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คำนำ 

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เป็นกระบวนการที่สร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันให้กับ

ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนนั้นจำเป็นต้องมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนอย่างเหมาะสม  สารสนเทศเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้โรงเรียน

สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามสภาพบริบทของโรงเรียนอย่างแท้จริง ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาเกิด

ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด    

  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)ได้จัดทำข้อมูลและ

สารสนเทศของโรงเรียน โดยวิเคราะห์จากภาระงานที่มีความสำคัญตามโครงสร้างการบริหารของโรงเรียน  

และความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการที่เป็นปัจจุบันทุกปี 
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ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี หวังอย่างยิ่งว่าสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้คงเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่สนใจในการศึกษาและนำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนให้มีคุณภาพต่อไป 
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ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือกำเนิดขึ ้นจาก
พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที ่จะจัดสร้างโรงเร ียนพระตำหนัก  
สวนกุหลาบมัธยมเพื ่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการรองรับนักเรียนที ่จะจบการศึกษาจากโรงเร ียน  
พระตำหนักสวนกุหลาบ บุตรหลานข้าราชบริพาร  ทหาร  ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปในท้องที่
จังหวัดนครปฐม   ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  อันเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในท้องถิ่นภูมภิาค   
ในครั้งแรกใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม”  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าพระราชทาน
ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  จำนวน  22  ไร่  ในเขตพ้ืนที่อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  เป็นที่จัดตั้ง
โรงเรียน 
 สำนักพระราชว ังจ ึงได ้ขอความร ่วมมือจากกระทรวงศึกษาธ ิการให ้จ ัดต ั ้งโรงเร ียนดังกล ่าวขึ้น  
กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชดำริและเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช  ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี   กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนในเขตการศึกษา
ต่าง ๆ อีก  8  โรง โดยในระหว่างที่รอพระราชทานชื่อได้ตั้งชื่อโรงเรียนทั้ง  9  โรงนี้ เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  
2538 ว ่ า โ ร ง เ ร ี ยน เฉล ิ มพระ เก ี ย รต ิ พร ะบ าทสม เด ็ จพร ะ เ จ ้ า อย ู ่ ห ั ว ภ ู ม ิ พลอด ุ ล ย เ ดชมหา ร าช     
ทรงครองราชย์ครบ  50  ปี  แล้วมีชื ่อจังหวัดต่อท้าย    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม  จึงได้ชื ่อว่า  
“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช  ทรงครองราชย์ครบ  50 ปี    
จังหวัดนครปฐม    ตำบลศาลายา  กิ่งอำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม”  ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
ได้พระราชทานมงคลนามโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2538  ว่า “โรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม” 
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์โรงเรียน

พร้อมทั้งทรงปลูกต้นราชพฤกษ์  เพื่อเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนเมื่อวันศุกร์ที่  10  มีนาคม  2538 

 ขณะที ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)กำลังก่อสร้าง 

ในสถานที่ตั้งดังกล่าว    โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากทางราชการให้ดำเนินการชั่วคราว  ณ บริเวณวัดไร่ขิง  

อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม     และเมื ่อการก่อสร้างอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนในสถานที่ตั ้งจริง  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว    โรงเรียนจึงได้ดำเนินการย้ายสถานที่ทำการในปีการศึกษา  2542  และดำเนินการ 

มาจนถึงปัจจุบัน  ณ  สถานที่ตั้ง   เลขที่  299 หมู่ 5   ถนนศาลายา-บางภาษี   ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล 
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จังหวัดนครปฐม  73170   บนพื ้นที ่  22  ไร่  ต่อมา  พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้ดำเนินการประสานงานกับ              

สำนักงานพระราชวัง  ขอที่ดินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เพิ่มเติมอีกจำนวน  16  ไร่  9.67  ตารางวา   

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

 ทิศเหนือ  จรดสถานีตำรวจดับเพลิงตลิ่งชัน 

 ทิศตะวันออก จรดถนนศาลายา – บางภาษี 

 ทิศตะวันตก จรดโรงเรียนประถมพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

 ทิศใต ้ จรดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังชาย 
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แผนท่ีตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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สภาพปัจจุบัน  อาคารสถานที่ประกอบด้วย 

1. อาคารกาญจนภูมินทร์    เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น  1  หลัง   
ชั้นล่าง   ประกอบด้วย  ห้องผู้อำนวยการ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  ห้องกลุ่ม

บริหารงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป  ห้องพยาบาล และห้องประชาสัมพันธ์  ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน และ

ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6 ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  6  ห้อง 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน  7  ห้องได้แก่ ห้องดำริราชรังสรรค์  ห้องสมุด ห้องแนะแนว  ศูนย์

วิชาภาษาต่างประเทศและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 3 

ห้อง  และห้องเก็บของ ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6  ห้อง 

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน  13 ห้อง ได้แก่ ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  ห้องเรียนสี

เขียว  ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2  ห้อง  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์   

ห้องปฏิบัตการเคมี    ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และห้องเก็บของ   

ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน  6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  6  ห้อง 

ชั้นที่ 4   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน 6  ห้องได้แก่ ศูนย์วิชาภาษาไทยและห้องพักครูกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชาภาษาไทย  ห้องดนตรีไทย  ศูนย์วิชาดนตรีและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ห้องเก็บของ 

ห้องเรียนจำนวน  10  ห้อง  ห้องน้ำ ห้องส้วมชาย จำนวน  6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  6  ห้อง 

ชั้นที่ 5   ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน  6 ห้องได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  ห้องและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา

คอมพิวเตอร์   ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ห้องเก็บของ ห้องเรียนจำนวน 10  ห้อง  ห้องน้ำ

ห้องส้วมชาย จำนวน  6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง 

ชั้นที่ 6 ประกอบด้วย  ห้องพิเศษจำนวน  4  ห้อง  ได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ศูนย์วิชาสังคมศึกษาและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องเก็บของ ห้องจริยธรรม  ห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6  

ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  6  ห้อง 

 2. อาคารสิรินทร์พัฒนา เป็นอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น   

ชั้น 1  ประกอบด้วย  ห้องอาหารครู โรงอาหารและห้องปฏิบัติการอาชีพอิสระ(ร้านสวัสดิกาโรงเรียน) 

ชั้น 2  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ  พักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
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ห้องคหกรรม  ห้องอิเล็คทรอนิคส์  ห้องตัดเย็บ  ห้องงานไฟฟ้าศูนย์วิชาพลานามัย ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 2 

ห้องและห้องน้ำชั้นส้วมหญิง  จำนวน 2 ห้อง                            

ชั้น 3  ประกอบด้วย หอประชุม ห้องน้ำ-ห้องส้วมชาย 2ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง 2  ห้อง  

 3. อาคารชั่วคราว            ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 5  ห้องเรียน 

 4. อาคารปิ่นฉัตร             อาคารหอพักชาย   3  ชั้น   1  หลัง   

 5.   อาคารภัทรเทพ            อาคารหอพักหญิง  3  ชั้น   1  หลัง   

 6. บ้านพักครู แบบ 207 ล 2  ชั้น 1  หลัง 

 7. แฟลตภารโรง  3  ชั้น 1  หลัง  ( 10 หน่วย) 

 8. โรงหุงต้ม  1 หลัง 

 9. สนามฟุตบอล  1 สนาม 

 10. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 

 11. สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม 

 12. สนามเซปักตระกร้อ 1 สนาม 

 13. โรงบำบัดน้ำเสีย  1 หลัง 

 14. หอถัง   1 หลัง 
 
 15. โรงรถชั่วคราว  2  โรง 

 16. โรงเพาะชำชั่วคราว 1 โรง 

 17. ซุ้มพระ   1 หลัง 

 18. เสาธง   1 เสา  
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งานยานพาหนะ 

 จำนวนยานพาหนะ  จำแนกตามประเภท ดังนี้ 

 รถบัสขนาดจำนวน  60  ที่นั่ง   จำนวน   1   คัน 
 รถตู ้    จำนวน   5   คัน 
 รถยนต์ 4  ล้อ    จำนวน   1  คัน 
 รถจักรยานยนต์   จำนวน   1  คัน 

การจัดการศึกษาชนิดของโรงเรียนเป็นแบบสหศึกษา  การศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ระดับคือ 

1.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
2.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่  มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 
 การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษานี ้ยึดแนวทางตามมาตรฐานการศึกษา เพ่ือ 

การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   

ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่หาความรู้  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที ่พึงประสงค์                

เห็นความสำคัญในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย   มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมี

ความสุข  สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจในยุคนี้ 

  นอกจากนี้โรงเรียนต้องดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ  โดยคำนึงถึงคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า               

“รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ”   เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างเยาวชน

ที่ดีมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 

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

 

จำนวนห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    34 ห้องเรียน   

      (ม.1 จำนวน 12 ห้อง , ม.2 จำนวน 12 ห้อง ,ม.3 จำนวน 10ห้อง) 

      ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 28 ห้องเรียน  

      (ม.4 จำนวน 10 ห้อง , ม.5 จำนวน 10 ห้อง ,ม.6 จำนวน  8 ห้อง) 
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ตราประจำโรงเรียน 

 

สีพระราชทาน 
สีเหลือง-ม่วง 
 

คติพจน์พระราชทาน 
ปญฺญา  ว  ธเนน  เสยฺโย       ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ 
 

คำขวัญ 

รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม   

นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ 
 

วิสัยทัศน์ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  

สืบสานงานพระราชดำริ  ธำรงความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล 
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การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

โรงเร ียนกาญจนาภิเษกว ิทยาล ัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เป ็นองค์กรแห่ง  

การเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ธำรงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 

พันธกิจ 

1. เสริมสร้างโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบสานงานพระราชดำริ 

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5. พัฒนาการใช้นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศและภาษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาสู่สากล 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

1. ครูและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
2. โรงเรียนมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาได้อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
3. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน 
4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
6. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ 
7. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้และบริหารการศึกษา 
8. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ MIS 
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการจัดการศึกษาท่ีแข็งแรง ปลอดภัย และเพียงพอ 
10. โรงเรียนมีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
11. นักเรียนมีจิตสำนึกสาธารณะต่อเพ่ือนโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต มีจิตอาสา และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
13. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 
14. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถปฏิบัติตนตามแนววิธีพุทธ 
15. นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนและการดำรงชีวิต 
16. บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำรงความเป็นไทย สืบสานงาน

พระราชดำริ 
17. บุคลากรยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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18. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
19. นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา และICT 

 
กลยุทธ์ของโรงเรียน (STRATEGIES) 

โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลัก  4 ยุทธวิธี 15 วิถี ดังนี้ 
  ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
   วิถีท่ี 1 พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน  
   วิถีท่ี 2 พัฒนาสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  
        วิถีท่ี 3 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ยุทธวิธีที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   วิถีท่ี 4 การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ ICT  

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

ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงาน 
   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  การดำรงคุณภาพอย่างยั่งยืน 
       
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  1   ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

มาตรฐานที่  2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

มาตรฐานที่  3   ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง                  

อย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่  4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง 

มีสติสมเหตุผล 
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มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่  6   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติ 

                     ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

มาตรฐานที่  7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่  8   ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานที่  9   คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

อย่างรอบด้าน 
มาตรฐานที่ 11   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา 

เต็มศักยภาพ  
มาตรฐานที่  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  

มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม 

สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของโรงเรียน 

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

 

กลยุทธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ยุทธวิธีที่ 1  พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
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2. สถานศึกษามีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3.   สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ 

      สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

4.   สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 

 ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้ง 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วม 
3.   ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม 

4.   ร้อยละของความพึงพอใจต่อการใช้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

      และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

โครงการ 

 โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการให้ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 

กลยุทธวิธีที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

2. ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

4. ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
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6. ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

7.   ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 

8.   ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

9.   ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

10. ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

11. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน 

13. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

14. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

15. ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

16. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

17. ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

18. ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด 
      ของตนเอง 

19. ผู้เรียนสามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

20. ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

21. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

22. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

23. ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

24. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ ์

25. ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพย์ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 

7.   ร้อยละของผู้เรียนที่มีการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 

8.   ร้อยละของผู้เรียนที่ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

9.   ร้อยละของผู้เรียนที่ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

10. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

11. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

12. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินงานของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ

ต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

13. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเข้าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

14. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ 

     ต่าง ๆ รอบตัว 

15. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

17. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
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18. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน 

      ตามความคิดของตนเอง 

19. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

20. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

21. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

22. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 

23. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

24. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

25. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

โครงการ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3. โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 

4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

5. โครงการส่งเสริมตามโครงการพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

8. โครงการส่งเสริมรักงาน รักสังคม รักสัมมาชีพ 

9. โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
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ยุทธวิธีที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 

1. ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึง

ประสงค ์

2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้เรียน 

3.   ครูมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง 

     สติปัญญา 

4.   ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของ 

     ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

5.   ครูมีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 

     หลากหลาย 

6.   ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ 

      เสมอภาค 

7. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
8. ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
9. สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

10. สถานศึกษามีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

11. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนกิจกรรมและผลการดำเนินการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง

สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

2. ร้อยละของครูที ่มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียน 

4.   ร้อยละของครูที่มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ 

      พัฒนาการทางสติปัญญา 

5.   ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิ 

      ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

6.   ร้อยละของครูที่มีวัดและการประเมินผลการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย 

      วิธีการที่หลากหลาย 

7. ร้อยละของครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

8. ร้อยละของครูที่ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 

9. ร้อยละของครูที่ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
10. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

11. โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างสม่ำเสมอ 
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โครงการ 

1.   โครงการพัฒนาบุคลาการ 

2.   โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

      และการนิเทศภายใน 

3.    โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

ยุทธวิธีที่ 4  พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

เป้าหมาย 

1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความ
สนใจ 

3.   สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.   สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา 

      คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.   สถานศึกษามีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

      สถานศึกษา 

6.   สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

7.   สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 

     การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

8.   สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

9.   สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ 

      ปฏิรูปการศึกษา 

10.  สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัด 

1. จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. จำนวนรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

3.   มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.   จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

      ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. จำนวนโครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
      บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

6. แผนงานและผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
      ของสถานศึกษา 

7. ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกและการนำไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง 
      ต่อเนื่อง 

8. มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

9.   โครงการ / กิจกรรมและผลการดำเนินการพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 

      การศึกษา 

10.  มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
 

โครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

3. โครงการส่งเสริมการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

4. โครงการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

6. โครงการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
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บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน 
 นางสายพิณ  มณีศรี - ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
       ( 24 มกราคม 2538 – 26 มีนาคม 2538 ) 
    - ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี  
   ( 27 มีนาคม 2538 – 25 พฤษภาคม 2538 ) 
- รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
   (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )  
   ( 26 พฤษภาคม 2538 – 24 กรกฎาคม 2538 ) 
-  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
    ( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
    ( 25 กรกฎาคม 2539 – 24 กรกฎาคม 2540 ) 
-  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
   ( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม ) 
    ( 25 กรกฎาคม 2540 – 30 ตุลาคม 2544 ) 

  นางลัดดา    ผลวัฒนะ          ปฏิบัติงาน    ตุลาคม  2544   ถึง   17 พฤศจิกายน  2547 

  ว่าที่ร้อยตรีปิยะ  ทรัพย์สมบูรณ์     รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา 

        ปฏิบัติงาน   18  พฤษจิกายน  2547   ถึง  19  มิถุนายน  2548 

  นายประเสริฐ    บุญฤทธิ์        ปฏิบัติงาน   20  มิถุนายน     2548    ถึง   30   กันยายน  2549 

  นายบุญชู         ฉิมพุก            รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน    

                                                     ปฎิบัติงาน    1  ตุลาคม     2549     ถึง  3   มกราคม     2550 

       นางสุรีย์พร      สุนทรศารทูล  ปฎิบัติงาน    4  มกราคม   2550     ถึง  30  กันยายน     2554 

  นายนพดล       เด่นดวง    ปฏิบัติงาน   26 ตุลาคม     2554     ถึง  ปัจจุบัน 
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บุคลากรสายบริหารปัจจุบัน 

นายนพดล        เด่นดวง  ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 ( พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )   

 นายบุญฤทธิ์   วิชัย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

 นางผานิต  มาประเสริฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล 

          นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

 นายธนกฤต  ธรรมวณิชย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 นายชาญชัย    ชาญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
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แผนภูมิการบริหารโรงเรียน  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. งานอำนวยการสำนักงาน 
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
3. งานประชาสัมพันธ ์   
4. งานโสตทัศนศึกษา 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. งานโภชนาการ นำ้ดื่ม 
7. งานสวัสดิการครูและนักเรียน 
8. งานหอพักนกัเรียน 
9. งานประชาสัมพันธ์ชุมชน 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายบุญฤทธิ์ วิชัย 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางผานิต มาประเสริฐ 

 

 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

1. งานอำนวยการสำนักงาน 
2. งานวินัยขา้ราชการครู 
3. งานอัตรากำลัง  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 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

นายนพดล  เด่นดวง 

 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

นายชาญชยั ชาญฤทธิ ์

รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

นายธนกฤต ธรรมวณิชย ์

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

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะกรรมการกลุม่ 

 หัวหน้างานบริหารฯ 

คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ คณะกรรมการกลุม่ 
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บริบทท่ัวไปของอำเภอพุทธมณฑล 
 

 
 
แนวโน้มการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประวัติความเป็นมา 
สมัยอาณาจักรทวาราวดีซึ่งเจริญรุ่งเรืองอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17 โดยมีเมืองนครปฐมโบราณ

ซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลเป็นศูนย์กลาง ปรากฏหลักฐานทางธรณีวิทยาว่าบริเวณอำเภอพุทธมณฑลเคยเป็น

ทะเลมาก่อน 

ในรัชกาล สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2092 ได้โปรดให้แบ่ง

เอาแขวงเมืองสุพรรณบุรี แขวงเมืองราชบุรีตั้งเป็นเมืองนครชัยศรี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีห่างจาก

ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีในปัจจุบันไปทางใต้ประมาณ 2 กิโลเมตรและมีฐานะเป็นเมืองมาตลอดจนถึงสมัย 

กรุงรัตนโกสินทร์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้บูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ซึ่งพระองค์ได้เสด็จ

มาพบที่เมืองนครชัยศรีในระหว่างที่ทรงผนวช โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์และคลองเจดีย์บูชาเพื่อเป็นทาง

คมนาคมระหว่างกรุงเทพฯกับองค์พระปฐมเจดีย์ และโปรดให้จับจองที่ดินสองฝั่งคลองมหาสวัสดิ์ในเขตอำเภอ

พุทธมณฑลพระราชทานให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์และได้พระราชทานเมืองนครชัยศรี

ซึ่งข้ึนกับกรมมหาดไทยมาข้ึนกรมท่า 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล ้าเจ ้าอย ู ่ห ัวได ้ทรงปร ับปรุงการปกครองโดยทรงตั้ง

กระทรวงมหาดไทย และได้โปรดเกล้าฯให้ตั้งมณฑลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2437 โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร

และสุพรรณบุรี เข้าในมณฑลเดียวกัน เรียกว่ามณฑลนครชัยศรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่เมืองนครชัยศรีต่อมาปี 

พ.ศ. 2439 ได้ย้ายที่ว่าการมณฑลไปตั้งที่พระปฐมเจดีย์ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่ อเมืองนครชัยศรีเป็นเมือง

นครปฐม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้จังหวัดแทนเมืองฉะนั้นเมือง

นครปฐมจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดนครปฐมและยุบอำเภอเมืองเดิมเป็นอำเภอนครชัยศรี ขึ้นกับจังหวัดนครปฐม 

เนื ่องในโอกาสที ่พ ุทธศาสนาเว ียนมาครบรอบ 2,500 ปี ใน พ.ศ. 2500 รัฐบาลสมัยจอมพล                                

ป. พิบูลสงคราม และประชาชนได้จัดงานเฉลิมฉลอง 25 พุทธศตวรรษ และมีมติให้สร้างพุทธมณฑลขึ้นเป็น

ศูนย ์กลางทางพุทธศาสนา ในเน ื ้อที ่  2,500 ไร ่ ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศร ี จ ังหว ัดนครปฐม 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีก่อฤกษ์

พุทธมณฑล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 และได้เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2500 มีการสร้างถนนหลาย

สายเข้าพุทธมณฑล มีการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและสถานศึกษาตลอดจนสถานที่

ราชการอ่ืนอีกหลายแห่งทำให้บริเวณนี้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว 

    เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกิ่งอำเภอพุทธมณฑล โดยแบ่งเขตอำเภอนครชัย

ศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง และตำบลมหาสวัสดิ์  ตั้งที่ว่าการกิ่ง

อำเภอศาลายา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2539 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอพุทธมณฑล 

2. ที่ตั้ง และขนาดพื้นที่ 
  อำเภอพุทธมณฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม  ระยะทางจากจังหวัดนครปฐม          

โดยถนนสายเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ประมาณ 32 กิโลเมตร โดยรถไฟสายใต้จากสถานีนครปฐม           

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

3. อาณาเขต 
มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับอำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

4. ลักษณะภูมิประเทศ 
   อำเภอพุทธมณฑลพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ มีลำคลองหลายสายและมักจะมีน้ำท่วมในฤดู 

น้ำหลากไม่มีภูเขา 

5. การแบ่งการปกครองท้องท่ี 
5.1 การปกครองท้องที ่

5.1.1 ตำบลศาลายา 6 หมู่บ้าน 
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 5.1.2 ตำบลคลองโยง 8 หมู่บ้าน 

 5.1.3 ตำบลมหาสวัสดิ์ 4 หมู่บ้าน 

5.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  อำเภอพุทธมณฑลมีการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 รูปแบบคือเทศบาล 2 แห่ง และองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล 2 แห่ง ดังนี้ 

 5.2.1 เทศบาลตำบลศาลายา จัดตั้งโดยยกฐานะจากสุขาภิบาลศาลายา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 

2544 

 5.2.2 เทศบาลตำบลคลองโยง จัดตั้งโดยยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง  

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550  

 5.2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา  

 5.2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์  

6. การคมนาคม  

 สามารถเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวกท้ังทางรถยนต์ รถไฟ และทางน้ำ  

  6.1 ทางรถยนต์ 
   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 (ปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 

   - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3310 และ 3314 (พุทธมณฑลสาย 4 และ  สาย5 )  

     เชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษม – ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 

  6.2 ทางรถไฟ 
 -จากสถานีรถไฟหัวลำโพง และสถานีรถไฟธนบุรี สามารถเดินทางสู่อำเภอพุทธ

มณฑลได้โดยลงที่สถานีศาลายา สถานีวัดสุวรรณ และสถานีคลองมหาสวัสดิ์  

  6.3 ทางน้ำ จากคลองบางกอกน้อยตามเส้นทางคลองมหาสวัสดิ์ ผ่านอำเภอพุทธมณฑล 

  สู่อำเภอนครชัยศรี และอำเภอเมืองนครปฐมตามลำดับ  
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7.ด้านเศรษฐกิจ 

   7.1 อาชีพที่สำคัญคือ 

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

   7.2 โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง 

(1) โรงสีข้าว  3 แห่ง    (6) โรงงานหล่อพระพุทธรูป 1 แห่ง 
(2) โรงทำน้ำแข็ง 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 จำนวน 6 แห่ง 

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
(2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
(3) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 
(4) ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยตลาดศาลายา 
(5) ธนาคารออมสิน (หน่วยย่อย) 
(6) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาย่อย) 

 
8.การรักษาความสงบเรียบร้อย 

8.1 สถานีตำรวจภูธร อำเภอพุทธมณฑล  

8.2 กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพุทธมณฑล  

8.3 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

8.4 สมาชิก อปพร. และผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
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9. ด้านการศึกษา 

มีโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา ตั้งอยู่ในพื้นท่ีอำเภอ ดังนี้ 
 9.1  ระดับอนุบาล 

- โรงเรียนอนุบาลพรละมัย 
9.2  ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษา พ้ืนที่  2 จำนวน 8 แห่ง 

- โรงเรียนวัดสาลวัน 
- โรงเรียนวัดมะเกลือ 
- โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
- โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
- โรงเรียนบ้านคลองโยง 
- โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
- โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 

9.3  ระดับมัธยมศึกษา  
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (องค์กรมหาชน) 
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

9.4  ระดับอาชีวศึกษา  จำนวน 3 แห่ง 
- วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 
- วิทยาลัยนาฎศิลปะ 
- กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 

9.5  ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 แห่ง 
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ศาลายา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา  

9.6  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพุทธมณฑล 
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 

  -     กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง 
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10. การศาสนา 
- มีพุทธมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่สำคัญของโลก 

  -    มีวัดจำนวน 6 แห่ง มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ 1 แห่ง คือ มหามกุฎราชวิทยาลัย และมีสถาบัน
แม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีก 1 แห่ง  
            -   ไม่มีมัสยิดและโบสถ์คริสต์  

 

โอกาสและศักยภาพของอำเภอพุทธมณฑล 

จุดแข็งและโอกาสของอำเภอพุทธมณฑล 

1. มีที่ตั้งติดต่อกับกรุงเทพมหานคร 
2. เป็นที่ตั้งของพุทธมณฑล 
3. เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา 
4. เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการจากส่วนกลาง 
 - ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานราชเลขา 

 - ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.) อำเภอพุทธมณฑล 

 - สำนักงานพุทธมณฑล สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 - สถานฝึกอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร 

 - สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 - กรมยุทธศึกษาทหารเรือและ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 

 - สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร 

 - โรงเรียนตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง 

 - ศูนย์ศาลายามหาวิทยาลัยมหิดล 

 - สถานีวิทยุเครื่องส่ง 100 กิโลวัตต์ ศาลายา กรมประชาสัมพันธ์ 

 - โรงพิมพ์มหามงกุฎราชวิทยาลัย 

 - สถานีตำรวจดับเพลิงตลิ่งชัน กองบัญชาการตำรวจดับเพลิง 
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5.  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และเชิงธรรมชาติ คือคลองมหาสวัสดิ์ และสวนผลไม้ นาบัว 

ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตอาชีพของประชาชน  

จุดอ่อนและอุปสรรค 

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมือง 
2. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลุ่ม เกิดปัญหาน้ำท่วมได้ง่าย 
3. การอพยพถ่ินฐานของประชากรเมืองเข้าสู่ชนบท 
4. ประชากรแฝง 

 
ศักยภาพของอำเภอ 

 อำเภอพุทธมณฑล หากมองศักยภาพในภาพรวม พอที่จะสรุปศักยภาพและปัจจัยต่อการพัฒนาอำเภอ

ในอนาคตได้ ดังนี้ 

1.  ศักยภาพทางการเกษตรของอำเภอมีอยู ่สูง เนื ่องจากพื้นที ่เพาะปลูกเหมาะสมมีความอุดมสมบูรณ์ 

เหมาะสมที่จะพัฒนาทางด้านการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

2.  เป็นอำเภอท่ีมีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และทุกระดับ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ นับเป็นโอกาสที่จะสามารถเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาที่สำคัญ 
3.  ลักษณะที่ตั้งของอำเภอ อยู่ในเขตปริมณฑล พ้ืนที่ติดกับเขตกรุงเทพมหานครเหมาะสมที่จะพัฒนา 
     โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวด้านพื้นที่อยู่อาศัย การท่องเที่ยวและการพาณิชยกรรม 
4.  สถาบันราชการ ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หลายหน่วยงาน เอ้ืออำนวยต่อการเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชน และ 
      พัฒนาอาชีพของเกษตรกร  
ที่มา :  อำเภอพุทธมณฑล 
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หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ของอำเภอพุทธมณฑล 

ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อตำบล ชื่อผู้ผลิต เบอร์โทรศัพท์ ระดับดาว 

ข้าวตังจากข้าวกล ้อง

หอมมะล ิ  ,  ไข ่ เค ็ม , 

ผลไม้หยี,นาบัว 

มหาสวัสดิ์ คุณปราณี  สวัสดิ์แดง 0-3429-7099 

 

0-3429-7091 

5 

กล้วยหอมกรอบ , ข้าว

ตู 

ศาลายา คุณจงดี  เศรษฐอำนวย 0-9057-1432 2 

กะปิกุ้งนา คลองโยง คุณสำรอง  วัฒนสืบแถว 0-3429-7302 2 

กล้วยฉาบ มหาสวัสดิ์ คุณแหม่ม  แก้วไทรท้วม 0-3429-9853 2 

ขนมอบค ุกก ี ้  ,  ขนม

เปี้ยะ 

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 0-2800-3433-4 1 

ขนมอบ ศาลายา คุณภัทรวดี  สุดดี 0-2888-5962 2 

ชาตะไคร้อบแห้ง ศาลายา คุณสมใจ  นราสดใส 0-9551-4623 1 

ไวน์สมุนไพรกระชายดำ 

,สบู่ , น้ำยาล้างจาน ฯ 

คลองโยง คุณประเสริฐ  พ่วงจีน 0-3429-8032 1 

น้ำลูกยอสมุนไพรรวม ศาลายา คุณวันเพ็ญ  จรสัมฤทธิ์ 0-2800-2749 4 

ไส้กรอกอีสาน ศาลายา คุณลินดา  วงศานุพันธ์ 0-2889-2560-1 - 
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เบญจรงค์คริสตัลลาย

ทอง 

ศาลายา คุณรุ่งศักดิ์   น้อยประชา 0-2429-8066-7 3 

กิ๊บติดผมประลูกปัด ศาลายา คุณอรียา   สุทธิพันธ์ 0-2449-7674 

08-1172-9074 

2 

เทียนหอม ศาลายา คุณสุคนธ์  ฤทธิเดช 0-3424-6283 

08-1710-9429 

2 

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

 

         ที่มา :  อำเภอพุทธมณฑล 
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สารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการจดัการ 

สารสนเทศกลุม่บริหารวิชาการ 

ข้อมูลแสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามปีการศึกษา 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 440 466 496 489 489 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 432 431 460 486 486 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 443 428 427 484 484 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 331 333 356 371 369 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 323 324 324 359 356 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 314 321 326 338 334 

รวม 2283 2303 2381 2527 2518 
หมายเหตุ ปีการศึกษา 2562  มีนักเรียน สอบต.  9  คน   
จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ปีการศึกษา 2562 

440
466

496 489 489

432 431
460

486 486

443
428 427

484 484

331 333
356

371 369

323 324 324

359 356

314 321 326 338 334

2558 2559 2560 2561 2562

จ ำนวนนักเรียนโรงเรียนกำญจนำภิเษกวิทยำลัย นครปฐม
(พระต ำหนักสวนกุหลำบมัธยม)

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  1 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  2 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  3

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  4 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  5 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่  6
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

                

 
                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.1/1 15 21 36 
ม.1/2 14 22 36 
ม.1/3 21 19 40 
ม.1/4 20 20 40 
ม.1/5 20 20 40 
ม.1/6 20 20 40 
ม.1/7 21 20 41 
ม.1/8 21 20 41 
ม.1/9 21 19 40 
ม.1/10 22 18 40 
ม.1/11 16 15 31 
ม.1/12 13 19 32 
ม.1/13 12 20 32 
รวม 236 253 489 

ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.2/1 15 17 32 
ม.2/2 20 12 32 
ม.2/3 10 26 36 
ม.2/4 10 31 41 
ม.2/5 10 31 41 
ม.2/6 16 16 32 
ม.2/7 21 18 39 
ม.2/8 22 18 40 
ม.2/9 22 18 40 
ม.2/10 21 18 39 
ม.2/11 19 17 36 
ม.2/12 15 19 34 
ม.2/13 13 19 32 
ม.2/14 8 4 12 
รวม 222 264 486 
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ชั้น / ห้อง ชาย หญิง รวม 
ม.3/1 12 22 34 
ม.3/2 22 10 32 
ม.3/3 11 35 46 
ม.3/4 11 34 45 
ม.3/5 10 35 45 
ม.3/6 27 17 44 
ม.3/7 26 18 44 
ม.3/8 27 18 45 
ม.3/9 27 18 45 
ม.3/10 26 17 43 
ม.3/11 13 17 30 
ม.3/12 15 16 31 
รวม 227 257 484 

รวมนักเรียนชาย    ม. ต้น 685 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ต้น 774 
รวมนักเรียน ม.ต้น ทั้งหมด 1459 

รวมนักเรียน ม. ต้น ทั้งหมด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

        ข้อมูล  ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563 

      จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน 
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จำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4                    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
                                                       
           

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

                      
          

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 

 
นักเรียนทั้งหมด  

                           
                         
 
 

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ……………………. 
  จัดชั้นเรียนตามแผนโรงเรียน 

 
 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.4/1 10 23 33 
ม.4/2 6 24 30 
ม.4/3 11 19 30 
ม.4/4 12 19 31 
ม.4/5 20 15 35 
ม.4/6 20 16 36 
ม.4/7 14 20 34 
ม.4/8 11 26 37 
ม.4/9 9 27 36 
ม.4/10 8 28 36 
ม.4/11 14 17 31 
รวม 135 234 369 

ชั้น/ห้อง ชาย หญิง รวม 

ม.5/1 7 24 31 
ม.5/2 9 13 22 
ม.5/3 12 20 32 
ม.5/4 12 21 33 
ม.5/5 15 20 35 
ม.5/6 16 19 35 
ม.5/7 20 19 39 
ม.5/8 12 25 37 
ม.5/9 6 31 37 
ม.5/10 11 24 35 
ม.5/11 11 9 20 
รวม 131 225 356 

รวมนักเรียนชาย    ม. ปลาย 379 
รวมนักเรียนหญิง   ม. ปลาย 680 
รวมนักเรียน ม.ปลาย ทั้งหมด 1,059 

  
ชั้น/ห้อง 

ชาย หญิง รวม 

ม.6/1 6 21 30 
ม.6/2 17 24 41 
ม.6/3 15 26 41 
ม.6/4 18 23 41 
ม.6/5 16 24 40 
ม.6/6 8 24 32 
ม.6/7 14 23 37 
ม.6/8 7 38 45 
ม.6/9 9 18 27 
รวม 113 221 334 

รวมนักเรียนชาย   ม.ต้น   +  ม. ปลาย 1,064 
รวมนักเรียนหญิง ม.ต้น    +  ม. ปลาย 1,454 

รวมนักเรียน ทั้งหมด 2,518 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

            

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน ร้อยละ 
จำนวน จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียน นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้ 

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

ภาษาไทย 334 0 5 2 10 13 34 42 228 304 91.02 
คณิตศาสตร ์ 334 0 3 4 58 73 70 30 96 196 58.68 
วิทยาศาสตร์ 195 0 9 5 6 15 45 67 48 160 82.05 
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

334 
0 3 0 5 19 55 87 165 307 91.92 

สุขศึกษาและพลศึกษา 334 0 0 0 0 0 0 0 334 334 100.00 
ศิลปะ 334 0 0 0 0 1 0 0 333 333 99.70 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 334 0 0 14 22 26 41 43 188 272 81.44 
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ภาษาต่างประเทศ 334 0 0 2 4 3 41 74 210 325 97.31 
รายวิชาเพิ่มเติม                       
ท30206 195 0 0 0 5 12 57 72 49 178 91.28 
ค33202 163 0 7 50 26 22 19 13 26 58 35.58 
ค33204 57 0 1 5 3 9 12 5 22 39 68.42 
ว30205 139 0 5 6 16 26 40 20 26 86 61.87 
ว30225 139 0 0 2 15 38 34 22 28 84 60.43 
ว30245 139 0 2 2 14 38 39 28 16 83 59.71 
ว30274 27 0 0 0 0 1 1 4 21 26 96.30 
ว30296 195 0 4 1 32 46 45 46 21 112 57.44 
ส30206 195 0 0 0 0 7 33 49 106 188 96.41 
อ30206 57 0 0 0 0 0 0 1 56 57 100.00 
อ30212 195 0 1 5 69 63 30 14 13 57 29.23 
อ30214 334 0 141 45 51 39 29 17 12 58 17.37 
อ33202 277 0 0 0 0 1 2 20 254 276 99.64 
ฝ30206 39 0 0 0 0 0 0 2 37 39 100.00 
ฝ33202 32 0 0 0 0 5 2 1 24 27 84.38 
ฝ33204 32 0 0 0 3 2 8 6 13 27 84.38 
ย30206 23 0 2 0 0 0 1 0 20 21 91.30 
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ย33202 37 0 5 2 7 5 3 4 11 18 48.65 
ย33204 37 0 0 0 0 0 0 2 35 37 100.00 
ย33206 37 0 0 0 0 1 13 6 17 36 97.30 
จ30206 158 0 0 1 5 14 13 16 109 138 87.34 
จ33202 45 0 0 0 1 3 10 6 25 41 91.11 
จ33204 45 0 0 0 4 5 9 9 18 36 80.00 
ว30295 225 0 19 62 62 36 14 10 22 46 20.44 
I30201 334 0 0 0 0 17 31 94 192 317 94.91 
I30202 334 0 0 0 0 1 47 54 232 333 99.70 

รวมเฉลี่ย 66.74 
ระดับคุณภาพ 2 
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รายงานค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2552 - 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 47.50 52.13 60.64 64.75 56.16 45.04 51.76 60.35 66.57 73.75 74.66 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 48.60 55.76 52.32 63.47 50.39 57.77 58.87 62.77       

ภาษาอังกฤษ 36.17 28.02 39.71 37.59 40.91 37.43 44.30 46.97 46.81 42.87 53.62 

คณิตศาสตร์ 38.43 37.90 42.50 37.70 38.14 47.98 52.64 51.61 52.66 53.46 51.78 

วิทยาศาสตร์ 43.33 37.61 42.82 47.74 51.65 55.56 52.52 46.04 44.77 47.05 39.45 

สุขศึกษาและพลศกึษา 66.13 83.54 57.48 66.31 66.83 71.06           

ศิลปะ 39.90 32.97 50.70 51.41 50.65 52.12           

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 46.10 58.37 59.85 60.88 57.55 58.36           

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)         
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ 3 ป่การศึกษา 2552 - 2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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รายงานค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2550 - 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

              

วิชา 
ปีการศึกษา 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 61.65 59.04 57.13 54.75 53.74 63.26 69.94 67.56 67.66 69.82 69.55 67.59 61.38 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 44.12 41.68 44.01 55.08 40.66 46.20 44.50 48.47 49.84 45.61 46.57 45.27 45.97 

ภาษาอังกฤษ 36.34 36.76 33.19 28.09 30.04 33.30 43.06 37.11 38.61 41.45 46.05 51.79 49.27 

คณิตศาสตร ์ 39.30 51.09 40.13 23.97 33.88 37.18 37.56 36.02 41.87 38.70 44.04 55.00 46.67 

วิทยาศาสตร ์ 39.97 40.59 36.30 37.88 33.93 38.90 40.10 39.86 40.13 37.95 38.97 41.66 39.47 

สุขศึกษาและพลศึกษา 54.75 60.37 49.77 67.08 59.81 60.33 73.96 61.25           

ศิลปะ 45.85 46.89 42.33 36.33 35.02 38.35 37.04 42.38           

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 54.03 47.90 36.46 52.53 58.97 56.60 62.81 60.07           

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)            
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ 6  ป่การศึกษา 2550 - 2562

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)
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 รายงานค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) 
 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2552 - 2561 
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

วิชา 
 ปีการศึกษา  

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
 

2561 2562  
ภาษาไทย 52.13 60.64 64.75 56.16 45.04 51.76 60.35 66.57 

 
  

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 55.76 52.32 63.47 50.39 57.77 58.87 62.77   

 

  
ภาษาอังกฤษ 28.02 39.71 37.59 40.91 37.43 44.30 46.97 46.81 

 
  

คณิตศาสตร์ 37.90 42.50 37.70 38.14 47.98 52.64 51.61 52.66 
 

  
วิทยาศาสตร์ 37.61 42.82 47.74 51.65 55.56 52.52 46.04 44.77 

 
  

สุขศึกษาและพลศกึษา 83.54 57.48 66.31 66.83 71.06       
 

  
ศิลปะ 32.97 50.70 51.41 50.65 52.12       

 
  

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 58.37 59.85 60.88 57.55 58.36       
 

  
ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 
 

    

 

     

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

         

 

  

 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ 3 ป่การศึกษา 2552 - 2561

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

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2550 - 2560  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  

            

 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาษาไทย 54.75 53.74 63.26 69.94 67.56 67.66 69.82 69.55  
 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 55.08 40.66 46.20 44.50 48.47 49.84 45.61 46.57  
 

ภาษาอังกฤษ 28.09 30.04 33.30 43.06 37.11 38.61 41.45 46.05  
 

คณิตศาสตร์ 23.97 33.88 37.18 37.56 36.02 41.87 38.70 44.04  
 

วิทยาศาสตร์ 37.88 33.93 38.90 40.10 39.86 40.13 37.95 38.97  
 

สุขศึกษาและพลศกึษา 67.08 59.81 60.33 73.96 61.25        
 

ศิลปะ 36.33 35.02 38.35 37.04 42.38        
 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 52.53 58.97 56.60 62.81 60.07        
 

ที่มา :  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)          
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาป่ที่ 6  ป่การศึกษา 2550 - 2560

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 2550
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แหล่งวิทยาการภายนอกที่ให้การสนับสนุนทางวิชาการ 

1) ศูนย์เห็ดอรัญญิก                               ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องเห็ด 
                ครบวงจร 
2) มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งวิชาการพัฒนาครู  นักเรียน  ด้าน

ภาษาต่างประเทศ  วิทยาศาสตร์   ดนตรี  สวนสมุนไพร
ไทยสิริรุขชาติ   ฯลฯ   

3) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  เป็นแหล่งวิชาการ  พัฒนาครู  นักเรียน  ด้าน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และ ICT 

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

ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก   อนามัย ครู   บุคลากร และ นักเรียน 
 โรงพยาบาทส่งเสริมสุขภาพสาลวัน      
8) สถานสงเคราะห์คนชรา   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบำเพ็ญประโยชน์และการ  
                                                               ดำรงชีวิต 
9)    สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ์    เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การเกษตรกรรม 
10)   วิทยาลัยนาฎศิลป์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนาฏศิลป์ 
11)   ศูนย์ศิลปกรรม  กรมศิลปากร   เป็นแหล่งเรียนรู้การหล่อโลหะ  ช่างสิบหมู่  หอภาพยนต์   
                 ช่างปั้น 
12)    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  กาญจนาภิเษก   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพ ช่างสิบหมู่ 
13)    พุทธมณฑล    เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา   สวนสมุนไพร 
14)    สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม                เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางภาษา      
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา          และวฒันธรรมไทย   
สยามบรมราชกุมารี 
      ศาลาเรือนไทย 
15)    ตลาดน้ำลำพญา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น  มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ท้องถิ่นมากมาย 
16)  สถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย 
17)   สวนกล้วยไม้ออคิด   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเนื้อเยื่อและพืชไม้ดอก 
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18)  กลุ่มสหกรณ์อำเภอพุทธมณฑล   เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำขนมไทย 
19)  ผู้ปกครองนักเรียน นางสุนีย์  เปาวะสันต์ เป็นวิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับการทำขนมไทย 
20)   วิทยาลัยกาญจาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ  ศิลปะ 
21)    วัดไร่ขิง    สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
22)    พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
23)    วัดพระปฐมเจดีย์   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา 
24)    พระราชวังสนามจันทร์   เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
25)    วัดญาณเวศกวัน   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
26)    สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์   เป็นแหล่งสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้านทักษะกีฬา  
                                                               กอล์ฟ 
27)   ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ  เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเกี่ยวกับพระบรมราชจักรีวงศ์ 
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สารสนเทศห้องสมดุ 
 

สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2562 
ระดับชั้น จำนวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 1,027 
ม.2 629 
ม.3 314 
ม.4 572 
ม.5 442 
ม.6 228 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 163 
รวมทั้งสิ้น 3,375 

 

 

 

 

 

 

 
                  

1,027, 30%

629, 19%
314, 9%

572, 17%

442, 13%

228, 7% 163, 5%

สถิติการยืม–คืน ทรพัยากรสารนิเทศ ของอาจารย,์ เจ้าหน้าท่ี, และนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างเดือน เมษายน–กนัยายน 2562

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

อาจารย/์เจา้หนา้ที่
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สถิติการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม2563 

ระดับชั้น จำนวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 981 

ม.2 567 

ม.3 263 

ม.4 396 

ม.5 412 

ม.6 236 

อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 142 

รวมทั้งสิ้น 2,997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  

981, 32%

567, 19%263, 9%

396, 13%

412, 14%

236, 8% 142, 5%

สถิติการยืม–คืน ทรพัยากรสารนิเทศ ของอาจารย,์ เจ้าหน้าท่ี, และนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

อาจารย/์เจา้หนา้ท่ี
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน  

ระดับชั้น จำนวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 928 

ม.2 567 

ม.3 263 

ม.4 396 

ม.5 412 

ม.6 236 

รวมทั้งสิ้น 2,802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด ของอาจารย์, เจ้าหน้าที่, และนักเรียน  

928

567

263
396 412

236

2,802

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างเดือน เมษายน – กนัยายน 

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม2563 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติจำนวนวัสดุสารนิเทศที่ถูกยืม ( ตามหมวดดิวอี้ ) 

ระดับชั้น จำนวนผู้ใช้ / คน 

ม.1 2,308 

ม.2 3,601 

ม.3 924 

ม.4 932 

ม.5 409 

ม.6 325 

รวมทั้งสิ้น 8,499 

2,308

3,601

924 932

409 325

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   

หมวด จำนวน / เล่ม 

000  เบ็ดเตล็ด 44 

100  ปรัชญา 147 

200  ศาสนา 5 

300  สังคมศาสตร์ 126 

400  ภาษาศาสตร์ 243 

500  วิทยาศาสตร์ 841 

600  เทคโนโลยี 139 

700  ศิลปะ 24 

800  วรรณคดี 66 

900  ประวัติศาสตร์ 123 

เยาวชน 501 

นวนิยาย 612 

อ่ืนๆ 51 

รวมทั้งสิ้น 2,922 
 

 

สถิติจำนวนวัสดุสารนิเทศที่ถูกยืม ( ตามหมวด ดวิอี้ ) 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

สถติจิ ำนวนวสัดสุำรนิเทศทีถ่กูยมื ( ตำมหมวด ดวิอี ้)
ภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2562
ระหว่ำงเดอืน เมษำยน – กนัยำยน

000 เบด็เตลด็

100 ปรชัญา

200 ศาสนา

300 สงัคมศาสตร์

400 ภาษาศาสตร์

500 วทิยาศาสตร์

600 เทคโนโลยี

700 ศลิปะ

800 วรรณคดี

900 ประวตัศิาสตร์

เยาวชน

นวนยิาย

อืน่ๆ
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

หมวด จำนวน / เล่ม 

000  เบ็ดเตล็ด 77 

100  ปรัชญา 43 

200  ศาสนา 19 

300  สังคมศาสตร์ 96 

400  ภาษาศาสตร์ 202 

500  วิทยาศาสตร์ 516 

600  เทคโนโลยี 67 

700  ศิลปะ 8 

800  วรรณคดี 136 

900  ประวัติศาสตร์ 69 

เยาวชน 250 

นวนิยาย 281 

อ่ืนๆ 24 

รวมทั้งสิ้น 1,788 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 อันดับผู้ยมืหนังสือมากที่สุดของนักเรียน 

0
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สถติจิ ำนวนวสัดสุำรนิเทศทีถ่กูยมื ( ตำมหมวด ดวิอี ้)
ภำคเรยีนที ่2 ปีกำรศกึษำ 2562

ระหว่ำงเดอืน ตลุำคม 2562 – มนีำคม 2563
000 เบด็เตลด็

100 ปรชัญา

200 ศาสนา

300 สงัคมศาสตร์

400 ภาษาศาสตร์

500 วทิยาศาสตร์

600 เทคโนโลยี

700 ศลิปะ

800 วรรณคดี

900 ประวตัศิาสตร์

เยาวชน

นวนยิาย

อืน่ๆ
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
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37
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10 อนัดบัผูเ้ข้าใช้บริการห้องสมดุมากท่ีสดุ
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างเดือน เมษายน – กนัยายน2562 เดก็ชายกติตพิล ทองทศ

เดก็หญงิณฐัณชิา นามวงษ์ชยั

นางสาวทติยา ปุยะโท

เดก็หญงิราชาวด ีเรอืงนุ้ย

เดก็หญงิปารณีา บุญเกือ้

เดก็หญงิอรณี ทองศรี

เดก็หญงิธนชัชา ลีต้ระกูล

เดก็หญงิณกานต ์อ านาจเรอืงฤทธิ ์

นางสาวศราวรรณ ข าวลิยั

นางสาววราภรณ์ มัน่บุญสม

ชื่อ  -  นามสกุล จำนวน / ครั้ง 

เด็กชายกิตติพล ทองทศ 143 

เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงษ์ชัย 71 

นางสาวทิตยา ปุยะโท 65 

เด็กหญิงราชาวดี เรืองนุ้ย 52 

เด็กหญิงปารีณา บุญเกื้อ 44 

เด็กหญิงอรณี ทองศรี 40 

เด็กหญิงธนัชชา ลี้ตระกูล 39 

เด็กหญิงณกานต์ อำนาจเรืองฤทธิ์ 37 

นางสาวศราวรรณ ขำวิลัย 37 

นางสาววราภรณ์ มั่นบุญสม 36 
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10 อันดับผู้ยมืหนังสือมากที่สุดของนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
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10 อนัดบัผูเ้ข้าใช้บริการห้องสมดุมากท่ีสดุ
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563 เดก็ชายกติตพิล ทองทศ

นางสาวฑติยา ปุยะโท

นายวารศิ ชนุประเสรฐิ

เดก็ฃายวนนัตล์วฒัน์ คนิตสุนทร

เดก็หญงิปุษยาพร สุขมี

เดก็หญงิพชิญาภคั ตรอีนุรกัษ์

เดก็หญงิธนชัชา ลีต้ระกูล

นางสาวพมิพช์นก ยอดมิง่

เดก็หญงิภทัราภรณ์ หวงัสทิธเิดช

เดก็หญงิธนพร ชาตรี

ชื่อ  -  นามสกุล จำนวน / ครั้ง 

เด็กชายกิตติพล ทองทศ 67 

นางสาวฑิตยา ปุยะโท 43 

นายวาริศ ชุนประเสริฐ 38 

เด็กฃายวนันต์ลวัฒน์ คนิตสุนทร 35 

เด็กหญิงปุษยาพร สุขมี 34 

เด็กหญิงพิชญาภัค ตรีอนุรักษ์ 32 

เด็กหญิงธนัชชา ลี้ตระกูล 30 

นางสาวพิมพ์ชนก ยอดม่ิง 30 

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หวังสิทธิเดช 28 

เด็กหญิงธนพร ชาตรี 24 
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20 อันดับหนงัสือยอดนิยม 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

อันดับ 
เลข

ทะเบียน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง จำนวน 

1 039076 สรุปเนื้อหาชีววิทยา มัธยมปลาย วัฒน  สุทธิศิริมงคล 15 

2 039078 สรุปเนื้อหาชีววิทยา มัธยมปลาย วัฒน  สุทธิศิริมงคล 15 

3 039077 สรุปเนื้อหาชีววิทยา มัธยมปลาย วัฒน  สุทธิศิริมงคล 15 

4 040337 BILLOGY THE PROBLEMS BOOK ศุภณัฐ  ไพโรหกุล 13 

5 039228 ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ จินดารัตน์  แก้วพิกุล 12 

6 039226 ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ จินดารัตน์  แก้วพิกุล 12 

7 039090 360 Concepts in Biology Part1 เทพชัย  โชติมณี 12 

8 039089 360 Concepts in Biology Part1 เทพชัย  โชติมณี 12 

9 039088 360 Concepts in Biology Part1 เทพชัย  โชติมณี 12 

10 039227 ติวเข้มเตรียมเข้า ม.4 วิทยาศาสตร์ จินดารัตน์  แก้วพิกุล 12 

11 038271 PHYSICS QUICK AND EASY เล่ม1 กลศาสตร์ วีรวุฒิ  สถิตอภิบาลกุล 11 

12 038270 PHYSICS QUICK AND EASY เล่ม1 กลศาสตร์ วีรวุฒิ  สถิตอภิบาลกุล 11 

13 009012 สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด จักรินทร์  วรรณโพธิ์กลาง 11 

14 038269 PHYSICS QUICK AND EASY เล่ม1 กลศาสตร์ วีรวุฒิ  สถิตอภิบาลกุล 11 

15 039054 จบกันที ฟิสิกส์ ปิยะฤทธิ์  อิทธิชัยวงศ์ 11 

16 039053 จบกันที ฟิสิกส์ ปิยะฤทธิ์  อิทธิชัยวงศ์ 11 

17 039052 จบกันที ฟิสิกส์ ปิยะฤทธิ์  อิทธิชัยวงศ์ 11 

18 033164 ESSENTAL BIOLOGY ศุภณัฐ  ไพโรหกุล 11 

19 039225 สาระ O-NET ฉบับกระเป๋า วิทยาศาสตร์ ม.ต้น อัจฉราภรณ์  เพ็งชัยเจริญ 10 

20 029389 พจนานุกรมเคมี สต็อคเลย์, คอริน 10 
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เลขทะเบียนหนังสือ

20 อนัดบัหนงัสอืยอดนยิม
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2562

ระหวา่งเดอืน เมษายน–กนัยายน 2562
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20 อันดับหนงัสือยอดนิยม 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

อันดับ 
เลข

ทะเบียน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง จำนวน 

1 038397 วิทยาศาสตร์ ม.1 เลม่ 2 ธนอรรถ ตั้งเกษตรสิน 20 

2 038396 วิทยาศาสตร์ ม.1 เลม่ 2 ธนอรรถ ตั้งเกษตรสิน 20 

3 038395 วิทยาศาสตร์ ม.1 เลม่ 2 ธนอรรถ ตั้งเกษตรสิน 20 

4 039088 360 concepts in Biology Part 1 เทพชัย โชติมณ ี 14 

5 039246 Lecture สรุปเขม้ ชีวะ ม.ปลาย ภัทรมน วงศ์สังข ์ 14 

6 039090 360 concepts in Biology Part 1 เทพชัย โชติมณ ี 14 

7 039244 Lecture สรุปเขม้ ชีวะ ม.ปลาย ภัทรมน วงศ์สังข ์ 14 

8 039089 360 concepts in Biology Part 1 เทพชัย โชติมณ ี 14 

9 039245 Lecture สรุปเขม้ ชีวะ ม.ปลาย ภัทรมน วงศ์สังข ์ 14 

10 030716 วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฉบับสมบรูณ ์ ประทีป กอบกุลธร 10 

11 036877 ชีววิทยา สัตว์วิทยา 1 กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ 10 

12 026621 วิทยาศาสตร์ ม.1(New สรุปเข้ม) ชูชาติ เที่ยงธรรม 10 

13 038822 สรุปเขม้ลุยโจทย์คลังข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ธวัชชัย บุญเลิศ 10 

14 028340 คู่มือเตรยีมสอบวิทยาศาสตร์ ม.1-2-3 แสงอรุณ ธาตเุสถียร 9 

15 038251 สรุปแนวข้อสอบเคม ี สุวัฒน์ ธาดาวุธ 8 

16 039003 สรุปเช้ม ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 พรรณณิดา วาสกุล 8 

17 038250 สรุปและแนวข้อสอบเคม ี สุวัฒน์ ธาดาวุธ 8 

18 039002 สรุปเขม้ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มัน่ใจเต็ม 100 พรรณณิดา วาสกุล 8 

19 039001 สรุปเขม้ข้อสอบ สังคม ม.ปลาย มัน่ใจเต็ม 100 พรรณณิดา วาสกุล 8 

20 038252 สรุปและแนวข้อสอบเคม ี สุวัฒน์ ธาดาวุธ 8 
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เลขทะเบียนหนังสือ

20 อนัดบัหนังสือยอดนิยม
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562

ระหว่างเดือน ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563 
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                                    10 อันดบัหนังสือยอดนิยมใน E-Book 
                                         ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

                                 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563 
        

  
อันดับ เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง จำนวนยืม   

  
1 DDE33064 สรุปเขม้ ชีววิทยา ม.1-2-3 12   

  
2 DDE33025 สอบตรง สอบโค้วต้า Admissions PART 2 11   

  
3 DDE37085 น้องพี่ท่ีรัก 11   

  
4 DDE37299 แอนิมอล ฟาร์ม 10   

  
5 DDE37290 ปีเตอร์รีแพน 10   

  
6 DDE33066 สรุปเขม้ เคมี ม.1-2-3 8   

  
7 DDE33043 โจทย์เจ๋งวิทยาศาสตร์ เข้าเตรียมอดุมศึกษา 8   

  
8 DDE34772 ฟิสิกส์ I'm possible 8   

  
9 DDE34067 อุดมฯ,มหิดล,จุฬาภรณ์ ติวเข้มแนวข้อสอบ 8   

  
10 DDE34092 อุดมฯ,มหิดล,จุฬาภรณ์ ติวเข้มแนวข้อสอบ 7   
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สารสนเทศกลุม่บริหารงบประมาณ 

บัญชีจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 
แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล 

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

รวมทั้งสิ้น 

คำนวณ  

100 % 
รวมทั้งสิ้น 100 % จัดสรรแล้ว 

ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

1,459 คน 1,059 คน 2,518 คน 70% 1/2562 เป็นเงิน 7,077,318.- บาท 

30% 1/2562 เป็นเงิน 2,934,537.- บาท 

70% 2/2562 เป็นเงิน 4,385,710.- บาท 

30% 2/2562 เป็นเงิน 1,862,175.- บาท 

 

จัดสรร 5 รายการ ภาคเรียนที่ 1 / 2562  (100%) 

ค่าจัดการเรียน

การสอน 

ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 

ค่าอุปกรณ์การ

เรียน 

ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 

3,227,350.- 1,813,323.- 838,450.- 388,780.- 809,415.- 7,077,318.- 

1,338,000.- 752,187.- 347,600.- 161,180.- 335,570.- 2,934,537.- 
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จัดสรร 5 รายการ ภาคเรียนที่ 2 / 2562  (100%) 

ค่าจัดการเรียน

การสอน 

ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบ

นักเรียน 

ค่าอุปกรณ์การ

เรียน 

ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 

รวมทั้งสิ้น 

3,198,300.- - - 385,280.- 802,130.- 4,385,710.- 

1,358,000.- - - 163,590.- 340,585.- 1,862,175.- 

9,121,650.- 2,565,510.- 1,186,050.- 1,098,830.- 2,287,700.- 16,259,740.- 

 

 

 

 

 

 

บัญชีจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
ประจ าป่งบประมาณ 2562

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ่การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู่เรียน
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สารสนเทศกลุม่นโยบายและแผน 
 

สรุปเงินที่นำมาจัดสรรสำหรับดำเนินงาน  ปีงบประมาณ 2562 

     

 
ประเภทเงิน รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

 อุดหนุน 
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  9,092,050   

 
เงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2,295,510   

         เงินรายได ้       
ของสถานศึกษา 

เงินรายได้ (ระดมทรัพยากร) 19,114,100  ใช้สำหรับค่าสาธารณูปโภคและ
เงินเดือนครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ 
และลูกจ้างชั่วคราว 

 เงินรายได้ค่าเช่าร้านค้า   576,500 

 
เงินรายได้ค่าบริการรถตู้ 500,000 

 

       เงินรายได ้              
ของสถานศึกษา   (พัฒนา

คุณภาพผู้เรียน) 

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน 756,600 สำหรับสมทบกลุ่มกาญจนาคนละ 
20 บาทและกิจกรรมนักเรียนอ่ืน ๆ 

 

เงินค่าอาหารในการจัดกิจกรรม 1,794,150 ใช้ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายและ
ทัศนศึกษา 

 
เงินประกันอุบัติเหตุและตรวจสุขภาพ 

1,148,400 ใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
นักเรียน 

 
เงินบริการติดต่อสื่อสารออนไลน์ 752,100   

 
รายได ้ (ปีงบประมาณ 2561) 

690,000 ใช้สำหรับการจัดกิจกรรมของ
นักเรียน 

 
รวมเงินรายได้ของสถานศึกษา 25,331,850   

 

เงินอ่ืนๆ 

เงินกิจกรรมนักเรียนหอพัก  7,004,500 เงินบัญชีหอพัก 

 

เงินกิจกรรมนักเรียนห้องเรียน EP  14,619,400 เงินบัญชี EP 

 

เงินสำหรับจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

6,267,500 เงินบัญชี Conversasion 

 

เงินกิจกรรมนักเรียนห้องเรียน 
SMTE 

330,000 เงินบัญชี SMTE 

 
รวมเงินอ่ืนๆ     28,221,400   
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หมายเหตุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย (งบรัฐบาล) นักเรียน ม.ต้น คนละ 3,500 บาท /ปี และ                                            

ม.ปลาย 3,800 บาท / ปี                                                                                                           

โรงเรียนจะได้รับเป็นเงินประมาณ  9,092,050 บาท   มีข้อกำหนดให้นำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับ                                

1.  การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักเรียนร้อยละ  60  เป็นเงิน  5,455,230                               

2.  ดำเนินการบริหาร ร้อยละ 30 เป็นเงิน 2,727,615  บาท                                                          

3.  งบกลาง ร้อยละ 10 เป็นเงิน 909,205 บาท   
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สารสนเทศกลุม่บริหารบุคคล 

• จำนวนข้าราชการครู  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 

บุคลากร 

จำนวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 

2560 

ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร /ข้าราชการครู 109 127 40 89 129 

พนักงานราชการ 3 3 1 2 3 

ครูอัตราจ้าง 13 11 1 8 9 

ลูกจ้างประจำ  2 2 1 1 2 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน 15 20 2 17 19 

พนักงานขับรถ 2 2 2 - 2 

ลูกจ้างชั่วคราว 27 25 10 16 26 

ครูต่างชาติ 7 2 - - - 

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 2 3 1 1 2 

รวม 180 195 58 134 192 
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บญัชีรายช่ือบุคลากร  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนักสวนกหุลาบมธัยม) 
     

กลุ่มบริหาร ( 5 คน)  

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางสาวกานดา หงส์เวียงจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นายเศรษฐพัฒน์ สลับศรี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญ

การพิเศษ 
คศ. 3 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( 21 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางกมลชนก ภาคภูมิ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นายศักดา ปานรักษา ครูชำนาญการ  คศ. 2 

6.  นายสงครามชัย กลิ่นถือศีล ครูชำนาญการ  คศ. 2 

7.  นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวนงลักษณ์ เจริญผล ครูชำนาญการ  คศ. 2 

9.  นายจิรากร สำเร็จ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

10.  นายดนัย สุดจิตรจูล ครูชำนาญการ  คศ. 2 

11.  นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

12.  นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ ครูชำนาญการ  คศ. 2 
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ที ่             ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

13.  นางสาววิรากร บุญชวลิต ครูชำนาญการ  คศ. 2 

14.  นางนงลักษณ์ โกศรี ครูชำนาญการ  คศ. 2 

15.  นางสาวสิตา ดารา คร ู คศ. 2 

16.  นางสาวพรวิมล ศรีสังข์ คร ู คศ. 1 

17.  นายเจตพล ยอดทองดี คร ู คศ. 1 

18.  นายพรชัย อินทร์กล่ำ ครูผู้ช่วย  

19.  นายนัธวินทร์ คมข า ครผููช้่วย  

20.  นางสาวภควด ี สงิค ิ ครผููช้่วย  

21.  นายอภสิทิธิ ์ บุญจงู ครผููช้่วย  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( 4 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1 นางอ่ิมใจ ดีไสว ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2 นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ คร ู คศ.1 

3 นางสาวทิชา สิงห์ม ี ครูผู้ช่วย  

4 นางสาวสุรีพันธ์            ผลเจริญ ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)  

 
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( 18 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นายเอกอุดม ทองเกษม ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นายธนู อยู่สำราญ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางสาวอรทัย เลิศวัฒนนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาววัชรินทร์ ศรีพุ่มไข่ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาวกัญภร แสงมณี ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ ครูชำนาญการ  คศ. 2 
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ที ่           ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

7.  นางสาวอุมาวดี วุฒินาม ครูชำนาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น ครูชำนาญการ คศ.2 

9.  นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

10.  นายรวิภาส โคมากุล ครูชำนาญการ  คศ. 2 

11.  นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง คร ู ค.ศ.2 

12.  ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ฤทธิ์คำรพ คร ู ค.ศ.1 

13.  นางสาวสุปรียา เอ่ียมศรีทอง คร ู  คศ. 1 

14.  นายศรัณย์ จันทร์แดง คร ู คศ. 1 

15.  นายยุทธนา จันนา คร ู คศ.1 

16.  นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี คร ู คศ.1 

17.  นายธีรเสฏฐ ์ ธนปัญญาทิพย์ ครูผู้ช่วย  

18.  นางสาวชลธิชา แพทองคำ ครูผู้ช่วย  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( 5 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี คร ู คศ. 1 

2.  นายธนวรรธน ์ สว่างด ี ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นายชัชวัสส ์ วกสุดจิต ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นายวิม คงภาคเพียร ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสาวหทัยรัตน์ พัฒน์ชู ครูผู้ช่วย  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( 5 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นายบุญช่วย ทองคุ้ม ครูชำนาญการ  คศ. 2 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

2.  นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์ ครูชำนาญการ  คศ. 3(2) 

3.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

4.  นางสาวอุไรวรรณ        ภูคลงั คร ู คศ. 1 

5.  นางสาววีนัสญา          สามสงัข์ คร ู คศ. 1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( 14 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางรัตติยา บุญศิริ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นางแสงจันทร์ หาญกล้า ครูชำนาญการ  คศ. 3(2) 

7.  นางสาวศิริพร เอกอุ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์ ครูชำนาญการ คศ.2 

9.  นางสาวณหทัย เครือคำ คร ู คศ. 1 

10.  นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ คร ู คศ. 1 

11.  นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์ คร ู คศ.1 

12.  นางสาวจุฬารักษ์ โคตรจักร์ คร ู คศ. 1 

13.  นางสาวนันทพร มีฤทธิ์ ครูผู้ช่วย  

14.  นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม ครูผู้ช่วย  

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

67 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ( 20 คน) 
 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางรัชนี รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

2.  นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 4(3) 

3.  นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวสมพิศ บัวงาม ครูชำนาญการ  คศ. 3(2) 

5.  นางปริศนา เสลาคุณ ครูชำนาญการ  คศ. 3(2) 

6.  นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ครูชำนาญการ  คศ. 3(2) 

7.  นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูชำนาญการ  คศ. 2 

8.  นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครูชำนาญการ  คศ. 2 

9.  นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูชำนาญการ  คศ. 2 

10.  นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครูชำนาญการ คศ. 2 

11.  นางชญาดา สุวรรณาลัย ครูชำนาญการ คศ. 2 

12.  นางสาวศุทรา เอมโอช ครูชำนาญการ คศ. 2 

13.  นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง ครูชำนาญการ คศ. 2 

14.  นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร ครูชำนาญการ คศ. 2 

15.  นางสาวสุภารัตน์ คงวัง คร ู ค.ศ. 1 

16.  นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง คร ู ค.ศ. 1 

17.  นาวสาวนุชนาฏ ราชบวร คร ู ค.ศ. 1 

18.  นายจรินทร์ ภูกระโทก ครูผู้ช่วย  

19.  นายกิตติพร นันตะภาพ ครูผู้ช่วย  

20.  นางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด ครูผู้ช่วย  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( 22 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นายวินัย บุญชูส่ง ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

2.  นายอุดม เหลืองศิริธัญญา ครูชำนาญการ  คศ.3 (2) 

3.  นางสาวชญาดา สมไพบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

5.  นางสุธาทิพย์ ผลไสว ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

6.  นายนวัช ปานสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

7.  นางอรวรรณ สระทองอยู่ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

8.  นายจินตพงศ์ จรดล ครูชำนาญการ  คศ. 3(2) 

9.  นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ ครูชำนาญการ  คศ. 2 

10.  นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ ครูชำนาญการ คศ. 2 

11.  นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัย ครูชำนาญการ  คศ. 2 

12.  นางจิรัสยา นาคราช ครูชำนาญการ  คศ. 2 

13.  นางสาวถิราพรรณ ขำดวง ครูชำนาญการ  คศ. 2 

14.  นางสาวภรภัทร วงศ์สามี ครูชำนาญการ  คศ. 2 

15.  นายปิติภัทร แก้วอินัง คร ู คศ. 1  

16.  นางสาวกุลญา   แสงทอง คร ู คศ. 1  

17.  นางสาวเบญจรัตน์    ปฐมสุริยะพร คร ู คศ. 1  

18.  นายบรรณรักษ์  บุญปก คร ู คศ. 1  

19.  นายวิธวินท ์ ทองมังกร คร ู คศ. 1  

20.  นางสาวสาลินี เจริญศรี คร ู คศ. 1  

21.  นางสาวกนกวรรณ พาณิชวงษ์ ครูผู้ช่วย  

22.  นางสางอุไรพร ปิสันเทียะ ครูผู้ช่วย  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ( 15 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง อันดับ 

1.  นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ คร ู คศ. 1 

2.  นางสาวพิทยา อ้ึงบุญชู ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

3.  นางจันทิรา ผลวัฒนะ ครูชำนาญการพิเศษ คศ. 3 

4.  นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวท ครูชำนาญการ คศ. 2 

5.  นางญาติกร มณีวงษ์ ครูชำนาญการ คศ. 2 

6.  นายหริณวิทย์ กนกศิลปธรรม ครูชำนาญการ คศ. 2 

7.  นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง คร ู คศ. 1 

8.  นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง คร ู คศ. 1 

9.  นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ คร ู คศ.1 

10.  นางสาววิมลรัตน์ ภูฆัง คร ู คศ.1 

11.  นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว คร ู คศ.1 

12.  นางสาวอุไรวรรณ ภูมั่ง คร ู คศ. 1 

13.  นายฐากูร ขานตา ครูผู้ช่วย  

14.  นางศิรินาถ               สุขแสน ครูผู้ช่วย  

15.  นางสาวนิตยา เซ่งเซี่ยง ครูผู้ช่วย  

 

ครูอัตราจ้าง ( 9 คน) 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสาวปัณณพัทธ์ สวัสดิ์กิจ ครูสังคมศึกษา   

2.  นางสาวอรรวี จันทร์เจริญ ครูสังคมศึกษา/เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล   

3.  นายธัชณัฐ เสือคำ ครูพลศึกษา  

4.  นางสาวศุภดา สุทธิผล ครูสังคมศึกษา/จนท.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

5.  นางสาวธิติมา ปลายเนตร ครูภาษาฝรั่งเศส  

6.  นางสาวหรรษา สีใส ครูวิทยาศาสตร์  

7.  นางสาวพิชญ์วรัญ เลาหรุ่งพิสิฐ ครูภาษาเยอรมัน  

8.  Miss.Lu   Caihong ครูภาษาจีน  

9.  Miss.Aimeelyn Prado ครูภาษาอังกฤษ  

ลูกจ้างประจำ  ( 2 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางพัชรา                           ศรีทองคำ นักการ   

2 นายธง                               สระศรีสม พนักงานขับรถ   

 

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ( 19 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสาวจันทรา น้อยทิม เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป   

2.  นางสาวชลลัดดา สังข์เรือนงาม เจ้าหน้าที่พัสดุ   

3.  นางสาววราพร พุทธา เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ   

4.  นายจักรพรรณ์ ทองขันธ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป    

5.  นางสาวอิศรี ชาญสุทธิกนก  เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป   

6.  นางอรทัย อยู่บัว เจ้าหน้าที่การเงิน   

7.  นางสาวกิจวรรณ หนูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่พัสดุ   

8.  นางสาวนิศารัตน์ อ่วมสืบเชื้อ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป  

9.  นางสาววีร์รฎา การทวี เจ้าหน้าที่ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน  

10.  นางสาวจุฑาทิพย์ คล้ายเปรม เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล  

11.  นางสาวนุงนุช พานิชย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ  

12.  นางสาวกาญจนา รัตนจินดา เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ  



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

71 

    

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

13.  นางปิยะมาศ ธรรมภิธ ิ เจ้าหน้าที่การเงิน  

14.  นางสาวพีรดา ปลื้มจิตต์ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  

15.  
นางสาวพิชชาภา กัลปตานนท์ 

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  

16.  นางสาวนริตา มาเทศ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

17.  นายกิตติศักดิ์ บุญคุ้มวงศ์ เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT  

18.  นางสำเรือง  สารมะโน เจ้าหน้าที่งานวัดผลและทะเบียน  

19.  นางสาวกรรณิการ  สมคะเน เจ้าหน้าที่พยาบาล  

ลูกจ้างชั่วคราว   ( 28 คน) 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1.  นางสอนจี                     สระศรีสม แม่บ้านหอพัก   

2.  นางสาววันเพ็ญ           นามเสนาะ นักการ   

3.  นางดวงตา                   คำสถิตย์ นักการ   

4.  นางชุติมา ชะเอมแฉ่ง นักการ   

5.  นายสมปอง ม่วงเกลี้ยง นักการ   

6.  นางทองพูล สุขธูป แม่ครัวหอพัก   

7.  นางสาวประไพ นามเสนาะ แม่ครัวหอพัก  

8.  นางวรรณา ทองอินทร์ นักการ   

9.  นายลั่นทม                     ล้ำนาค นักการ(ทำสวน)   

10.  นางนฤมล สระศรีสม นักการ   

11.  นางสาวสายรุ่ง บัวงาม พนักงานล้างห้องน้ำ   

12.  นางมาลัย น้อยวัด พนักงานล้างห้องน้ำ   

13.  นายวรรณทัศ แมงทับทอง นักการ   

14.  นายเด๊ฟ                         ทองอินทร์ พนักงานโรเนียว   

15.  นายชาตรี                      เหมทอง พนักงานซ่อมบำรุง   
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ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

16.  นายสมเกียรติ พันธุ์ศิริ พนักงานขับรถ  

17.  นายอำนาจ แมงทับทอง พนักงานขับรถ   

18.  นายพนา สุดจิตร์ พนักงานโรเนียว  

19.  นายวรัท อ่วมสืบเชื้อ นักการ   

20.  นางสาวสโรชา ชูดวง นักการ  

21.  นายนิคสัน สระศรีสม นักการ  

22.  นางสาวสมรส พุทธรรม นักการ  

23.  นายเพชร์ นามเสนาะ นักการ  

24.  นางสาวพิมพ์ชนา สุขสวัสดิ์ แม่บ้าน  

25.  นางสาวสมบูรณ์ คำแก้ว แม่บ้าน  

26.  นางสาววรัญญ์ณัช จิรานนท์เอกสิริ พนักงานสวัสดิการ  

27.  นางอัจฉรา  ชาญทวีคุณ พนักงานสวัสดิการ  

28.  นายวินัย  แมงทับทอง นักการ  
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จำนวนข้าราชการครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒทิางการศึกษา และเพศ   

ปีการศึกษา 2562 

หน่วยงาน ข้าราชการคร ู

ฝ่ายบริหาร    รวม ช ญ 

ผู้บริหาร

ชำนาญ

การ 

ผู้บริหาร

ชำนาญ

การ

พิเศษ 

ผู้บริหาร

เชี่ยวชาญ 

ผู้บริหาร

เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

ตรี โท เอก 

ผู้อำนวยการ 1 1 - - 1 - - - - 1 

รองผู้อำนวยการ 3 1 2 - 3 - - - 3 - 

ปฏิบัติหนา้ที่รอง

ผู้อำนวยการ 

1 1 - - 1 -  - 1 - 

รวม 5 3 2 - 5 - - - 4 1 

ครูปฏิบัติการสอน รวม ช ญ 
ไม่มีวิทย

ฐานะ 

ครู

ชำนาญ

การ 

ครูชำนาญ

การพิเศษ 

ครู

เชี่ยวชาญ 
< ตรี ตรี โท เอก 

ภาษาไทย 14 - 14 6 3 5 - - 9 5 - 

สังคมศึกษา  ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

15 4 11 10 3 2 - - 10 5 - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 2 3 2 3 - - - 5 - - 

วิทยาศาสตร ์ 22 8 14 8 8 6 - - 8 14 - 

คณิตศาสตร ์ 21 8 13 7 10 4 - - 12 8 1 

ภาษาตา่งประเทศ 20 3 17 6 11 3 - - 12 8 - 

การงาน อาชีพและ

เทคโนโลย ี

18 9 9 8 5 5 - - 10 8 - 

ศิลปศึกษา 5 3 2 2 - 3 - - 3 2 - 

แนะแนว/บรรณารักษ ์ 4 - 4 3 - 1 - - 2 2 - 

รวม 124 37 87 52 43 29 - - 71 52 1 
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จำนวนบุคลากรจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระ/ 

กลุ่มงาน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

ข้าราชก

ารครู 

พนักงาน

ราชการ 

ครู

อัตรา

จ้าง 

ข้าราชก

ารครู 

พนักงาน

ราชการ 

ครู

อัตรา

จ้าง 

ข้าราช 

การครู 

พนักงาน

ราชการ 

ครู

อัตรา

จ้าง 

ผู้บริหาร    4 - - 5 - - 

ภาษาไทย    11 - - 14 - - 

สังคมศึกษา  

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

   13 1 4 15 1 2 

สุขศึกษาและ    

พลศึกษา 

   6 - 1 5 - 1 

วิทยาศาสตร ์    19 - - 22 - 1 

คณิตศาสตร ์    16 - - 21 -  

ภาษาต่างประเทศ    16 - 2 20 - 5 

การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี

   18 1 2 18 1  

ศิลปศึกษา    4 1 - 5 1  

แนะแนว/

บรรณารักษ์ 

   2 - 2 4 -  

รวม    109 3 11 129 3 9 
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บุคลากรในสถานศึกษา 
จำแนกตำแหน่ง/ระดับ/วุฒิการศึกษา/วันเดือนปีเกิด/บรรจุแต่งตั้ง 

 
ที ่ ชื่อ / ชื่อสกลุ ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแหน่ง 

1 นายสุรยิา  ชิณณะพงศ์ ผอ. ผอ/ชำนาญ

การพิเศษ 

ปร.ด. การบริหาร

การศึกษา 

12/01/2503 16/05/2532 134565 

2 นางสาวสุญาดา  เฮงชัยโย รอง 

ผอ. 

ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. จิตวิทยาและการ

แนะแนว 

11/03/2520 16/05/2545 77234 

3 นางสาวกานดา  หงษ์เวียง

จันทร์ 

รอง 

ผอ. 

ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.บ. 

ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหาร

การศึกษา 

3/10/2526 11/06/2551 14726 

4 นายเศรษฐพัฒน์  สลับศร ี รอง 

ผอ. 

ชำนาญการ

พิเศษ 

  

 

   

5 นายชาญชัย  ชาญฤทธ์ิ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

วท.บ. 

วท.ม. 

พลศึกษา 

วิทยาศาสตร์การ

กีฬา 

03/10/2507 11/12/2529 15249 

6 นายเอกอุดม  ทองเกษม คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

คบ. 

ศษ.ม. 

อุตสาหการ 

เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

15/12/2509 1/07/2536 110616 

7 นายธนู     อยู่สำราญ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

คบ. 

กศ.ม. 

ไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิกส ์

อุตสาหกรรม

ศึกษา 

25/08/2504 6/09/2526 99864 

8 นางสาวอรทัย เลศิวัฒนนนท ์ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

บธ.บ. บริหารธรุกิจ 

(การเงินและการ

ธนาคาร) 

7/12/2504 18/09/2532 396 

    ศษ.บ. บริหารการศึกษา    

9 นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข ่ คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

บธ.บ. บริหารธรุกิจ

บัณฑิต 

26/03/2506 07/05/2528 134570 

10 นางสาวกัญภร   แสงมณ ี คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

บธ.บ. 

วท.ม. 

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

17/12/2516 01/06/2549 2569 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกลุ ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแหน่ง 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

11 นายศุภกิตติ์    ดนุดิษฐ ์ คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส ์

06/09/2521 14/12/2550 129700 

12 นางสาวอุมาวดี วุฒินาม คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. 

คศ.ม. 

คหกรรมศาสตร์

ทั่วไป 

การบริหารธุรกิจ  

คหกรรมศาสตร ์

11/8/2525 18/10/2553 4165 

13 นางสาวกรรณธิมา  หวานช่ืน คศ.2 ชำนาญการ คศ.บ. คหกรรมศาสตร ์ 3/09/2522 8/02/2556 106558 

14 นางสาวทวิณา   ไชยยงยศ คศ.2 ชำนาญการ บธ.บ. 

ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

บริหารการศึกษา 

29/11/2528 12/07/2554 8246 

15 นายรวิภาส  โคมากลุ คศ.2 ชำนาญการ บธ.บ. 

ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

บริหารการศึกษา 

23/05/2516 1/12/25553 39297 

16 
นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง คศ.2 

- ค.บ. คอมพิวเตอร์

ศึกษา 

04/04/2517 17/08/2552 10275 

17 ว่าท่ีร้อยตรีอรรถพล  ฤทธ์ิคำ

รพ 
คศ.1 

- คอ.บ. 

วท.ม. 

ครุศาสตรเ์กษตร 

ครุศาสตรเ์กษตร 

1/2/2532 21/2/2556 2511 

18 นางสาวสุปรยีา  เอี่ยมศรีทอง คศ.1 - บธ.บ. คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ 

17/08/2525 9/03/2558 4945 

19 นายศรณัย์ จันทร์แดง คศ.1 - วท.บ. 

ศษ.บ. 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หลักสตูรและการ

สอน 

16/05/2534 30/08/2558 14081 

20 นายยุทธนา จันนา คศ.1 - ค.บ. อุตสาหกรรม

ศิลป ์

07/01/2521 08/12/2558 2900 

21 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ด ี คศ.1 - ค.บ. คอมพิวเตอร ์ 16/11/2535 19/02/2559 14928 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกลุ ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแหน่ง 

22 นายธีรเสฏฐ์  ธนปัญญาทิพย ์ ครู

ผู้ช่วย 

- คษ.บ. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

17/12/2524 26/4/2561 659 

23 นางสาวชลธิชา  แพทองคำ ครู

ผู้ช่วย 

- บธ.บ. การบัญชี  4/3/2561 12131 

24 นายวินัย    บุญชูส่ง คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. หลักสตูรและการ

สอน 

04/01/2505 29/08/2531 116520 

25 นายอุดม เหลืองศิริธัญญา คศ.

3(2) 

ชำนาญการ กศ.บ. 

กศ.ม. 

ชีววิทยา 

ชีววิทยา 

01/10/2503 07/10/2526 103(ส) 

26 นางสาวชญาดา   สมไพบูลย ์ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษม. บริหารการศึกษา 23/09/2510 01/04/2536 134569 

27 นายสุทธิศักดิ์  จันทร์หา้งหว้า คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.บ. ฟิสิกส ์ 01/04/2520 01/10/2542 7976 

28 นางสุธาทิพย์  ผลไสว คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

ค.บ. เคม ี 06/05/2523 27/06/2546 54489 

29 นายนวัช ปานสุวรรณ คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 

ศษ.ม. 

หลักสตูรและการ

สอน 

เทคโนโลยี

การศึกษา 

3/01/2519 1/10/2542 12085 

30 นางอรวรรณ  สระทองอยู ่ คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

วทบ. 

ศศม. 

เคม ี

วิทยาศาสตร์

ศึกษา 

27/02/2526 23/05/2550 99852 

234(ส) 

31 นายจินตพงศ์    จรดล คศ.

3(2) 

ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 09/10/2507 27/05/2529 108439 

32 นางปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชต ิ คศ.2 ชำนาญการ วทบ. 

วทม. 

ฟิสิกส ์

เคมีศึกษา 

08/01/2526 16/05/2550 46759 

33 นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์  คศ2. ชำนาญการ วท.บ. 

คม. 

เคม ี

หลักสตูรและการ

สอน 

08/04/2525 11/02/2553 4353 

34 นางสาวปิยาภรณ์  ศริิยุวสมัย คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. ฟิสิกส ์

(ศึกษาศาสตร์) 

05/09/2521 14/09/2552 4066 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกลุ ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแหน่ง 

35 นางจิรัสยา  นาคราช คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. 

วท.ม. 

วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ 

ชีววิทยาศึกษา 

24/12/2527 24/5/2554 220 

36 นางสาวถิราพรรณ  ขำดวง คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. 

วท.ม. 

เคม ี

เคมีศึกษา 

3/1/2530 24/5/2554 273 

37 นางสาวภรภัทร วงศ์สาม ี คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. เทคโนโลยีการ

อาหาร 

14/03/2531 15/5/2556 2564 

38 นายปิติภัทร แก้วอินัง คศ.1 - กศ.บ. วิทยาศาสตร์-

ฟิสิกส ์

31/07/2535 1/11/2559 5474 

39 นางสาวกุลญา แสงทอง คศ.1 - วท.บ. ชีววิทยา 23/01/2531 1/12/2559 2220 

40 นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุรยิะ

พร 

คศ.1 - ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 12/10/2535 1/12/2559 2549 

41 นายบรรณรักษ์  บุญปก คศ.1 - กศ.บ. 

กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

การมัธยมศึกษา 

19/01/2530 7/9/2555  

42 นายวิธวินทร์  ทองมังกร คศ.1 - วท.บ. 

ศศ.ม. 

ฟิสิกซ ์

การสอน

วิทยาศาสตร ์

19/10/2534 24/7/2560 340 

43 นางสาวสาลินี  เจรญิศร ี คศ.1 - วท.บ. เกษตรและ

สิ่งแวดล้อม 

29/3/2534 27/9/2560 12098 

44 นางสาวกนกวรรณ  พาณิช

วงษ ์

ครู

ผู้ช่วย 

- วท.บ. ฟิสกิซ ์ 16/10/2531 28/12/2560 2872 

45 นางสาวอุไรพร  ปิสันเทียะ ครู

ผู้ช่วย 

-      

46 นางศุภลักษณ์  รศัมีแจ่ม คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

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

47 นางสาวศุภรา   ดีหะสิงห ์ คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

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

48 นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

อ.บ. 

ค.ม. 

ภาษาไทย  20/12/2511 13/08/2533 116549 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกลุ ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแหน่ง 

การบริหาร

การศึกษา 

49 นางสาวดาวรุ่ง เถียรทว ี คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

คบ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

หลักสตูรและการ

นิเทศ 

14/06/2512 09/09/2537 100004 

50 นางรัตติยา  บญุศิร ิ คศ.3 ชำนาญ การ

พิเศษ 

ศษบ. 

ศษ.ม. 

ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

22/04/2514 29/09/2538 4563 

51 นางแสงจันทร์  หาญกลา้  คศ.

3(2) 

ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย 13/10/2508 21/05/2533 134566 

52 นางสาวศิริพร  เอกอุ คศ. 2 ชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาไทย 27/09/2511 16/05/2540 132686 

53 นางสาวสุธินันท์  เลิศ

กมลวรรธน ์

คศ.2 - ศศ.ม. ภาษาศาสตร ์ 28/04/2527 23/07/2555 127194 

54 นางณหทัย เครือคำ คศ.1 - ค.บ. ภาษาไทย 2/3//2530 21/6/2554 280 

55 นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒน

กิจ 

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

56 นางประกายกาญจน์  กาญจน

รัตน ์

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

57 นางสาวจุฬารักษ์  โคตรจักร ์ คศ.1 - ศศ.บ. ภาษาไทย 24/07/252 29/12/2557 15058 

58 นางสาวนันทพร  มีฤทธิ ์ ครู

ผู้ช่วย 

- ศศ.บ. ภาษาไทย 22/12/2529 28/12/2560 15357 

59 นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม ครู

ผู้ช่วย 

- ค.บ. ภาษาไทย 10/5/2538 1/10/2561 113626 

60 นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว ์ คศ.1 - ศษ.บ. สังคมศึกษา 11/09/2529 01/06/2554 31655 

61 นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญช ู คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. 

กศ.ม. 

สังคมศึกษา 

การมัธยมศึกษา

(การสอนสังคม

ศึกษา) 

03/01/2506 01/09/2529 1169 

62 นางจันทิรา   ผลวัฒนะ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

ศศ.ม. 

ศษ.บ. 

ประวัติศาสตร ์

สังคมศึกษา 

24/12/2511 01/07/2537 126386 

63 นางสาวดวงขวัญ   รุจจนเวท คศ.2 ชำนาญการ กศ.บ. สังคมศึกษา 26/10/2502 09/12/2537 27025 
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ที ่ ชื่อ / ชื่อสกลุ ระดับ วิทยฐานะ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ว/ด/ปี เกิด วันบรรจุ เลขตำแหน่ง 

64 นางญาติกร  มณีวงษ ์ คศ.2 ชำนาญการ ศศ.บ. รัฐศาสตร ์ 22/11/2511 1/02/2555 2169 

65 นายหรณิวิทย์ กนกศิลปธรรม คศ.2 ชำนาญการ ศษ.บ. 

ศศ.ม. 

สังคมศึกษา 

ศาสนา

เปรียบเทยีบ 

25/04/2527 28/11/2555 6059 

66 นางสาวภูษณศิา  รุ่งปลาทอง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 28/06/2517 12/07/2554 12980 

67 นายศุภรตัน์  แดนโคกสูง คศ.1 - ศษ.ม. สังคมศึกษา 11/07/2533 15/07/2556 15218 

68 นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรตัน ์ คศ.1 - ศศ.บ. รัฐประศาสน

ศาสตร ์

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

69 นางสาววิมลรัตน์   ภูฆัง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 17/07/2529 8/12/2558 2385 

70 นางรวีวรรณ  นราแก้ว คศ.1 - ศษ.บ. สังคมศึกษา 1/12/2531 25/11/2556 4795 

71 นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง คศ.1 - ค.บ. สังคมศึกษา 24/02/2536 1/02/2560 32873 

72 นายฐากูร  ขานตา ครู

ผู้ช่วย 

- พธ.บ. สังคมศึกษา 11/10/2532 28/12/2560 2933 

73 นางรัชนี  รัตนะ คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษ 

22/04/2505 18/05/2527 15093 

74 นางวรรณวภิา พฤฒิภากร คศ.

4(3) 

ชำนาญการ

พิเศษ 

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

75 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

คบ. 

ค.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

บริหารการศึกษา 

29/11/2508 22/06/2536 134567 

76 นางสาวสมพิศ  บัวงาม คศ.

3(2) 

ชำนาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 12/04/2505 25/07/2531 117015 

77 นางปริศนา   เสลาคุณ คศ.

3(2) 

ชำนาญการ ศษ.บ. 

คษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

24/07/2504 27/05/2529 14127 

78 นายถิรายุ   ใหญ่เจริญยิ่ง คศ.

3(2) 

ชำนาญการ ศศ.บ. 

ศศ.ม. 

ภาษาและ

วรรณคดีอังกฤษ

ภาษาศาสตรร์ะ

ยุกต ์

02/12/2507 20/06/2531 52829 

79 นางจารุพร  ลิขิตทีรุ่่งเรือง คศ. 2 ชำนาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 08/10/2506 16/05/2534 117345 

80 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น คศ.2 ชำนาญการ ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ 05/02/2526 17/10/2548 4928 
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ศษ.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษใน

ฐานะ

ภาษาต่างประเท

ศ 

81 นางสาวสุภาพร  ศรีภมุมา คศ.2 ชำนาญการ ศศบ. ภาษาอังกฤษ 17/08/2521 26/12/2548 103156 

82 นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 10/01/2520 14/12/2550 3619 

83 นางชญาดา  สุวรรณาลัย คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

อังกฤษ 

การสอน

ภาษาอังกฤษ 

7/6/2528 18/10/2556 3547 

84 นางสาวศุทรา  เอมโอช คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 31/5/255 14/12/2542 1000012 

85 นางสาวณัชชารีย์ รม่โพธ์ิธาร

ทอง 

คศ.2 ชำนาญการ ศศ.บ. 

ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 

หลักสตูร 

09/03/29 19/03/255 14427 

86 นางสาวรนิสา  ศรีไสยเพชร คศ.2 ชำนาญการ กศ.บ. 

ศษ.ม. 

การสอน

ภาษาจีน 

บริหารการศึกษา 

10/11/2530 23/7/2555 1360 

87 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง คศ.1 - กศ.บ. การสอน

ภาษาอังกฤษ 

27/04/2533 16/06/2557 1842 

88 นางสาวทัศนีย์  ศรีเที่ยง คศ.1 - ค.บ. การสอน

ภาษาอังกฤษ 

3/12/2532 10/4/2561 3385 

89 นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร คศ.1 - ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 18/1/2531 22/5/2560 205 

90 นายจรินทร์  ภูกระโทก ครู

ผู้ช่วย 

- ศศ.บ. ภาษาจีน 26/2/2535 1/12/2561 120332 

91 นายกิตติพร  นันตะภาพ ครู

ผู้ช่วย 

-      

92 นางสาวฐิตินันท์  แปขุนทด ครู

ผู้ช่วย 

-      

93 นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์ คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

คบ. 

กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์

การวิจัยและสถติิ

ทางการศึกษา 

01/08/2524 23/01/2549 4455 
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94 นางกมลชนก   ภาคภูม ิ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 

ค.ม. 

ปร.ด. 

คณิตศาสตร ์

การศึกษา

คณิตศาสตร ์

พัฒนศึกษา 

20/10/2511 25/06/2533 52698 

95 นางวิไลวรรณ  กลั่นเกษร คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

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

96 นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์

สมบูรณ ์

คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

ศษ.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร์-

ชีววิทยาการวัด

และประเมินผล 

31/3/2509 1/12/2532 145 

97 นายศักดา   ปานรักษา คศ.2 ชำนาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร ์ 10/11/2518 18/05/2541 34586 

98 นายสงครามชัย   กลิ่นถือศีล คศ.2 ชำนาญการ คบ. 

กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์

การมัธยมศึกษา  

การสอนคณิต

ศาตร ์

13/06/2522 1/03/2547 3764 

99 นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจรญิ คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์

นวัตกรรม

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู ้

17/11/2522 19/10/2552 3248 

100 นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล คศ.2 ชำนาญการ ค.บ. 

ศษ.ม. 

คณิตศาสตร ์

นวัตกรรม

หลักสตูรและการ

จัดการเรียนรู ้

14/06/2518 19/10/2552 3752 

101 นายจิรากร  สำเร็จ คศ.2 ชำนาญการ คบ. 

กศ.ม. 

คณิตศาสตร ์

การวิจัยและสถติิ

ทางการศึกษา 

14/08/2522 19/10/2552 4244 

102 นายดนัย  สดุจิตจลู คศ.2 ชำนาญการ วท.บ. คณิตศาสตร ์ 14/09/2527 15/05/2552 1097(ส) 

103 นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์ คศ.2 ชำนาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์

ศึกษา 

28/10/2524 5/6/2554 15082 

104 นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ คศ.2 ชำนาญการ ศษ.ม. คณิตศาสตร์

ศึกษา 
30/08/2524 12/07/2554 32629 
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105 นางสาววิรากร บญุชวลิต คศ.2 ชำนาญการ วท.ม. การสอน

คณิตศาสตร ์

3/03/2528 26/06/2551 1781 

106 นางนงลักษณ์  โกศร ี คศ.2 ชำนาญการ      

107 นางสาวสิตา  ดารา คศ.2 ชำนาญการ กศ.บ. คณิตศาสตร ์ 14/03/2523 03/09/2547 69565 

108 นางสาวพรวิมล ศรีสังข ์ คศ.1 - คบ. คณิตศาสตร ์ 9/10/2534 21/01/2559 19987 

109 นายเจตพล ยอดทองด ี คศ.1  ศษ.บ. คณิตศาสตร์และ

คอมฯ 
29/10/2534 19/02/2559 9282 

110 นายพรชัย  อินทร์กล่ำ ครู

ผู้ช่วย 

- วท.บ. คณิตศาสตร ์ 2/1/2534 27/7/2560 3289 

111 นายนัธวินทร์ คมขำ ครู

ผู้ช่วย 

- ศษ.บ. คณิตศาสตร์และ

คอมฯ 

30/10/2535 28/12/2560 2920 

112 นางสาวภัควดี  สิงค ิ ครู

ผู้ช่วย 

- ค.บ. คณิตศาสตร ์ 7/02/2535 1/11/2561 9011 

113 นายอภิสิทธ์ิ  บุญจูง ครู

ผู้ช่วย 

- ค.บ. คณิตศาสตร ์ 16/05/2537 2/01/2562 124498 

114 นายบุญช่วย   ทองคุ้ม คศ. 2 ชำนาญการ ศศ.บ. การฝึกและการ

จัดการกีฬา 

27/10/2511 28/08/2539 127378 

115 นายอร่าม มีทรัพย์อนันต ์ คศ.

3(2) 

ชำนาญการ วท.บ. พลศึกษา 24/08/2506 11/12/2529 35045 

116 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร  สาม

เพ็ชรเจรญิ 

คศ. 2 ชำนาญการ วท.บ. 

กศ.ม. 

พลศึกษา 

พลศึกษา 

07/02/2511 07/10/2534 119203 

117 นางสาวอุไรวรรณ ภูคลัง คศ.1 - ศษ.บ. พลศึกษา 13/03/2534 1/12/2559 1458 

118 นางสาววีนัสญา  สามสังข์ คศ.1 - ศษ.บ. พลศึกษา 2/04/2533 1/12/2559 117027 

119 นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี คศ.1 - ศศ.บ. นาฏศิลป์และ

การละคร 

6/05/2529 1/04/2559 12140 

120 นายธนวรรธน์    สว่างด ี คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

กศ.ม. 

ศศ.ม. 

มานุษยดุรยิางค

วิทยา 

บริหารการศึกษา 

15/01/2506 07/09/2530 117000 

121 นายชัชวัสส์  วกสุดจติ คศ. 3 ชำนาญการ

พิเศษ 

คบ. 

ค.ม. 

ดนตร ี

บริหารการศึกษา 

14/12/2515 5/09/2538 134571 
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122 นายวิม คงภาคเพียร คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

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

123 นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครู

ผู้ช่วย 

- ค.บ. ศิลปกรรม 4/01/2533 27/02/2561 1371 

124 นางอิ่มใจ  ดีไสว คศ.3 ชำนาญการ

พิเศษ 

กศ.บ. 

กศ.ม. 

จิตวิทยาการแนะ

แนว 

จิตวิทยาการแนะ

แนว 

23/4/2507 29/07/2530 13741 

125 นางสาวอรินทรา อยู่หลาบ คศ.1 - ค.บ. 

ศษ.ม. 

จิตวิทยาแนะ

แนว 

บริหารการศึกษา 

29/10/2528 7/02/2556 1984 

126 นางสาวทิชา  สิงห์มี ครู

ผู้ช่วย 

- กศ.บ. จิตวิทยาการแนะ

แนว 

23/02/2536 1/11/2561 14061 

127 นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ ครู

ผู้ช่วย 

- ศศ.บ. บรรณารักษ์และ 

การนิเทศศาสตร ์

18/12/2525 1/11/2561 24907 

 
ข้อมูลจากกลุม่บริหารบุคคล ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

 

2.ครูและผู้มีอุปการคุณเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                                  

สยามบรมราชกุมารี  ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน เดือน ป ี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1. 1 - - - เข้ารับพระราชทานเกียรติ
บัตรจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

สำนักพระราชวัง 
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3. ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานดีเด่น 
 

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1  นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน ครูชำนาญการพิเศษ ครูปฏิบัติงานดีเด่น 

ประจำปี 2562 

สมาคม

ข้าราชการครู 

โรงเรียน

มัธยมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 

2  นางสาวกรรณธิมา หวานชื่น ครูชำนาญการ ครูปฏิบัติงานดีเด่น 

ประจำปี 2562 

สมาคม

ข้าราชการครู 

โรงเรียน

มัธยมศึกษา 

จังหวัดนครปฐม 
 

 

4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  

ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 

1  นางสุธาทิพย์  ผลไสว คร ู
ชำนาญการพิเศษ 

ครูดีเด่น 
ประจำปี 2562 

สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
2  นางอ่ิมใจ  ดีไสว คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
3  นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 
4  นางสาวดาวรุ่ง  เถียรทวี คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
5  นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์ คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
6  นายชัชวัสส์ วกสุดจิต คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
7  นายเอกอุดม  ทองเกษม คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
8  นายสมเดช  พฤฒิภากร คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
9  นางสาวศิริพร  เอกอุ คร ู

ชำนาญการ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
10  นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์ คร ู

ชำนาญการ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
11  นางสาวทวิณา  ไชยยงยศ คร ู

ชำนาญการ 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
12  นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม ครูชำนาญการ ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
13  นางญาติกร  มณีวงศ์ ครูชำนาญการ ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ วัน เดือน ปี ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง รายการ หน่วยงานที่จัด 
14  นางสาวถิราพรรณ  ขำดวง ครูชำนาญการ ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
15  นายหริณวิทย์  กนกศิลป

ธรรม 
คร ู
 

ครูดีเด่น 
ประจำปี 2562 

สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
16  นางสาวปิยะพร  มะลัยเถาว์ คร ู

 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
17  นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง คร ู

 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
18  นายขจรศักดิ์  โท้รู้ดี คร ู

 
ครูดีเด่น 

ประจำปี 2562 
สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2562 

 
ที ่ ชื่อ  -  นามสกุล ตำแหน่ง 
1.  ดร.วรศักดิ์   วัชรกำธร ประธานกรรมการ 
2.  พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตตฺตินฺโร) กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
3.  พระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ) กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
4.  รศ.ดร.แสงเทียน  อยู่เถา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.  ดร.สมเกียรติ   พิณทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.  นายยศวรรธน์  เสนนะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.  นางประภาวรรณ  ราชศิริส่งศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  นายณัฐวัฒน์  ปริยพาณิชย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  นายนิพนธ์    ยอดคำปัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายอิทธิพันธ์  เจนวิจักษณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายสุวรรณ  วังสุขจิต  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  นายธีรพงศ์  ฟังเร็ว  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
13.  นางสาวพิทยา  อ้ึงบุญชู กรรมการผู้แทนครู 
14.  นายสายชล     ศรีเอม กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
15.  ดร.สุริยา  ชิณณะพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
ปีการศึกษา 2562 

 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล ตำแหน่ง 
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 
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ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง 

7.  นางภัชรี  นาคกัน เลขานุการ 
8.  นางนพวรรณ  เขียวมีส่วน กรรมการ 
9.  นางสาวสำเภา  เพ็ชรัตน์ กรรมการ 
10.  นายฉัตรชัย  หมื่นสุกแสง 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 

 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ   -   นามสกุล ตำแหน่ง 

1.  ร้อยตำรวจเอกวิชาญ  เตี๋ยอำนวยชัย ประธาน 

2.  นางฐิตารีย์  ธนากร รองประธาน 

3.  นายแพทญย์วัชระ  เชื้อปากน้ำ รองประธาน 

4.  นางศินาฏ  เชียงนิยม นายทะเบียน 

5.  นางอุษา  บัวจำนงค์ ปฏิคม 

6.  นายกฤตชัย  โชติ ประชาสัมพันธ์ 

7.  นางลักษณา  ฉินพลิกานนท์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

8.  นายธนการ เวชวงศ์งาน เหรัญญิก 

9.  นางจิระนันท์  พัฒนพรพงศ์ กรรมการ 

10.  นายมานะ  กิจประเสริฐ กรรมการ 

11.  นางบรรจง  ภิญโญ กรรมการและเลขานุการ 

12.  นางวีรยา  ศักดิ์สิริสาธิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13.  นางบัตติยา  สงสมพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายช่ือคณะกรรมการนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 

 
ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล ตำแหน่ง 

1.  นายธีรโชติ ป้องกันภัย ประธานนักเรียน 
2.  นายกานต์ชนก  แสงซัน รองประธานนักเรียนที่ 1 
3.  นายวชิระ  ทองพิมพ์ รองประธานนักเรียนที่ 2 
4.  นายทศพร  วิเศษศรีสมบุญ ฝ่ายประสานงาน 
5.  นายกฤตยชญ์  อ่อนอารีย์ ฝ่ายระดมทรัพยากรมนุษย์ 
6.  นางสาวนภษร  คุ้มคร้าม ฝ่ายปกครองและระเบียบวินัย 
7.  นางสาวกมลพร  น่วมแหวว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ 
8.  นายเจตนิพัทธ์  ทัศนอนันชัย ฝ่ายศิลปกรรมและเทคนิค 
9.  นางสาวปิยภรณ์  อรรคเศรษฐัง ฝ่ายพิธีการและต้อนรับ 
10.  นายศุภกร  เผื่อนโชติ กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ 
11.  นายกฤตภาส  สามิภักดิ์ กรรมการฝ่ายงานธุรการและสารบรรณ 
12.  นางาสวศุภรัชต์  ธีระอรรรถ กรรมการฝ่ายงบประมาณฯ 
13.  นางสาวกชกร  รัตนเวชสิทธ ิ กรรมการฝ่ายเอกสาร 
14.  นายปิยวัฒน์  ชูนวล กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
15.  นางสาวศิริพร  เที่ยงพูนวงศ์ กรรมการฝ่ายสถิติฯ 
16.  นางสาวจารุวรรณ  ศรีวารีรัตน์ กรรมการฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
17.  นางสาวภัณฑิรา  พวงสุดรัก กรรมการและเหรัญญิก 
18.  นางสาวพรสุดา  ศรีทอง เลขานุการ 
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สารสนเทศกลุม่บริหารทั่วไป 

สภาพปัจจุบัน  อาคารสถานที่ประกอบด้วย 

1.อาคารกาญจนภูมินทร์   เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น 

ชั้นที่ 1. หลังชั้นล่าง  ประกอบด้วย  ห้องผู้อำนวยการ  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  ห้องกลุ่มบริหารงาน

บุคคล  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป  ห้องพยาบาล และ ห้องประชาสัมพันธ์  ร้านค้า

สวัสดิการโรงเรียน และห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6 ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  6  ห้อง 

ชั้นที่ 2. ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน  7  ห้องได้แก่ ห้องดำริราชรังสรรค์  ห้องสมุด ห้องแนะแนว  

ศูนย์ว ิชาภาษาต่างประเทศและห้องพักครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ  ห้องปฏิบัต ิการ

ภาษาต่างประเทศ 3 ห้อง  และห้องเก็บของ ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง 

จำนวน 6  ห้อง 

ชั้นที่ 3. ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน  13 ห้อง ได้แก่ ห้องกลุ่มบริหารนโยบายและแผน  ห้องเรียน

สีเขียว  ศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2  ห้อง  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการ

ฟิสิกส์   ห้องปฏิบัติการเคมี    ห้องปฏิบัติการชีววิทยา   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ และห้อง

เก็บของ   ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน  6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  6  ห้อง 

ชั้นที่ 4. ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน 6  ห้องได้แก่ ศูนย์วิชาภาษาไทยและห้องพักครู กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิชาภาษาไทย  ห้องดนตรีไทย  ศูนย์วิชาดนตรีและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ห้อง

เก็บของ ห้องเรียนจำนวน  10  ห้อง  ห้องน้ำ ห้องส้วมชาย จำนวน  6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  

6  ห้อง 

ชั้นที่ 5. ประกอบด้วย ห้องพิเศษจำนวน  6 ห้องได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้องและห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาคอมพิวเตอร์   ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ห้องเก็บของ ห้องเรียนจำนวน 10  ห้อง  

หอ้งน้ำห้องส้วมชาย จำนวน  6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน 6 ห้อง 

ชั ้นที ่ 6. ประกอบด้วย  ห้องพิเศษจำนวน  4  ห้อง  ได้แก่ ห้องพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ศูนย์วิชาสังคมศึกษาและห้องพักครูกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องเก็บของ  ห้องจริยธรรม  ห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง 

ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 6  ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง จำนวน  6  ห้อง 

2. อาคารสิรินทร์พัฒนา เป็นอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น   

ชั้น 1.  ประกอบด้วย  ห้องอาหารครู โรงอาหารและห้องปฏิบัติการอาชีพอิสระ(ร้านสวัสดิกาโรงเรียน) 

ชั้น 2.  ประกอบด้วย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานและอาชีพ  พักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข

ศึกษาฯ ห้องคหกรรม  ห้องอิเล็คทรอนิคส์  ห้องตัดเย็บ  ห้องงานไฟฟ้า        

ศูนย์วิชาพลานามัย ห้องน้ำห้องส้วมชาย จำนวน 2 ห้อง และห้องน้ำห้องส้วม   หญิง  จำนวน 2 ห้อง                            

ชั้น 3.  ประกอบด้วย หอประชุม ห้องน้ำ-ห้องส้วมชาย 2ห้องและห้องน้ำห้องส้วมหญิง 2  ห้อง 

3. อาคารเรียน EP (324ล)  ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 24  ห้องเรียน 

ชั้น 1   ประกอบด้วย  ร้าน KPN BOOK  ห้อง ห้องควบคุมไฟฟ้าและมีพ้ืนที่โล่ง 

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห ้องจำนวน  8  ห ้องได ้แก ่  ห ้อง พ ักคร ู  2ห ้อง ห ้องเร ียน 6 ห ้อง                                

ห้องน้ำ ชาย-หญิง 

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องจำนวน  8 ห้อง  ได้แก่ ห้องเรียน 7 ห้อง ห้องสมุดภาษา 1 ห้อง   

ชั้นที่ 4   ประกอบด้วย ห้องจำนวน  8  ห้อง ได้แก่ ห้องเรียน 8 ห้อง   

4. อาคารเรียนกีฬา(101ล) 

ชั้น 1  ประกอบด้วย  ห้องพักครูและห้องเรียน Fitness  

ชั้น 2  ประกอบด้วย  สนามกีฬา  Badminton จำนวน 3 คอร์ด    

5.อาคารชั่วครา  ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 5  ห้องเรียน 

6. ห้องเรียนเกษตร 1 ห้อง 

7.  อาคารปิ่นฉัตร อาคารหอพักชาย   4  ชั้น   1  หลัง   

8.  อาคารภัทรเทพ อาคารหอพักหญิง  4  ชั้น   1  หลัง   
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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 พร้อมลู่วิ่ง 7 ลู่ 1 สนาม 

14. โรงบำบัดน้ำเสีย   1  หลัง 

15. โรงกรองน้ำ    1  หลัง 

16. โรงรถชั่วคราว  2  โรง 

18.แปลงเกษตร      1        แปลง 

19.ซุ้มพระ   1 หลัง 

20.เสาธง   1 เสา   
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     เกียรติประวตัิของโรงเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

นา
นา

ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๑ ๑๗ มิถุนายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันคัดลายมือ ระดับ ม.๑ 

– ม.๓ โครงการรักษ์ภาษาไทย 

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 

๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เด็กหญิงณัฐชา  ชื่นเจริญสุข ม.๒/๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๙ 

เกียรติบัตร รางวัล

ชนะเลิศ 
   

 

 

  

๒ ๒๗ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดอ่านออกเสียง

ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

นางสาวปิณฑิรา  โพธิ์เงิน ม.๖/๔ คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกียรติบัตร รางวัล

ชมเชย       
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
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ตพ
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นา

ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๓ ๓๑ 

กรกฎาคม

และ ๒ 

สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันการอ่านฟังเสียง 

โครงการ “ธนชาตริเริ่ม...เติมเต็ม

เอกลักษณ์ไทย : ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี 

๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 

 

เด็กชายเมธังกร  ธัมน้อย ม.๑/๑ ธนาคารธนชาตจำกัด 

(มหาชน) 

เกียรติบัตร รางวัล

ชมเชย 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 
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. 
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ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๔ ๓๑ 

กรกฎาคม

๒๕๖๒ 

การแข่งขันการอ่านฟังเสียง 

โครงการ “ธนชาตริเริ่ม...เติมเต็ม

เอกลักษณ์ไทย : ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี 

๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 

 

เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะ

สาร 

ม.๓/๑ ธนาคารธนชาตจำกัด 

(มหาชน) 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
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ที ่

 

วัน เดือน ปี 

 

รายการ 

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน 

 

ชั้น 

 

หน่วยงานที่จัด 

 

ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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 ๆ

 

๕ ๒ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันการอ่านฟังเสียง 

โครงการ “ธนชาตริเริ่ม...เติมเต็ม

เอกลักษณ์ไทย : ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี 

๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

 

 

 

นางสาวภัทรวัลล์  โพธิ์อาศัย ม.๕/๗ ธนาคารธนชาตจำกัด 

(มหาชน) 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
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ที ่

 

วัน เดือน ปี 

 

รายการ 

 

ชื่อ-สกุลนักเรียน 

 

ชั้น 

 

หน่วยงานที่จัด 

 

ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
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นา
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ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๖ ๒ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันการอ่านฟังเสียง 

โครงการ “ธนชาตริเริ่ม...เติมเต็ม

เอกลักษณ์ไทย : ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี ครั้งที่ ๔๘ ประจำปี 

๒๕๖๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

นายวัชระ  ทองพิมพ์ ม.๕/๘ ธนาคารธนชาตจำกัด 

(มหาชน) 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

      

 

๗ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดอ่านร้อยกรอง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

 

เด็กชายเมธังกร  ธัมน้อย ม.๑/๑ เทศบาลจังหวัด

นครปฐม 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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เข
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นา
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ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๘ ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดอ่านร้อยกรอง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวพริ้มเพรา  สมบูรณ์

พันธ์ 

ม.๖/๒ เทศบาลจังหวัด

นครปฐม 

เกียรติบัตรรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 

๒ พร้อมเงินรางวัล 

๑,๐๐๐ บาท 

  

  

 

  

๙ ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดเขียนไทย ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น  

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กอสาลี ม.๓/๓ สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

เกียรติบัตรรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 

๑ พร้อมเงินรางวัล 

๑,๕๐๐ บาท 

  

  

 

  

๑๐ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดเรียงความ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

เด็กหญิงฌัชจิมา  เชื้อ

ปากน้ำ 

ม.๓/๒ สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

เกียรติบัตรรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 

๑ พร้อมเงินรางวัล 

๑,๕๐๐ บาท 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 
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 ๆ

 

๑๑ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดเรียงความ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นางสาวน้ำฝน  ปรีดา

ประเสริฐ 

ม.๔/๘ สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
       

๑๒ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น 

เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชชัย ม.๓/๒ สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
       

๑๓ ๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายกฤต  ประทีปสุวรรณ์ ม.๔/๒ สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

 

 

 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
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ร.ร
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จัง
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ด 
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ตพ
ื้นที่
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 ๆ
 

๑๔ ๒๗ สิงหาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันกลอนสด  ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายวชิระ  ทองพิมพ์ 

นางสาวกัญนภัส  วิโนทัย 

นางสาวภัทรลภา  ใจกว้าง 

นางสาวนีน่า  เพชรรุณ 

นางสาวนภสพร  สมิทธากร 

นางสาวมัญฑิตา  ไทรบุญ

จันทร์ 

ม.๕/๘ 

ม.๕/๘ 

ม.๕/๘ 

ม.๔/๙ 

ม.๔/๙ 

ม.๔/๙ 

คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

       

๑๕ ๘ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด

มงกุฎ  ครั้งที่ ๑๖ ระดับชั้น ม.๑ – 

ม.๓ 

เด็กหญิงเขมิกา  สายเพ็ชร ม.๓/๑ สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร 

เกียรติบัตรรางวัล

รางวัลชมเชย 

พร้อมเงินรางวัล 

๑,๐๐๐ บาท 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๑๖ ๘ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด

มงกุฎ  ครั้งที่ ๑๖ ระดับชั้น ม.๑ – 

ม.๓ 

เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย 

เด็กหญิงม่ิงมงคล แสน

เกรียงไกร 

ม.๓/๑ 

ม.๓/๓ 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร 

เกียรติบัตรเข้า

แข่งขันรอบ

เจียระไนเพชร 
     

 

 

๑๗ ๘ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด

มงกุฎ  ครั้งที่ ๑๖ ระดับชั้น ม.๔ – 

ม.๖ 

นางสาวอริสา  คร้ามทิม ม.๖/๓ สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร 

เกียรติบัตรคะแนน

ผ่านเกณฑ์การ

แข่งขันรอบ

เจียระไนเพชร 

     

 

 

๑๘ ๘ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอด

มงกุฎ  ครั้งที่ ๑๖ ระดับชั้น ม.๔ – 

ม.๖  

นางสาวธันยามนต์  กัว 

นางสาวกัลยา  พัฒนะอ่ิม 

ม.๖/๓ 

ม.๖/๔ 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร 

เกียรติบัตรเข้า

แข่งขันรอบ

เจียระไนเพชร 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๑๙ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  

เด็กหญิงณัฐชา  ชื่นเจริญสุข ม.๒/๔ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทองชนะเลิศ 

   

 

   

๒๐ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา  

 

 

นางสาวปารณีย์  วรรณสอน ม.๔/๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทองชนะเลิศ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๒๑ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.

๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เด็กหญิงม่ิงมงคล  แสน

เกรียงไกร 

ม.๓/๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทองชนะเลิศ 
       

๒๒ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.

๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

นางสาวมสฤณา  สุขขี ม.๔/๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

เงิน อันดับ ๕ 
       

๒๓ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๑-ม.๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง ม.๓/๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง อันดับ ๕ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๒๔ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

นางสาวเขมขนิษฐ์  ตั้งตุลย

ทรัพย์ 

ม.๕/๘ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

เงิน อันดับ ๕ 
       

๒๕ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ ม.

๑-ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เด็กหญิงฌัชจิมา  เชื้อ

ปากน้ำ 

ม.๓/๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ 
       

๒๖ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ ม.

๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

นางสาวน้ำฝน  ปรีดา

ประเสริฐ 

ม.๔/๘ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ 

อันดับ ๒ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๒๗ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันท่องอาขยานทำนอง

เสนาะ ม.๑-ม.๓ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

เด็กชายเมธังกร  ธัมน้อย ม.๑/๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง อันดับ ๕ 

       

๒๘ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันท่องอาขยานทำนอง

เสนาะ ม.๔-ม.๖ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

นางสาวภัทรพร  พุฒทอง ม.๖/๕ สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง อันดับ ๕ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๒๙ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  

กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑-ม.๓  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เด็กชายศรัณย์ภัทร  ถาคำ 

เด็กหญิงอภิสรา  รัตนนิพนธ์ 

ม.๓/๔ 

ม.๓/๔ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเข้าร่วม

อันดับ ๑๑ 

       

๓๐ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  

โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

นางสาวณัฐธิดา  ปรีดาพันธุ์ 

นางสาววิรากร  พวงสุดรัก 

ม.๖/๖ 

ม.๖/๖ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา
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ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

๓๑ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย  

(คำคมเดิม)  ม.๑-ม.๓ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา  

เด็กหญิงมานิตา  จุฬารัตน์ ม.๓/๕ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง อันดับ ๕ 

       

๓๒ ๑๔ กันยายน 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย  

(คำคมเดิม)  ม.๔-ม.๖ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

นางสาวศิวพร  ธีรวัฒนา ม.๔/๘ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง อันดับที่ ๒ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๓๓ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ระดับช้น ม.๑-ม.๓ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัด

สมุทรปราการ  

เด็กหญิงณัฐชา  ชื่นเจริญสุข ม.๒/๔ สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เกียรติบัตรเหรียญ

เงิน 

       

๓๔ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

ระดับช้น ม.๔-ม.๖ งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครั้งที่ ๖๙  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ จังหวัด

สมุทรปราการ  

นางสาวปารณีย์  วรรณสอน ม.๔/๒ สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เกียรติบัตรเหรียญ

เงิน 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

๓๕ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.

๑- 

ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เด็กหญิงม่ิงมงคล  แสน

เกรียงไกร 

ม.๓/๓ สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง 

       

๓๖ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันเรียงถ้อยร้อยความ ม.

๑- 

ม.๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งที่ ๖๙ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 

เด็กหญิงฌัชจิมา  เชื้อ

ปากน้ำ 

 สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เกียรติบัตรเหรียญ

ทอง 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๓๗ ๗ ธันวาคม 

๒๕๖๒ 

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  

โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.๔-ม.๖ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

๖๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

นางสาวณัฐธิดา  ปรีดาพันธุ์ 

นางสาววิรากร  พวงสุดรัก 

ม.๖/๖ 

ม.๖/๖ 

 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

       

๓๘ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๓ 

 การแข่งขันเขียนตามคำบอก 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  

งานเปิดบ้านวมินทร์’ ๖๒  

“นวมินร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” 

   

เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กอสาลี ม.๓/๓ โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ สตรีวิทยา พุทธ

มณฑล 

เกียรติบัตรรางวัล

ชนะเลิศ พร้อมเงิน

รางวัล ๖๐๐ บาท 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๓๙ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๓ 

 การประกวดคัดลายมือ  ประเภท 

หัวกลม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

– ๓ งานเปิดบ้านวมินทร์’ ๖๒  

“นวมินร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม”   

เด็กหญิงณัฐชา  ชื่นเจริญสุข ม.๒/๔ โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ สตรีวิทยา พุทธ

มณฑล 

เกียรติบัตรรางวัล

รองชนะเลิศ 

อันดับ ๒ พร้อม

เงินรางวัล ๒๐๐ 

บาท 

     

 

 

๔๐ ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๓ 

การประกวดเรียงความ เรื่อง  

“รักษ์ภาษาไทยให้ยืนยง” 

นางสาวขวัญจิรา  ขาว

ประเสริฐ 

ม.๔/๑ สภาสมาคมสตรี

แห่งชาติในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ 

ถ้วยรางวัลและ

เกียรติบัตรรางวัล

ชมเชย พร้อมเงิน

รางวัล ๓,๐๐๐ 

บาท 
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

๑ นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
- ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

 

การพัฒนาตนเอง 

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

1.นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน /      

เดอะ กรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 

 

1–3 พฤษภาคม 2562 18 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

2 
อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV TELETRAINING 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / อบรม

ออนไลน์ 

15 พฤษภาคม 2562 3 

3 

อบรมความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม 

สำหรับศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์และ 

บุคคลทั่วไป(เสริมความรู้หลักภาษาไทย 

สำหรับครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา) 

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /  

คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2562 6 

4 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร การสอน 

และการนิเทศด้วยนวัตกรรม 

สาขาหลักสูตรและการนิเทศ  

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร / ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง

อุปถัมภ์ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 สิงหาคม 2562 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

อาคารแหล่งเรียนรู้วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

70 ปี และการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

/ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี 
13 สิงหาคม 2562 6 

6 
อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการผ่านระบบ 

 E-Learning 

เครือข่ายสุจริตไทย / ระบบ E-Learning 

จากWWW.thaihonesty.org 
25 สิงหาคม 2562 6 

7 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / 

 HTTPS://THAISAFESCHOOLS. COM 

 

12 กันยายน 2562 20 

8 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณี

เพศ (ท้องวัยรุ่น) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็ก 

และวัยรุ่นราชนครินทร์ / ระบบTraining Online 
4 ตุลาคม 2562 1 

https://thaisafeschools/
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

9 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
4 ตุลาคม 2562 55 นาที 

10 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณียาเสพติด 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
4 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

11 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีความรุนแรง 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
4 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

20 นาที 

12 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ   

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีซึมเศร้า 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
4 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

20 นาที 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

13 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ  

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

ทางโทรศัพท/์social media 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
5 ตุลาคม 2562 45 นาที 

14 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ  

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

แบบสร้างแรงจูงใจ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
5 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

10 นาที 

15 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ  

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

ครอบครัว 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 

 

5 ตุลาคม 2562 50 นาที 

16 

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย

บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร

กรรมการคุมสอบ 

 

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) /

อบรมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

23 ธันวาคม 2562 
6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

17 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) /  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 3 

18 

อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017-003

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ด้วยกราฟิก(Computer Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) /  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3 – 4 มีนาคม 2563 12 

รวม 
94 ชั่วโมง  

50 นาที 
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2.นางสาวดาวรุ่ง  เถียรทวี 

 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกันกลุ่มโรงรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ประจำปี ๒๕๖๒ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย / เดอะ กรีนเนอรี่          

รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
1 - 3 พฤษภาคม 2562 18 

2 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2562 6 

3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-Portfolio 

เพ่ือการขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.๒๑ และ

การเลื่อนเงินเดือน 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / ห้องโสตทัศน

ศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 

29 - 30 มิถุนายน 2562 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร   

การสอนและการนิเทศ ด้วยนวัตกรรม 

สาขาหลักและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / ห้องประชุม

หลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 สิงหาคม 2562 6 

5 เครือข่ายสุจริตไทย หลักสูตรสำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 25 สิงหาคม 2562 6 

6 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศ

ไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร ๖๒๐๓๗ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / ออนไลน์ 
9 กันยายน 2562 20 

7 

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศ

วิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : กาพัฒนาการ

เรียนรู้แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู

ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับกรม

ส่งเสริมสุขภาพจิต / ออนไลน์ 

 

 

16 ตุลาคม 2562 22 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

8 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / 

ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 

20พฤศจิกายน 2562 3 

9 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก 

(Computer  Graphic) 

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม / ห้องคอมพิวเตอร์ 1501 
3-4 มีนาคม 2563 12 

10 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น  กรณีซึมเศร้า 

กรมสุขภาพจิต / ออนไลน์ 7 มีนาคม 2563 
1 ชั่วโมง  

20 นาที 

11 
การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ บทเรียนเบื้องต้น 

 

กรมสุขภาพจิต / ออนไลน์ 

 

8 มีนาคม 2563 - 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

12 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีความรุนแรง 

กรมสุขภาพจิต / ออนไลน์ 8 มีนาคม 2563 35 นาที 

13 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิต / ออนไลน์ 8 มีนาคม 2563 45 นาที 

รวม 107 ชั่วโมง 
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3.นางรัตติยา  บุญศิริ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือ

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาและแนวทางการประเมิน

ภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

/ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอน

เวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ 

1 พฤษภาคม 2562 6 

2 
อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 

สำนักงาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / อบรม

ออนไลน์ 
15 พฤษภาคม 2562 3 

3 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ / 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

26 - 27 สิงหาคม 

2562 
12 

4 

อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริต

ไทย ผ่านระบบ E-Learning จาก 

www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย / อบรมผ่านระบบE-Learning จาก

www.thaihonesty.org 

17 กันยายน 

2562 
3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณี

ซึมเศร้า 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
13 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

20 นาที 

6 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น  

กรณีความรุนแรง 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
13 ตุลาคม 2562 35 นาที 

7 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น  

กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
13 ตุลาคม 2562 45 นาที 

8 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น  

กรณียาเสพติด 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
14 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

10 นาที 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

9 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น  

กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
14 ตุลาคม 2562 1 

10 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น  

กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น            

ราชนครินทร์ / ระบบTraining Online 
14 ตุลาคม 2562 55 นาที 

11 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น  

กรณยีาเสพติด(กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิตสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
14 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

10 นาที 

12 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาทาง

โทรศัพท/์social media 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
14 ตุลาคม 2562 45 นาที 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

13 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาแบบสร้าง

แรงจูงใจ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบTraining Online 
14 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง  

10 นาที 

14 
อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาครอบครัว 

กรมสุขภาพจิตสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ระบบ Training Online 
14 ตุลาคม 2562 50 นาที 

15 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / ระบบ Training Online 14 ตุลาคม 2562 20 

16 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การอยู่ค่ายพัก

แรมยุวกาชาด” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                               

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) /  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                               

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 ตุลาคม 2562 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

17 

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย

บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร

กรรมการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) / 

อบรมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
23 ธันวาคม 2562 6 

18 
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอกรอบห้า 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) / โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทรารา 

ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์  กรุงเทพมหานคร 

13 มกราคม 2563 6 

19 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                              

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) /  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                              

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

20 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสี่ และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา  SAR  แนวใหม่ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 /                

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 
15 กุมภาพันธ์ 2563 6 

21 

อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017-003 

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                                  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) /  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3 – 4 มีนาคม 2563 12 

รวม 
86 ชั่วโมง  

40 นาที 
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4.นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การนำ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) / เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท

เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

1-3 พฤษภาคม 2562 18 

2 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : การออกแบบ

การเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

วิชาชีพ ระดับโรงเรียน  

สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                              

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) /  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                              

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13 - 14 พฤษภาคม 2562 12 

3 
อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ออนไลน์ 

 
15 พฤษภาคม 2562 1 

4 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้านหลักสูตรการสอนและการนิเทศ

ด้วยนวัตกรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / ณ ห้องประชุม

หลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ 
10 สิงหาคม 2562 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 

อบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้านหลักสูตรการสอนและการนิเทศ 

ด้วยนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร / คณะศึกษาศาสตร์ 10 สิงหาคม 2562 6 

6 

อบรมโครงการสัมมนาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและ

ป้องกันปัญหายาเสพติดโครงการตำรวจประสาน

โรงเรียน (1 ตำรวจ  1 โรงเรียน) 

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพระงาม) / ห้องประชุมชั้น 3 19 สิงหาคม 2562 3 

7 อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 25 สิงหาคม 2562 1 

8 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 

Online ในหัวข้อบทเรียนเบื้องต้น หลักสูตรการ

ให้การปรึกษาวัยรุ่น 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
6 กันยายน 2562 

3 ชั่วโมง 

40 นาที 

9 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 

Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่น 

กรณีซึมเศร้า 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
7 กันยายน 2562 

1 ชั่วโมง 

20 นาที 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

10 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 

Onlineในหัวข้อ การให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณี

ความรุนแรง 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
7 กันยายน 2562 35 นาที 

11 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
7 กันยายน 2562 45 นาที 

12 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Onlineในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่นกรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
8 กันยายน 2562 1 

13 
อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Training 

Online ในหัวข้อ กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
8 กันยายน 2562 45 นาที 

14 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ กรณียาเสพติด 

(กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
8 กันยายน 2562 20 นาที 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

15 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

ครอบครัว 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
8 กันยายน 2562 50 นาที 

16 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา 

แบบสร้างแรงจูงใจ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
9 กันยายน 2562 

1 ชั่วโมง 

10 นาที 

17 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา 

ทางโทรศัพท์/social media 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
9 กันยายน 2562 45 นาที 

18 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย / ออนไลน์ 15 กันยายน 2562 20 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

133 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

19 

อบรมการให้การศึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณียาเสพติด 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
2 ตุลาคม 2562 

1 ชั่วโมง 

30 นาที 

20 

หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียน

เบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็น ได้แก่ กรณี

ซึมเศร้า กรณีความรุนแรง กรณียาเสพติด กรณี

ติดเกมและคอมพิวเตอร์ กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) 

การปรึกษาครอบครัวลูกวัยรุ่น การปรึกษาแบบ

สร้างแรงจูงใจ การปรึกษาทางโทรศัพท์ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
2 ตุลาคม 2562 3 

21 

อบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบด้วย

บทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร

กรรมการคุมสอบ 

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ / ออนไลน์ 

 

 

 

3 ตุลาคม 2562 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

22 

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการ

เรียนรู้แบบ E-learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู

ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) / 

ออนไลน์ 
27 ตุลาคม 2562 22 

23 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว / โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม        

(พระตำหนัก   สวนกุหลาบมัธยม) 
20 พฤศจิกายน 2562 3 

รวม 
108 ชั่วโมง 

53 นาที 
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5.นางสาวศิริพร  เอกอุ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมโครงการค่ายคุณธรรม

และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 

ในพุทธมณฑล 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม /               

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

18 – 20 กรกฎาคม 

2562 
18 

2 

อบรมการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร การสอนและ

การนิเทศ ด้วยนวัตกรรม 

สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร /                 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 สิงหาคม 2562 6 

3 

อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ 

เครือข่ายสุจริตไทย ผ่านระบบ E-Learning  

จาก www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 
 

25 สิงหาคม2562 
6 

4 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

รหัสหลักสูตร 62037 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / ออนไลน์ 7 ตุลาคม 2562 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 

ประชุมสัมมนาปฏิบัติการการ 

อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 

ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
8 ตุลาคม 2562 6 

6 
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
15 พฤศจิกายน 2562 6 

7 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน 

ด้วยกราฟิก (Computer Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม /  

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1501 
3 – 4 มีนาคม 2563 12 

รวม 74 
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6.นางสาวศุภรา   ดีหะสิงห์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
หลักสูตร “การสร้างสรรค์งาน Graphic ด้วย  

โปรแกรม photoshop” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
19 – 20 มีนาคม 2562 18 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน”รุ่นที่ ๖ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
16 – 20 มกราคม 2562 20 

3 

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  

ประจำปี ๒๕๖๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
1 – 3 พฤษภาคม 2562 18 

4 
อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
15 พฤษภาคม 2562 10 

5 อบรมตามโครงการอบรมทำนองเสนาะ รุ่นที่ ๓ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 13 - 14 กรกฎาคม 2562 12 

รวม 78 
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7.นางสาวสุพัตรา  ไพบูลย์วัฒนกิจ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน / เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปาก

ช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 

1 - 3 พฤษภาคม 2562 30 

2 

อบรมความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม สำหรับ 

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ และ บุคคลทั่วไป 

(เสริมความรู้หลักภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย 

ระดับมัธยมศึกษา) 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ห้องประชุม  

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
20 กรกฏาคม 2562 6 

3 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้านหลักสูตรการสอน และ 

การนิเทศด้วยนวัตกรรม 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร / ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิง

อุปถัมภ์  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

10 สิงหาคม 2562 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 
อบรมหลักสูตร “การสอน 

การอ่านกับกระบวนการคิด” 

ม.ราชภัฏอยุธยา ร่วมกับ สพม.9 / หอประชุม ร.ร. 

สงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 
4 กันยายน 2562 6 

5 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติ และการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาภูมิอากาศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / ออนไลน์ 9 - 11 กันยายน 2562 20 

6 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม /  

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

18 พฤศจิกายน 2562 6 

7 

อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่น73022017-003 

หลักสูตร“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก (Computer Graphic)” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม /  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3 - 4 มีนาคม 2563 12 

รวม 86 
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8.นางสาวนันทพร  มีฤทธิ์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 

ออนไลน์ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 6 

2 
อบรมหลักสูตรเครือข่ายสุจริตไทย 

สำหรับข้าราชการ 

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์                                

กรรมการเครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 6 

3 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอยู่ค่ายพัก

แรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำนักสวนกุหลาบมัธยม) / ห้องโสตทัศนศึกษา 
๐๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 6 

4 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 20 

5 
อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อความรู้เบื้องต้น 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น  

ราชนครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 1 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

141 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

6 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษา

วัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 45 นาที 

7 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษา

วัยรุ่น กรณีครอบครัว 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 50 นาที 

8 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษา

แบบสร้างแรงจูงใจ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

1 ชั่วโมง 

10 นาที 

9 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อการให้ 

กรณีซึมเศร้า 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

1 ชั่วโมง 

20 นาที 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

10 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อการให้ กรณีให้

คำปรึกษา กรณียาเสพติด 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 20 นาที 

11 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อการให้ 

กรณีให้คำปรึกษา กรณีรุนแรง 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 35 นาที 

12 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษา 

ทางโทรศัพท์ /social media 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 45 นาที 

13 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTraining 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษา 

กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ 55 นาที 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

143 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

14 
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร                   

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟฟิก” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม /  

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3 - 4 มีนาคม 2563 12 

รวม 
57 ชั่วโมง 

40 นาที 

 

9.นางแสงจันทร์   หาญกล้า 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางวิชาการและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดั การเรียนการสอน 
“ศิลปะการสอนที่เริ่มต้นจากศาสตร์แห่งความเข้าใจ 
: สำรวจหวัใจครูสู่การเข้าใจหัวใจนักเรียน” 

โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ์ / โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
27  –  28 

เมษายน 2562 
12 

2 
ประชุมปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย / เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท 

เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา 

1  –  3 

พ.ฤษภาคม 2562 
18 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 

 

การประชุมสัมมนาระดมความคิดเพ่ือพัฒนา

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563   

(คำสั่งที่ 438/2562) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

10 - 11  

ก.ย. 2562 
12 

5 

 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษา

รหัสหลักสูตร 62037 

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / ออนไลน์ 13 ก.ย. 2562 20 

6 

 

สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ(สุจริตไทย) 

ผ่านระบบ E-Learning 

 

กรรมการเครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 

 

13 ตุลาคม 2562 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

7 
ผ่านการอบรมด้วยระบบออนไลน์ หลักสูตรการ

ให้การปรึกษาวัยรุ่น 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น         

ราชนครินทร์ / ออนไลน์ 
2 พฤศจิกายน 2562 

12 ชั่วโมง 

16 นาที 

8 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
17 มกราคม 2563 3 

รวม 
91 ชั่วโมง 

16 นาที 
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10.นางสาวสุธินันท์  เลิศกมลวรรธน์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ประจำปี 2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย / เดอะกรีนเนอรี่ 

รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จงัหวีดนครราชสีมา 
1 - 3 พฤษภาคม 2562 30 

2 
อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / ออนไลน์ 15 พฤษภาคม 2562 3 

3 
การอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียนทักษะ

ตามศตวรรษที่ 21 
นิตยสารสารคดีคนสร้างชาติ / โรงแรมวังสวนสุนันทา 6 กรกฎาคม 2562 8 

4 
การอบรมพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดกลุ่มโรงเรียนกาญจนา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 

6 -  7 กรกฎาคม 2562 16 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 

เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี

งบประมาณ 2562 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ /  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
24 สิงหาคม 2562 3 

6 

อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการเครือข่ายสุจริต

ไทย ผ่านระบบ E-Learning จาก

www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 25 สิงหาคม 2562 3 

7 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย / โรงแรมไมด้าแก

รนด์ทวารวดี 
17 – 19 กันยายน 2562 24 

8 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอยู่ค่ายพักแรมยุว

กาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
8 ตุลาคม 2562 8 

9 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลชว่ยเหลือ 

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
18 พฤศจิกายน 2562 2 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

10 

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเพ่ือ

สร้างสาธารณประโยชน ์

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย / โรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง1 อรัญประเทศ สระแก้ว 
23 – 24 พฤศจิกายน 2562 16 

11 

เป็นวิทยากรการประชุมปฏิบัตกิารเตรียมความ

พร้อมปฏิบัติหน้าที่ยุวกาชาดกองเกียรติยศงาน

สถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
4, 5, 12 มกราคม 2563 24 

รวม 137 
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11.นางณหทัย เครือคำ  

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การอยู่ค่ายพัก

แรมยุวกาชาด” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม /  

ห้องโสตทัศนศึกษา 
17 ตุลาคม 2562 6 

2 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

15 

พฤศจิกายน 2562 
6 

3 

การเรียนรู้เป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความ

รับผิดชอบ คือ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

สำหรับอายุ 33 ปี 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / 

ออนไลน์จาก http://digiworld.th.parentzone 

.org.uk 

28 กุมภาพันธ์ 2563 20 

รวม 32 

 

 

 

http://digiworld.th.parentzone/
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12.นางสาวจุฬารักษ์  โคตรจักร 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ เป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 2562                   

(คำสั่งที่ 184 / 2562) (มีเกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 

เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง        

จังหว้ดนครราชสีมา 

1 – 3 พฤษภาคม 

2562 
30 

2 
อบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 

ออนไลน์ 
15 พฤษภาคม 2562 3 

3 

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ

การจัดการความรู้สำหรับครู  

(คำสั่งที่ 279/2562) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 

 

29 – 30 มิถุนายน 

2562 
12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 
อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตาม 

มาตรฐานและตัวชี้วัด (คำสั่งที่ 258/2562) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
6-7 กรกฎาคม 2562 12 

5 

อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ 

เครือข่ายสุจริตไทย ผ่านระบบ 

E-Learning จากwww.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 26 สิงหาคม 2562 3 

6 
อบรมหลักสูตร การสอนการอ่านกับ

กระบวนการคิด 

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4 กันยายน 2562 6 

7 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความ

งานวิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
30 กันยายน 2562 6 

8 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย / อบรมออนไลน์ 4 ตุลาคม 2562 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

9 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพัก

แรมยุวกาชาด 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
8 ตุลาคม 2562 6 

10 

การอบรมด้วยระบบ

ออนไลน์www.thaiteentraining.com 

หลักสูตรการให้คำปรึกษาวัยรุ่น 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
30 ตุลาคม 2562 8 

11 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
18 พฤศจิกายน 2562 6 

12 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือเตรียมความ

พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่

และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR 

แนวใหม่ (รูปถ่าย) 

สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 
15 กุมภาพันธ์ 2563 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

13 
การเรียนรู้ออนไลน์การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ต

อย่างมีความรับผิดชอบ 
- 9 มีนาคม 2563 - 

รวม 118 

 

13.นางสาวสุวณีย์  แสงนิ่ม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

ประชุมเชิงกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนา

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / เดอะก

รีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง  

จังหวัดนครราชสีมา 

1 - 3 พฤษภาคม 2562 18 

2 

อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ เครือข่าย

สุจริตไทยสุจริตไทย ผ่านระบบ E-leaning 

(เกียรติบัตร) 

เครือข่ายสุจริตไทย / ออนไลน์ 9 พฤษภาคม 2562 3 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

154 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

3 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Tring 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น กรณี

ความรุนแรง (เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
9 พฤษภาคม 2562 35 นาที 

4 

อบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Tring 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น  

กรณีซึมเศร้า (เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
9 พฤษภาคม 2562 1 

5 

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาครูใน

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่

วิชาชีพ (Induction Period) ของเครือข่ายภาค

กลางตอนล่างรุ่นที่ 3 ” (เกียรติบัตร)  

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร /  

ห้องประชุมทวารวดี 1  

โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม 

11 - 12 

พฤษภาคม 2562 
12 

6 

อบรมและสอบผ่านการทดสอบหลังการอบรม

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELETRAINING 

(เกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 

ออนไลน์ 
15 พฤษภาคม 2562 3 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

7 

สำเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้

ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา โดยยึดถือพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วย

ระบบTEPE Online หลักสูตรการเตรียมความ

พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งครู (เกียรติบัตร) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 

ออนไลน์ 

23 พฤษภาคม - 13 กรกฏาคม 

2562 
45 

8 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่น 

ผ่านระบบ Tring Online  

ในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น  

กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) (เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
22 พฤษภาคม 2562 45 นาที 

9 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTring 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น 

กรณียาเสพติด (เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 

 

 

23 พฤษภาคม 2562 
1 ชั่วโมง 

10 นาที 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

10 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Tring 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น  

กรณีเกมและคอมพิวเตอร์(เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
23 พฤษภาคม 2562 55 นาที 

11 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ Tring 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ / 

social media (เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
23 พฤษภาคม 2562 55 นาที 

12 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Tring Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น 

กรณียาเสพติด (กรณีศึกษา) (เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
23 พฤษภาคม 2562 20 นาที 

13 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTring 

Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาแบบสร้าง

แรงจูงใจ (เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 
25 พฤษภาคม 2562 

1 ชั่วโมง 

10 นาที 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

14 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Tring Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษา

ครอบครัว (เกียรติบัตร) 

 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 

 

25 พฤษภาคม 2562 50 นาที 

15 

การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Tring Online ในหัวข้อการให้คำปรึกษาวัยรุ่น 

กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) (เกียรติบัตร) 

 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 

 

25 พฤษภาคม 2562 1 

16 

สำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand Massive 

Open Online Course (การศึกษาแบบเปิดเพ่ือ

การ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชาการพัฒนาครู

ในยุคดิจิทัล (เกียรติบัตร) 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

 

13 มิถุนายน 2562 1 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

17 

สำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand Massive 

Open Online Course (การศึกษาแบบเปิดเพ่ือ

การ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชาการเรียนร่วม

ศตวรรษ ที่ 21 (Start up Inclusive 

Education in 21st Century) (เกียรติบัตร) 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

13 มิถุนายน 2562 1 

18 

สำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand Massive 

Open Online Course (การศึกษาแบบเปิดเพ่ือ

การ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชาหลักการใช้

ภาษาไทยสำหรับครู (เกียรติบัตร) 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

16 มิถุนายน 2562 1 

19 
อบรมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและ

กระบวนการวิจัยของครู 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี /  

หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี 

17 มิถุนายน 2562 6 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

20 

อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ

การจัดการเรียนรู้สำหรับครู (คำสั่ง279/256) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม /  

ห้องประชุมดำริราชรังสรรค์ 
29 – 30  มิถุนายน 2562 12 

21 
อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตาม 

มาตราฐานและตัวชี้วัด (คำสั่ง 279/2562) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / 

 ห้องโสตทัศศึกษา 
6 – 7 กรกฏาคม 2562 12 

22 

สำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand Massive 

Open Online Course (การศึกษาแบบเปิดเพ่ือ

การ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชาการวิจัยทาง

การศึกษา (เกียรติบัตร) 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

13 กรกฏาคม 2562 1 

23 

สำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand Massive 

Open Online Course (การศึกษาแบบเปิดเพ่ือ

การ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชา ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง (เกียรติบัตร) 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

 

14 กรกฏาคม 2562 1 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

24 
การอบรมการให้คำปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบTring 

Online ในหัวข้อบทเรียนเบื้องต้น (เกียรติบัตร) 

 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ / ออนไลน์ 

14 กรกฏาคม 2562 4 

25 

อบรมสำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand 

Massive Open Online Course (การศึกษา

แบบเปิดเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต)  

ในรายวิชา การเรียนร่วมในศตวรรษที่ 21 

 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

 

13 กรกฏาคม 2562 1 

26 

อบรมสำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand 

Massive Open Online Course (การศึกษา

แบบเปิดเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชา

การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

 

13 กรกฏาคม 2562 1 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

27 

อบรมสำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand 

Massive Open Online Course (การศึกษา

แบบเปิดเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต)  

ในรายวิชา เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้  

(เกียรติบัตร) 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

29 สิงหาคม 2562 1 

28 

อบรมสำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand 

Massive Open Online Course (การศึกษา

แบบเปิดเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชา 

การศึกษาท่ีเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome 

based education) (เกียรติบัตร) 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

29 มิถุนายน 2562 1 

29 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย

พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย / ออนไลน์ 7 ตุลาคม 2562 20 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

30 

ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด

สอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรกรรมการคุมสอบ ขั้นที่ 1 จากสถาบัน

ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

(เกียรติบัตร) 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / 

ออนไลน์ 
8 ตุลาคม 2562 10 

31 

อบรมสำเร็จการศึกษาในโครงการ Thailand 

Massive Open Online Course (การศึกษา

แบบเปิดเพื่อการ เรียนรู้ตลอดชีวิต) ในรายวิชา 

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู (เกียรติบัตร 

โครงการ Thai mooc โดยความร่วมมือของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / ออนไลน์ 

19 ตุลาคม 2562 1 

32 

สำเร็จการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้

เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถี : การพัฒนาการ

เรียนรู้แบบ E-learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู

ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 

ออนไลน์ 

27 ตุลาคม 2562 22 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

33 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  
15 พฤศจิกายน 2562 6 

34 

ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด

สอบด้วยบทเรียนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรกรรมการคุมสอบ ขั้นที่ 2 (เกียรติบัตร) 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / 

ออนไลน์ 
18 ธันวาคม 2562 6 

35 

ผ่านการอบรมการเรียนรู้การเป็นพลเมือง

อินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ  

(เกียรติบัตร) 

                       / ออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 3 

36 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบคัดเลือก

นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม / 

หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย สุพรรณบุรี 

3 มีนาคม 2563 6 

รวม 
204 ชั่วโมง       

55 นาที 
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14.นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
โครงการค่ายคุณธรรมและ ศูนย์การเรียนรู้

พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) / พุทธมณฑล 

๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม๒๕๖๒ ๒๔ 

2 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการ

พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้ 

สำหรับครู” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ๘ 

3 
วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่๑๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 8 

4 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคลัง

ข้อสอบตามมาตรฐานตัวชี้วัดวันที่ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑๖ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 

โครงการอบรม“สุดยอดภาษาไทยเก๋ไก๋เที่ยวไทย

เท”่ ปีทื่ ๔ และการจัดประกวดวีดีโอคลิป“เที่ยว

ทางธรรมวิถีไทย” ปีที่๕ (เท่ียวไทยเท่)  

ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

หอศิลป์พุทธะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

วิทยาเขตท่าพระจันทร์ 

๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

และ 

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒๔ 

6 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการเรียนรู้สำหรับครูพ่ีเลี้ยง หัวข้อเรื่อง 

“หลักภาษาไทยเรื่องอะไรที่ครูภาษาไทยควรรู้” 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด

นครปฐม / คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม 

๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๘ 

7 

การประชุมทางวิชาการเรื่องการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี๒๑ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วรรณคดีไทยในฐานะวรรณกรรมอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัด

นครปฐม/คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม 

๕-  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๑๖ 

8 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาด้านหลักสูตรการสอน 

และการนิเทศด้วยนวัตกรรม 

สาขาหลักสูตรและการนิเทศภาควิชาหลักสูตรและวิธี

สอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร / ห้อง

ประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๘ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

9 PLC Education Technology 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
๕ กันยายน ๒๕๖๒ ๒ 

10 
ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ๖ 

11 ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๒๔ 

12 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว / โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ๒ 

13 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนด้วยกราฟฟิก (Computer 

Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
3 – 4 มีนาคม 2563 12 

รวม 158 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1.  นางศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม 94   ชั่วโมง     50 นาที 

2.  นางสาวดาวรุ่ง เถียรทวี 107 ชั่วโมง 

3.  นางรัตติยา บุญศิริ 86   ชั่วโมง     40 นาที 

4.  นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อน 108 ชั่วโมง     53 นาที 

5.  นางสาวศิริพร เอกอุ 74   ชั่วโมง 

6.  นางสาวศุภรา ดีหะสิงห์ 78   ชั่วโมง 

7.  นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจ 86   ชั่วโมง 

8.  นางสาวนันทพร มีฤทธิ์ 57   ชั่วโมง     40 นาที 

9.  นางแสงจันทร์ หาญกล้า 91   ชั่วโมง     16 นาที 

10.  นางสาวสุธินันท์ เลิศกมลวรรธน์ 137 ชั่วโมง 

11.  นางณหทัย เครือคำ 32   ชั่วโมง 

12.  นางสาวจุฬารักษ์ โคตรจักร์ 118 ชั่วโมง 

13.  นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม 204 ชั่วโมง     55 นาที 

14.  นางประกายกาญจน์ กาญจนรัตน์ 158 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเท

ศ 

อื่น
 ๆ

 

1 14 - 15 ก.ย. 

2562 

งานมหกรรมทาง

ศิลปหัตถกรรมวิชาการและ

เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 

69 ปีการศึกษา 2562 

  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

 

 

  
 

   

  1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ 

ทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 

เด็กชายปัญจพัฒน์  พรไพรัช ม.3 
เหรียญทอง 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเท

ศ 

อื่น
 ๆ

 

 

 

 

 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพ 

ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 

นายธนภูมิ  เวชวงศ์วาน ม.6  

เหรียญทอง 

  

/ 

   

  3. การแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงวริศรา  รักสวัสดิ์ 

2. เด็กชายวิศรุต  ศุภษร 

ม.1

ม.3 เหรียญทอง 

  

/ 

   

  4. การแข่งขันสร้างสรรค์

ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้

โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

1. นายนภัค  ชั้นประเสริฐ 

2. นายวชิราวุฒิ  รักสวัสดิ ์

  

ม.6

ม.5 
เหรียญทอง 

 

  

/ 

   

  5. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-

ม.3 

เด็กชายธาราชล   เตชะกวิน ม.2 
เหรียญทอง 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพ
ื้นท

ี ่
ภา

ค 
ปร

ะเท
ศ 

อื่น
 ๆ

 

  6. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-

ม.6 

นางสาวสุพิชญา   บุรินรัมย์ ม.5  เหรียญทอง 

  

/ 

   

  7. การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงชนกานต์  สระสม 

2. เด็กหญิงณิชาพร  สมบูรณ์บัติ 

ม.2

ม.1 เหรียญทอง  
 

/  
  

  8. การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 

นายเจษฎากร  กิจเจริญ ม.5 
เหรียญเงิน  

 

/  
  

  9. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เด็กหญิงจิดาภา  เจนกฤติยา ม.1 เหรียญเงิน  
 

/  
  

  10. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 นางสาวพิชญ์สินี  สุชัยสิทธิ ์

 

ม.4 

เหรียญทอง   /  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเท

ศ 

อื่น
 ๆ

 

2 12 ม.ค. 2563 การแข่งขันวิชาการ ระดับ

นานาชาติ ปีการศึกษา 2562 

เด็กชายปิยบุตร  กังวานกิจวาณิช ม.2 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

เหรียญทอง 

  
 

   

   เด็กชายไวทิน  จิตติเรืองวิชัย ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงปภาวรินท์  โสภา ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธา

กาญจน์ 

ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงษ์ชัย ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายวรินทร  โชคอัมพรทรัพย์ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายธนพัชร  ชัยสุวรรณ ์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที ม.3  
 

/  
  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเท

ศ 

อื่น
 ๆ

 

   เด็กหญิงณิชาภัทร  อ้นใจกล้า ม.3  

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

เหรียญทอง 

 
 

/  
  

   เด็กหญิงปานชนก  กลิ่นดี ม.3  
 

/  
  

   เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม ม.3  
 

/  
  

   เด็กหญิงวรัทยา  วัชรีฤทัย ม.3  
 

/  
  

   เด็กหญิงสุภัสสรา  ทับมณี ม.3  
 

/  
  

   นายฆริทธิ์  เอกปัญญากุล ม.3  
 

/  
  

   นายณภัทร  พัฒนบุรี ม.3  
 

/  
  

   เด็กชายกฤติพงศ ์ เหมือนสุดใจ ม.3  
 

/  
  

   เด็กชายธราดล  ทองชัยไพโรจน์ ม.3  
 

/  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเท

ศ 

อื่น
 ๆ

 

   เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์ ม.3  

 

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

เหรียญทอง 

  /  
  

   เด็กชายรวินท์  อ่อนภักดี ม.3   /  
  

   เด็กชายวิศรุต  ศุภษร ม.3 

  

/ 

   

   นายกุญช์วิสิฏฐ์  ศักดิ์กิตติโภคิน ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงสุพิชญา  ทองประภา ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายภูผา  รั่งสันเทียะ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศิริประภา ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายพงศ์ไกรณ์  หิรัญพันธุ์ทิพย์ ม.1 

เหรียญเงิน 

  

/ 

   

   เด็กชายพิสิฐพงศ ์ สนใหม่ ม.1 

  

/ 

   

   เด็กชายราชิต  ภากรธนสาร ม.1 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุ่

ม ร. ร. จัง ห วัด
 

เข ต พื้ น ที่ ภา ค ปร ะเ ท ศ อื่ น ๆ 

   เด็กหญิงพิชชานันท์  เศรษฐกิจงาม ม.1  

 

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

เหรียญเงิน 

  

/ 

   

   เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวังสิทธิเดช ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงพอเพียง  ตันธนาธีระกุล ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงนิติกาญน ์ ทองสองแก้ว ม.1 

  

/ 

   

   เด็กชายต้นน้ำ  สุธีบุตร ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายนพรุจ  กาศอุดม ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายปารินทร์  ปู่หลำ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงก่ิงฉัตร  บูรณพาสน์ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงสกุลมาศ  วรนุช ม.2 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

   เด็กชายกีรเทพ  เก่งสร้างทรัพย์ ม.2  

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

เหรียญเงิน 

  

/ 

   

   เด็กชายศิวัจน์  พิศาลดำรงสิทธิ์ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงงสิริรัตน์  ไชยขาว ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายปารม ี กัณนกิจ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงเกศโสภา  มีพวงผล ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงณธิดา  สุขคลีวนัติ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายรัชชานนท์  กิตติสัตยาวัจน์ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงเขมิกา   สายเพ็ชร์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงณิชนันท์  สิงหนาท ม.3 

  

/ 

   

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

   เด็กหญิงทิพธัญญา  นัยปรีดี ม.3  

 

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

เหรียญเงิน 

  

/ 

   

   เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงวิภาพร  ภูษณวิทย์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงศุภธิชารัตน์  เฉลิมขวัญ

มงคล 
ม.3 

  

/ 

   

   นางสาววรญา  โพธิ์อำพร ม.3 

  

/ 

   

   นายปัญจพัฒน์  พรไพรัช ม.3 

  

/ 

   

   นายวีระ  บัวพันธุ์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายธนวิชญ์  ผลสินธุ ์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายปุณณวิช  เส็งสมวงศ์ ม.3 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

   เด็กชายรัชชานนท์  ศรียารันต์ ม.3  

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

เหรียญเงิน 

  

/ 

   

   เด็กหญิงฐิติรัตน์  โชชัย ม.3 

  

/ 

   

   นายปุญญพัฒน์  โยมพยอม ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายพีรดนย์  เธียรพงศ์เกษม ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงปุณยาพร  สุขมี ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงอาทิตยา  ไทรศรีคำ ม.3 

  

/ 

   

   นายนิธิศ  บุตรดา ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงนภัสกร  ร้อยบาง ม.3 

  

/ 

   

   นางสาวธนัชชา  ศรีเผด็จ ม.3 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพ
ื้นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

   นางสาวนนธิชา  ฉัตรสอน ม.3  

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

เหรียญเงิน 

  

/ 

   

   นางสาวบุญญาพร  มะโนน้อย ม.3 

  

/ 

   

   นายอภินิช  จันทร์ฝาง ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงศิริรักษ์  กรุดพันธ์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายศิวกร  พิมสาร ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายจิรพัฒน์  พันธุ์ไพโรจน์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายนิธิวิทย์  ปาลิเฉลิมวงศ์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายกรกนก  นุ่มกลิ่น ม.1 
เหรียญทองแดง   

/ 

   

   เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์ ม.1 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพ
ื้นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

   เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย ม.1  

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

เหรียญทองแดง 

 

  

/ 

   

   เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงสิรีธร  สรรพสาร ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์ ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงจิราลักษณ์  อ้ิวสวัสดิ์ ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงธารารัตน์  โหลยา ม.1 

  

/ 

   

   เด็กชายโชติพงศ ์ ขุนนารักษ์ ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กันทะเสน ม.1 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพ
ื้นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

   เด็กชายภวัต  เดชานนท์วัฒนา ม.1  

 

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

เหรียญทองแดง 

 

  

/ 

   

   เด็กหญิงชลลดา  กุศล ม.1 

  

/ 

   

   เด็กหญิงณิสรากรณ ์ พยนต์ศิริ ม.1 

  

/ 

   

   เด็กชายคุณานนต์  อมรชาติ ม.1 

  

/ 

   

   เด็กชายเดชาวัจน์  หิรัญตีโรจน์ ม.1 

  

/ 

   

   เด็กชายวรดร  วระด ี ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายวรพงษ์  ปิ่นเกตุกาญจน์ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายวัทธิกร  ศรีประดับทอง ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม ม.2 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพ
ื้นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

   เด็กหญิงบุญยานุช  ผ่องแผ้ว ม.2  

 

 

 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

เหรียญทองแดง 

 

  

/ 

   

   เด็กชายกันตภณ  ชัยวัชรผล ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภักดีบุญญานุ

กูล 
ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายธรา  หทัยทิพรัตน์ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงกษมา  สายทา ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงกันยกร  โสณเศรษฐ์ ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงปัณฑารีย์  สิริสม ม.2 

  

/ 

   

   เด็กหญิงปุณยาพร  เทียนพัด ม.2 

  

/ 

   

   เด็กชายปิยะวัชร  วิวัฒนเกษตรพร ม.2 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

   เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล ม.3 

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 
เหรียญทองแดง 

  

/ 

   

   เด็กชายนนท์ปวิธ  พุ่มม่วง ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงชนิสราพร  สีเกตุนิ่ม ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงณิชารีย์  แววสีงาม ม.3 

  

/ 

   

   นางสาวฐีติรัตน์  วงศ์แก้วเกตุ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กชายภัทรกร  ชัยรัตน์ ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงชญาดา  จงสมบูรณ์โภคา ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงม่ิงมงคล  แสนเกรียงไกร ม.3 

  

/ 

   

   เด็กหญิงปลื้มกมล  ยงเจริญชัยสิทธิ์ ม.3 

  

/ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ
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   นางสาวอภิญา  ม่วงโพธิ์เงิน ม.3  

สำนักงานคณะการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

 

เหรียญทองแดง 

  

/ 

   

   นางสาวอภิสรา  รัตนิพนธ์ ม.3 

  

/ 

   

   นางสาวนรินทร์ทิพย์  สุทธิพงศ์ ม.3 

  

/ 
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ผลงาน/รางวัลที่ครู   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร ์ ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 2  กิจกรรมการแข่งขัน

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

GSP  ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1  กิจกรรมการแข่งขัน

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

GSP  ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

2 นางวิไลวรรณ   กลั่นเกษร ครูดีเด่น จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

- 16 ม.ค. 63 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับ 1  กิจกรรมการแข่งขัน

อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

อัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3 นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล เป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่น “ครูดี เบญจวิถีกาญจนา” 

ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 

2562 

- 2 พ.ค. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

“ครูผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน” 

- 10 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง

และครู 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

4 

 

 

นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขัน

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 

GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69   

ปีการศึกษา 2562 

สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์

โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

รางวัลระดับดีเยี่ยม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำ E – Portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทย

ฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

การจัดทำ E – Portfolio 30 มิ.ย. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5 นายนัธวินทร์  คมขำ บุคคลต้นแบบ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะด้วยกิจกรรม    

ทางกายของบุคลากรในองค์กร โครงการ    

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การพัฒนาองค์กร

ต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐ

และเอกชน 

- 28 ก.ย. 62 สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การเสริมสร้างสุขภาพ 

ครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขันตอบปัญหา 

ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 

พ.ศ.2562 

ตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

9 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

  ครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขันตอบปัญหา 

ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 

พ.ศ.2562 

ตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน 

6 นายเจตพล  ยอดทองดี ครูดีเด่น จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

- 16 ม.ค. 63 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

วิทยากรการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ 

ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ 

- 17 ต.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 

7 นายพรชัย   อินทร์กล่ำ ผู้มีผลงานการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยระดับเหรียญเงิน งานแสดง 

การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัย 

15 ส.ค. 62 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ผลงานนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ

การจัดการความรู้ ครั้งที่ 8  

วิทยากรการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ 

ค่าย 1 สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ 

- 17 ต.ค.62 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 

และพัฒนามาตรฐาน 

วิทยาศาสตร์ศึกษา 

8 นางสาวภควดี   สิงคิ ครูผู้ฝึกซ้อมและพานักเรียนเข้าแข่งขัน       

การประกวด To be number one teen 

dancercise Nakhon pathom 

Championship 2020 รางวัลชนะเลิศ    

ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 

Teen dancercise 14 พ.ย. 62 TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดนครปฐม 

รางวัลระดับดี  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การจัดทำ E – Portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทย

ฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

การจัดทำ E – Portfolio 30 มิ.ย. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

9 นายศักดา  ปานรักษา “ครูผู้เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน” 

- 10 ม.ค. 63 คณะผู้บริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง

และครู 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

10 นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์ รางวัลระดับดีเยี่ยม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำ E – Portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทย

ฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

การจัดทำ E – Portfolio 30 มิ.ย. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

11 นายอภิสิทธิ์  บุญจูง รางวัลระดับดีเยี่ยม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทำ E – Portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทย

ฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

การจัดทำ E – Portfolio 30 มิ.ย. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ

แม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

12 นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ 

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ 

(ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการศึกษา 2562    

- 24 ส.ค. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13 นางสาวสิตา ดารา วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ 

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ 

(ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการศึกษา 2562    

- 24 ส.ค. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

14 นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

การแข่งขันซูโดกุ  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

การแข่งขันซูโดกุ  

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

15 นายดนัย  สุดจิตรจูล กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1 – 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

16 นางสาววิรากร  บุญชวลิต ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ

แม็ท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอ

แม็ท) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

การแข่งขันต่อสมการ

คณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

17 นางสาวอรโุณทัย  ธัญญเจริญ วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ 

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ 

- 24 ส.ค. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

(ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการศึกษา 2562     (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม         

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท

สร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

การประกวดโครงงาน

คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง

ทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง

คณิตศาสตร์ 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

19 นางกมลชนก  ภาคภูมิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการ

แข่งขันคิดเลขเร็ว รัดบชั้น ม .4 – ม.6 งานศิลป   

หัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

ระดับชั้น ม .4 – ม.6 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคิด 

เลขเร็ว ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม      

การแข่งขันคิดเลขเร็ว  

ระดับชั้น ม .4 – ม.6 

14 ก.ย. 62 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

เกียรติบัตรเป็นผู้ผ่านการแข่งขันฝึกปฏิบัติการ

ด้านพลังงานยั่งยืน ในโครงการ “การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

การแข่งขันฝึกปฏิบัติการ     

ด้านพลังงานยั่งยืน 

26 ก.ย. 62 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

บุคคลต้นแบบ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะด้วยกิจกรรมทางกาย

ของบุคลากรในองค์กร โครงการการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริม

กิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน 

- 28 ก.ย. 62 สำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การเสริมสร้างสุขภาพ 

ครูดีเด่น จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

- 16 ม.ค. 63 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

20 นางนงลักษณ์  โกศรี เป็นผู้ฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของสมาชิกยุว

กาชาด เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม

ประกวดสวนสนาม และการปฏิบัติหน้าที่ของ

ฝ่ายยุวกาชาดกองเกียรติยศ ในงานวันคล้าย 

วันสถาปนายุวกาชาดไทย 

เดินสวนสนามของสมาชิก 

ยุวกาชาด 

14 ก.พ. 63 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

21 นายจิรากร  สำเร็จ วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ 

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ 

(ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการศึกษา 2562    

- 24 ส.ค. 62 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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ผลงาน/รางวัล ของสถานศึกษา ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 
 

ที ่
ชื่อ – นามสกุล  

ครูผู้รับผิดชอบ 
ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

- - - - - - 
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การพัฒนาตนเอง 
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์ 

ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

สู่ความเป็นเลิศ  
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1–3 พ.ค. 62 18 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-Portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทย

ฐานะตามเกณฑ์ ว.๒๑ และการเลื่อนเงินเดือน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
29-30 มิ.ย.62 12 

3 อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 6-7 ก.ค. 62 12 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต งานแนะแนวการศึกษา 17 ม.ค. 63 6 
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ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก

และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 15 ก.พ. 63 6 

รวม 54 

 

2. นางวิไลวรรณ  กลัน่เกษร 

ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

1 อบรมเชงิปฎบิตักิาร การจดัท า E-Portfio เพือ่การขอเลื่อนวทิย

ฐานะตามเกณฑ ์ว.21 และการเลื่อนเงนิเดอืน 

 

งานวจิยัการศกึษา 

 

29-30 ม.ิย. 62 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

2 อบรม”หลักสูตรการอบฃบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา

การสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทางไกล 

ลื่นไถลก็ไม่กลัว 
สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 

9-11 พ.ค. 62 18 

3 อบรม”หลักสูตรการอบฃบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการ  

บูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง    

ตรวจพันธุ์ ทันด่วน 

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 17-20 พ.ค. 62 24 

4 อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว

รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย - 20 

5 หลักสูตรสำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย - 8 
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ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

6 อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศ

วิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E-Learning เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน” 

สสส. รว่มกับ สพฐ. และ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ - 22 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต งานแนะแนว 20 พ.ย. 62 8 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร” การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ด้วยกราฟฟิก (Computer Graphic)” 

 

งานคอมพิวเตอร์ 
4–5 มี.ค. 63 12 

รวม 124 
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3. นางสาววิรากร  บุญชวลิต 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ 

(ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
24 ส.ค. 62 6 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 พ.ย. 62 6 

3 การฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
14 ก.พ. 63 6 

รวม 18 
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4. นางสาวกรวีณา  ศรีละพนัธ์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการหารดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
20 พ.ย. 62 6 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว.21 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
3 ก.พ. 63 6 

3 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ       

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากร  

ในสถานศึกษาจาก https://www.thaisafeschools.com/ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
24 ก.พ. 63 
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4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ด้วยกราฟิก (Computer Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
11-12 มี.ค. 63 12 

รวม 44 

https://www.thaisafeschools.com/
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5. นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทกัษ์ 

ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

1 การอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่

กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 – 6 เม.ย. 62 18 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 

2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
1 – 3 พ.ค. 62 18 

3 การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน

ดาวเทียม DLTV TELETRAINING 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 พ.ค. 62 - 
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ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

4 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

17 – 20 พ.ค. 62 24 

5 สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรมและ

ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล หลักสูตร 3 วัน รุ่นที่ 

1520 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 62 18 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E – Portfolio เพ่ือการขอเลื่อน                 

วิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29 – 30 มิ.ย. 62 12 

7 Enhancing Active Learning through STEM Education SEAMEO RECSAM PENANG MALAYSIA 29 – 31 July 2019 18 

8 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของครู 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 8 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 15 ส.ค. 62 6 
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ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

9 วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชา :  

ตามรอยพ่อ (ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

24 ส.ค. 62 6 

10 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ 

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง)  

ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
24 ส.ค. 62 6 

11 การอบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E – Learning 

จาก www.thaihonesty.org เครือข่ายสุจริตไทย 
เครือข่ายสุจริตไทย 30 ก.ย. 62 6 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต  

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2562                              

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
20 พ.ย. 62 2 
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ท่ี เร่ือง หน่วยงานท่ีจดั/สถานท่ี 
วนั/เดือน/ปี  

ท่ีพฒันาตนเอง 
จ านวนชัว่โมง 

13 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา จาก HTTPS://THAISAFESCHOOL.COM  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
– 20 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 73022017-003   หลักสูตร             

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer 

Graphic)” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
3 – 4 มี.ค. 63 12 

รวม 162 
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6. นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ e-folio เพื่อการขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29 – 30 มิ.ย. 62 

 
12 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
18 พ.ย. 62 6 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ ๗๓๐๒๒๐๑๗-๐๐๓ หลักสูตร“การพัฒนา 

สื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟฟิก (Computer Graphic)” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
3 – 4 มี.ค. 63 12 

รวม 30 
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7. นายพรชัย  อินทร์กล่ำ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้แก่วิทยากรค่าย 1 สอวน. 

วิชาคอมพิวเตอร์ 

มูลนิธิ สอวน. 

 

10 – 12 พ.ค. 62 

 
22 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
18 พ.ย. 62 6 

3 วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. คอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์โรงเรียนโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1   

สอวน. 
3-17 ต.ค. 62 84 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐาน 

และตัวชี้วัด 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
6 – 7 ก.ค. 62 12 

รวม 120 
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8. นายศักดา  ปานรักษา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี  

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
17 – 20 พ.ค. 62 24 

2 อบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 22 พ.ค.  – 19 ก.ค. 62 30 

3 ได้สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรม 

และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล หลักสูตร 3 วัน 

รุ่นที่ 1463 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 22 – 24 พ.ค. 62 18 

4 เป็นกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
24 ส.ค. 62 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการ 

ศึกษา 2562 ตามโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

5 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปี 

งบประมาณ 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
10 – 11 ก.ย. 62 12 

6 อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว 

รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
12  ก.ย. 62 20 

7 อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหน่ง ครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว21 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
20 ก.ย. 62 3 

8 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรร

งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
2 – 3 ต.ค. 62 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

9 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
17 ม.ค. 63 6 

รวม 131 

 

9. นางกมลชนก  ภาคภูมิ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน “การออกแบบและตัดต่อ

วีดิโอสื่อการสอนขั้นพ้ืนฐาน” 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 27 – 28  เม.ย. 62 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

2 การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ 

สะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

17 - 20 พ.ค. 62 24 

3 การประชุม PLC หลักสูตรการอบรมครู TEPE Online ในหลักสูตร
พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 ปี 2562  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

14 ส.ค. 62 6 

4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่

ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ 

2562 รุ่นที่ 2 ในหลักสูตรพัฒนาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 

22 ส.ค. 62 30 

5 อบรมการใช้เทคโนโลยีโปรแกรม Flipgrid ในการจัดการเรียน     

การสอน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 4 ก.ย. 62 2 

6 
การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการ 

ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
18 ก.พ. 63 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

สภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 โดยการเรียนรู้ จากเว็บไซต์ 

HTTPS://THAISAFESCHOOLS.COM 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017-004 หลักสูตร “การพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer Craphic) ” รุ่นที่ 2  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 11-12 มี.ค. 63 12 

รวม 104 
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10. นางสาวสิตา ดารา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน “การสอนคณิตศาสตร์ในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยโปรแกรม GeoGebra และโปรแกรม   

Desmos” 

ร.ร.มหดิล 

วิทยานุสรณ์ 

27 - 28 

เม.ย. 62 
12 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษก  

วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกัน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ประจำปี 2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

1 - 3 

พ.ค. 62 
18 

3 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการ      

สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สสวท. และ สพฐ. 

 

17 - 20 

พ.ค. 62 
24 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 การประชุมสัมมนาระดมความคิด    เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปี

งบประมาณ 2563 (คำสั่งที่ 438/2562) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 
10 - 11 

ก.ย. 62 
12 

5 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี ่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา รหัสหลักสูตร 62037 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 13 ก.ย. 62 20 

6 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด  

ประจำปีการศึกษา 2562  (คำสั่งที่ 493/2562) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 8 ต.ค. 62 6 

7 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ(สุจริตไทย)  ผ่านระบบ E-

Learning จาก www.thaihonesty.org เครือข่ายสุจริตไทย 13 ต.ค. 62 6 

8 การอบรมหลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น ด้วยระบบออนไลน์ 

(www.thaiteentraining.com) 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข 
14 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

9 การอบรมเชงิปฏิบัติการ “การช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต” 

ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 17 ม.ค. 63 3 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม     

ว21 (คำสั่งที่ 58/2563) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  นครปฐม 3 ก.พ. 63 6 

รวม 119 
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11. นายเจตพล  ยอดทองดี 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี             

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 เข้าร่วมโครงการค่ายอาสา ทอฝัน ปันน้ำใจ ปี 10 ชุมนุมค่ายอาสา

พัฒนาแผ่นดินของพ่อ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 5-7 เม.ย. 62 18 

2 การฝึกอบรมหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่วิทยากรค่าย 1 สอวน. 

วิชาคอมพิวเตอร์ 
มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. 10-12 พ.ค. 62 22 

3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 29-31 พ.ค. 62 18 

4 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจำปี

งบประมาณ 2563 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 10–11 ก.ย. 62 12 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและแนวทางการสอนตาม

หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
9 และ 16 ต.ค. 62 12 

6 อบรมเชิงปฏิบัติติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 31 ม.ค. 62 3 

รวม 85 
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12. นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ประจำปี 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
1 – 3 พ.ค. 62 18 

2 ได้สำเร็จการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้น

พ้ืนฐาน CPR และการสำลัก Choking รุ่นที่ 94/2562 
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 18 มิ.ย. 62 6 

3 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E – Portfolio เพ่ือการขอ

เลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29 – 30 มิ.ย. 62 12 

4 ได้สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรม

และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล หลักสูตร 3 วัน 

รุ่นที่ 1463 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 18 – 20 ก.ค. 62 18 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

5 เป็นกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ 

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปี

การศึกษา 2562ตามโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
24 ส.ค. 62 6 

6 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ

และการปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ

บุคลากรในสถานศึกษา 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

11 

ก.ย. 62 
20 

7 ได้สำเร็จการอบรมหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การ

สอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – learning เพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

- สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
Path2health foundation 

20 ก.ย. 62 22 

8 เป็นบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิต

สุขภาวะด้วยกิจกรรมทางกายของบุคลากรในองค์กร โครงการ   
- มหาวิทยาลัย มหิดล 28 ก.ย. 62 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน 

- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 

 

9 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา ชมรมนักวิจัยหลักสูตรและการสอน 19 ต.ค. 62 6 

10 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
15 พ.ย. 62 6 

11 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ รุ่นที่ 11 
ชมรมนักวิจัยหลักสูตรและการสอน 23 ก.พ. 63 15 

12 การเรียนรู้การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ   

คือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การระบุความเสี่ยงและการขอความ

ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม สำหรับอายุ 44 ปี เรียบร้อยแล้ว 

depa dtac และ safe internet 28 ก.พ. 63 3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

13 เป็นผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017 – 003 

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก 

(Computer Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

3 – 4 มี.ค. 63 12 

14 ได้สอบผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-Learning จาก 

www.thaihonesty.org 
สุจริตไทยสร้างสังคมให้โปรงใสและเป็นธรรม 8 มี.ค. 63 1 

รวม 151 
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13. นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี              

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ผ่านการอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการ

บูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ

พันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

17 – 20 พ.ค. 62 24 

2 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E–Portfolio เพ่ือการขอ

เลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29 – 30 มิ.ย. 62 12 

3 สำเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงาน

เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 27 พ.ค. – 18 ก.ค. 62 30 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี              

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ 
– 20 

5 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017 – 003 หลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer 

Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
3 – 4 มี.ค. 63 12 

รวม 98 
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14. นางสาวอรุโณทัย  ธัญญเจริญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 

 
โรงเรียกาญจนาภเิษกวิทยาลยั นครปฐม 15 พ.ย. 62 6 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความ

รับผิดชอบ 
สำนักงานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 28 ก.พ. 63 6 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก โรงเรียกาญจนาภเิษกวิทยาลยั นครปฐม 3-4 มี.ค. 63 12 

รวม 24 
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15. นางนงลักษณ์  โกศรี 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต  แห่งประเทศไทย 
13 ต.ค. 62 20 

2 การอบรมหลักสูตรสุจริตไทยสำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 27 ต.ค. 62 3 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 
โรงเรียกาญจนาภเิษกวิทยาลยั นครปฐม 15 พ.ย. 62 6 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017-003 หลักสูตร         

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer 

Graphic)” 

โรงเรียกาญจนาภเิษกวิทยาลยั นครปฐม 3-4 มี.ค. 63 12 

รวม 41 
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16. นายนัธวินทร์  คมขำ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 

2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1-3 พ.ค. 62 18 

2 การอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณา

การสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่องขนส่งทันใจ ลื่น

ไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

9-11 พ.ค. 62 18 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-Portfolio เพ่ือขอเลื่อนวิทย

ฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29-30 มิ.ย. 62 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ

ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรใน

สถานศึกษาโดยการเรียนรู้ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ 

เดือน ส.ค. 2562 20 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย เวทคณิต 

(Vedic Maths) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์                            

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 
28-29 ก.ย. 62 12 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
18 พ.ย. 62 6 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่น 73022017-003 หลักสูตร “การพัฒนา                          

สื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก” (Computer Craphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
3-4 มี.ค. 63 12 

รวม 98 
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17. นางสาวภควดี  สิงคิ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด)  

รุ่นที่ 12 ประจำปี 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
14 มิ.ย. 62 6 

2 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-portfolio  เพ่ือการขอ

เลื่อนวิทยฐานะ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29-30 มิ.ย. 62 12 

3 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โครงการยกระดับและส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
6-7 ก.ค. 62 12 

4 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โครงงานประเภทบูรณาการความรู้

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งาน

สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
14 ก.ย. 62 8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  

ปี 2562 

5 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ผ่านกลไกของเกมของเกมเรียนรู้ 

สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
16 ก.ย. 62 7 

6 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
17 ม.ค. 63 6 

รวม 51 
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18. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมหลัก “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการ

บูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจ

พันธุ์ทันด่วน 

สพฐ ร่วมกับ สสวท. 17 – 20  พ.ค. 62 24  

2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 

2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 - 3 พ.ค. 62 18  

3 การอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทย

ฐานะแนวใหม่ ว21/2560 
สพม.9 25 ก.ย. 62 6  

4 หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-Learning จาก 

www.thaihonesty.org 
เครือข่ายสุจริตไทย 5 มี.ค. 63 6  



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

232 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 
17 ม.ค. 63 6  

รวม 60 

 

19. นายอภิสิทธิ์  บุญจูง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-Portfolio เพ่ือการขอเลื่อน

วิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม            

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29-30 มิ.ย. 62 16 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

2 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  โครงการยกระดับและส่งเสริม 

ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม            

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
6-7 ก.ค. 62 16 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ผ่านกลไกของเกมของเกมเรียนรู้ 

สำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
16 ก.ย. 62 7 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม           

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
15 พ.ย. 62 2 

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ยุวกาชาด

กองเกียรติยศ งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม           

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
12 ม.ค. 63 8 

รวม 49 
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20. นายดนัย  สุดจิตรจูล 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 ได้สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรม

และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล หลักสูตร 3 วัน 

รุ่นที่ 1463 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 18 – 20 ก.ค. 62 18 

2 เป็นกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ    

ศาสตร์พระราชา : ตามรอยพ่อ (ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการ 

ศึกษา 2562 ตามโครงการยกระดับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
24 ส.ค. 62 6 

3 เป็นกรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น      

ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา เขต 9 

14 ก.ย. 62 

 
3 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

4 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ จำแนกข้อสอบทางการ

ศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) และพัฒนาเอกสาประกอบ  

การสอนแบบอิงข้อสอบเป็นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียรู้คณิตศาสตร์ 

จังหวัดนครปฐม 

28 – 29 ก.ย. 62 

 
12 

5 เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ  

การปรับตัว รับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากร  

ในสถานศึกษา 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

สำนักนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
20 ต.ค. 62 20 

6 ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
15 พ.ย. 62 6 

7 เป็นผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017 – 003 

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer 

Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
3 – 4 มี.ค. 63 12 

รวม 77 
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21. นายจิรากร  สำเร็จ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษก  

วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 

2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1 – 3 พ.ค. 62 18 

2 สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรมและ

ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล หลักสูตร 3 วัน รุ่นที่ 

1520 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 10 มิ.ย. – 12 มิ.ย. 62 18 

3 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของครู 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 8 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 15 ส.ค. 62 6 

4 วิทยากรจัดกิจกรรมค่ายทักษะบูรณาการ ศาสตร์พระราชา : ตาม

รอยพ่อ (ค่ายคณิตศาสตร์พอเพียง) ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
24 ส.ค. 62 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต  

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา 2562                              

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
 17 ม.ค. 63 2 

รวม 50 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1.  นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์ 54 

2.  นางวิไลวรรณ   กลั่นเกษร 124 

3.  นางสาววิรากร  บุญชวลิต 18 

4.  นางสาวสาวิตรี  น้อยพิทักษ์ 162 

5.  นางสาวกรวีณา  ศรีละพันธ์ 44 

6.  นางสาวพรวิมล  ศรีสังข์ 30 

7.  นางกมลชนก  ภาคภูมิ 104 

8.  นางสาวสิตา ดารา 119 

9.  นายจิรากร  สำเร็จ 50 
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10.  นางสาวนงลักษณ์  เจริญผล 151 

11.  นายศักดา  ปานรักษา 131 

12.  นางสาวชลธิชา  บำรุงกิจ 98 

13.  นางสาวอรโุณทัย  ธัญญเจริญ 24 

14.  นายนัธวินทร์  คมขำ 98 

15.  นายเจตพล  ยอดทองดี 85 

16.  นายพรชัย   อินทร์กล่ำ 120 

17.  นางสาวภควดี    สิงค ิ 51 

18.  นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล 60 

19.  นายดนัย  สุดจิตรจูล 77 

20.  นางนงลักษณ์  โกศรี 41 

21.  นายอภิสิทธิ์  บุญจูง 49 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1. 7 - 9 

ธ.ค. 2562 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

ทางวิทยาศาสตร์  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. เด็กชายวรพงษ์  ปิ่นเกตุกาญจน์ 

2. เด็กชายปัญจทรัพย์  กันไพรี 

 

ม.2/1 

ม.2/1 

 

สพฐ. เหรียญเงิน 

     

 

2. 7 - 9 

ธ.ค. 2562 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. เด็กชายเมธัส  มีเปรมปรีดิ์ 

2. เด็กชายกฤตภาส  นวลสุมา 

3. เด็กหญิงวรญา  โพธิ์อำพร 

ม.3/1 

ม.3/5 

ม.3/1 

สพฐ. เหรียญทองแดง 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

3. 7 - 9 

ธ.ค. 2562 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์            
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นายรัชชานนท์  คุณากรบูรณา
การ 

2. นางสาวจิรัชยา  สมุทรสินธุ ์

3. นายนิธิศ  พิริยสถิต 

ม.6/1 

ม.6/1 

ม.5/1 

สพฐ. เหรียญทองแดง 

     

 

4. 7 - 9 

ธ.ค. 2562 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์         
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นางสาวจิตติญา  พุฒพิทักษ์ 

2. นางสาวชนากานต์  ตรีแดงน้อย 

3. นางสาวสุชานันท์  เสียงหวาน   

ม.6/9 

ม.6/9 

ม.6/9 

สพฐ. เหรียญทองแดง 

     

 

5. 14 – 15 

ก.ย. 2562 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภท
ทดลอง  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. เด็กหญิงก่ิงฉัตร  บูรณสาสน์ 

2. เด็กหญิงเฌอ  พิเชษฐ์วิทย์ 

3. เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธุ์ธม 

ม.2/1 

ม.2/1 

ม.2/1 

สพม.9 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1      
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

6. 14 – 15 

ก.ย. 2562 

การประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์  

ประเภททดลอง 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นายภูเมธ  ฤทธิธนวัชรา 

2. นางสาวพนิตพร  คำนึงผล 

3. นางสาวเกสรา  ภัทรโชคภวูดล 

ม.6/9 

ม.6/9 

ม.6/9 

สพม.9 เหรียญเงิน 

     

 

7. 14 – 15 

ก.ย. 2562 

การแข่งขันการแสดง               

ทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. เด็กหญิงปิยวดี  เกียรติงาม 

2. เด็กหญิงนภาลัย  สื่อจินดาภรณ์ 

3. เด็กหญิงสรัลพร  ไกรนุกูล 

ม.2/3 

ม.3/6 

ม.3/6 

สพม.9 เหรียญทอง 

     

 

8. 14 – 15 

ก.ย. 2562 

การแข่งขันการแสดง               

ทางวิทยาศาสตร์ (Science 

Show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นางสาวมสฤณา  สุขขี 

2. นางสาวกัญญณัฐ  ใจแก้ว 

3. นางสาวสุปรียา  พวงกิจจา 

ม.4/3 

ม.4/4 

ม.4/4 

สพม.9 เหรียญเงิน 
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9. 14 – 15 

ก.ย. 2562 

โครงงานวิทยาศาสตร์  

ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. เด็กชายกฤติน  พุทธศรี 

2. เด็กชายเนติทัช  แก้วศรี 

3. เด็กชายวราชัย  ต้นมูล 

ม.2/1 

ม.2/1 

ม.2/1 

สพม.9 เหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 
1 

     

 

10. 14 – 15 

ก.ย. 2562 

การประกวดผลงาน 

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นายวาริศ  ชุนประเสริฐ 

2. นางสาวอภิชญา  วงศ์คำพุทธ 

ม.5 

ม.5 

 

สพม.9 เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศอันดับ 
2 

     

 

11. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์ 

2.  เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์ 

3.  เด็กหญิงพิชชานันท์  เศรษฐกิจ
งาม 

ม.1/1 

ม.1/1 

ม.1/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศ 
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12. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กหญิงสิรีธร  สรรพสาร 

2.  เด็กหญิงปุษยาพร  สุขมี 

3.  เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย 

ม.1/1 

ม.1/1 

ม.1/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 

1 

     

 

13. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กชายพีรพัฒน์  วิมลพันธ์ 

2.  เด็กหญิงพรคณา  เพ็ชรนาวา 

3.  เด็กหญิงพอเพียง  ตันธนาธีระกุล 

ม.1/2 

ม.1/2 

ม.1/2 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 

2 
      

14. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กหญิงจิดาภา  เจนกฤติยา 

2.  เด็กหญิงธารารัตน์  โหลยา        

3.  เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวังสิทธิเดช 

ม.1/2 

ม.1/2 

ม.1/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 1 
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15. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลิ้มธีระบัณฑิต 

2.  เด็กหญิงขวัญชนก  นาคสงวน 

3.  เด็กหญิงธมณวรรณ์  วันดี 

ม.1/1 

ม.1/4 

ม.1/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 2 

      

16. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงธนวดี  วิศิษฎ์ศิลป์ 

2.  เด็กหญิงธนิชา  ด้วงชาวนา 

3.  เด็กชายสุวรรณภูมิ  พวงเพ็ชร 

ม.2/6 

ม.2/6 

ม.2/6 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

 

ชนะเลิศ 

      

17. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง 

2.  เด็กหญิงกัญญานัฐ  เอกวรรณัง 

3.  เด็กหญิงรัญชิดา  ศรีผึ้ง 

ม.2/3 

ม.2/5 

ม.2/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 

1 
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18. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงชญายิกา  หิ้งสุวรรณ 

2.  เด็กหญิงพิลาสินี  อินทรวิชัย 

3.  เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  พาชิด 

ม.2/3 

ม.2/3 

ม.2/3 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 

1 
      

19. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงเบญจวรรณ  ภายภิภพ 

2.  เด็กหญิงอุมาภรณ์  กิ่งสุพรรณ์ 

3.  เด็กหญิงปพิชญา  เณรตาก้อง 

ม.2/5 

ม.2/3 

ม.2/4 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 

2 
      

20. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กชายดนุดล  สันติพงศ์ชัยศรี 

2.  เด็กชายธนาชัย  ไชยเอียด 

3.  เด็กชายรัชชานนท์  กิตติสัตยา

วัจน์ 

ม.2/8 

ม.2/8 

ม.2/8 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 

2 
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21. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงดลพร  ติรพรวดี 

2.  เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธา

กาญจน์ 

3.  เด็กหญิงสุวนันท์  ทิพย์อารักษ์

วงศ ์

ม.2/1 

ม.2/1 

ม.2/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชย 

      

22. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กชายติณห์  ภาณุรักษ์สิริกุล 

2.  เด็กชายฆริทธิ์  เอกปัญญากุล 

3.  เด็กชายธรรมภณ  แฉ่งพาที 

ม.3/1 

ม.3/1 

ม.3/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชนะเลิศ 
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23. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กหญิงมณิสรา  โยธาแกล้ว 

2.  เด็กหญิงศวิตา  อัครวงษ์ 

3.  เด็กหญิงศิริพร  แสงเพชร 

ม.3/5 

ม.3/5 

ม.3/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

24. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กหญิงกมลพร  สุวพัศดำรง 

2.  เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทหาร 

3.  เด็กหญิงบุญญาพร  มะโนน้อย 

ม.3/5 

ม.3/5 

ม.3/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 2 

      

25. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กชายกฤติพงศ์  เหมือน

สุดใจ                                   

2.  เด็กชายพงศกร  กู้เกียรติรัตน์ 

3.  เด็กชายภัทรพงศ์  สายวิวัฒน์ 

ม.3/2 

ม.3/2 

ม.3/2 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 1 
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26. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กชายเมธัส  มีเปรมปรีดิ์ 

2.  เด็กหญิงเขมิกา  เพ็ชรแก้ว 

3.  เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร 

ม.3/1 

ม.3/1 

ม.3/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 2 

      

27. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กหญิงฐีติรัตน์  วงศ์แก้วเกตุ 

2.  เด็กหญิงพิชญ์ศิญา  มีพัธสม 

3.  เด็กหญิงวรญา  โพธิ์อำพร 

ม.3/1 

ม.3/1 

ม.3/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 2 

      

28. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลา
(แผนการเรียนที่เน้น
วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวณัฐรดา  กิจสมบูรณ์สุข 

2.  นางสาวขวัญชนก  พันธุ์สบาย 

3.  นางสาวจิรัชยา  สมุทรสินธุ์ 

ม.4/1 

ม.5/1 

ม.6/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชนะเลิศ 
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29. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นายภาคิน  กิตติชัยกุลกิจ 

2.  นางสาวพิมพ์นิภา  สายสวาท 

3.  นายวรเศรษฐ์  ศรีมณีธรรม 

ม.4/1 

ม.5/1 

ม.6/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

30. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวจุฑามาศ  บริบูรณ์

มุกข์ 

2.  นางสาวน้ำทิพย์  วงบุญ 

3.  นายธนภูมิ  เวชวงศ์วาน 

ม.4/2 

ม.5/3 

ม.6/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 
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31. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวมนัสนันท์  สุขเรือง 

2.  นายวาริศ  ชุนประเสริฐ 

3.  นางสาวพิยดา  พฤกษากิจ

เจริญ 

ม.4/1 

ม.5/1 

ม.6/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

32. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวพิชชาภา  รวิพัน 

2.  นางสาวพิมพ์ชนก  ยอดมิ่ง 

3.  นางสาวพฤกษา  พฤกษากร 

ม.4/1 

ม.5/1 

ม.6/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 
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33. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวชณธร  อโนทัยอดิกูล 

2.  นายมาวิน  ทุมมานนท์ 

3.  นางสาวเกณิกา  พงษ์พานิช 

ม.4/3 

ม.5/3 

ม.6/3 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

34. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่ไม่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวกัญญาภรณ์  อาจจิตต์ 

2.  นายแทน  เวชการ 

3.  นางสาวรัตนากร  ศรีโพธิ์ทอง 

ม.6/6 

ม.6/6 

ม.6/6 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชนะเลิศ 
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35. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่ไม่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวชนาภา  พระแท่น 

2.  นางสาวปาณิสรา  เทิดทินวิทิต 

3.  นางสาวชญานิศ   โตมงคล 

ม.6/5 

ม.6/5 

ม.6/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

36. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่ไม่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวสุชญา  ปทุมมารศรี 

2.  นางสาวนภษร  คุ้มคร้าม 

3.  นางสาวภัทรธิดา  กะระโสภณ 

ม.5/5 

ม.5/5 

ม.5/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 2 
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37. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่ไม่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นางสาวผุสชา  ปู่หลำ 

2.  นางสาวกัลยภรณ์  เพ็งอ้น 

3.  นายณภัค  ชั้นประเสริฐ 

ม.6/5 

ม.6/5 

ม.6/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 1 

      

38. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันตอบปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

(แผนการเรียนที่ไม่เน้น

วิทยาศาสตร์) 

1.  นายกิตติวงศ์  ศิริจันทราวงษ์ 

2.  นางสาวนภสพร  สมิทธากร 

3.  นางสาวมัญฑิตา  ไทรบุญ

จันทร์ 

ม.4/5 

ม.

4/10 

ม.

4/10 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 2 

      

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

255 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

39. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ

เครื่องบินเล็กพลังยาง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายกวิน  ผลรุก 

2.  เด็กชายทนุธรรม  อุ่มอยู่ 

3.  เด็กชายภรภัทร  ประยูรศรี 

ม.1/5 

ม.1/5 

ม.1/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชนะเลิศ 

      

40. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ

เครื่องบินเล็กพลังยาง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายธีรพงศ์  เข็มเพ็ชร 

2.  เด็กชายภัทรพล  ค่าเจริญ 

3.  เด็กชายธนกฤต  บุญพิศน์ 

ม.2/8 

ม.2/3 

ม2/10 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

41. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ

เครื่องบินเล็กพลังยาง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย 

1.  นายยุทธพงษ์  สมสกุล 

2.  นางสาวกรรวี  มั่งกลิ่น  

3.  นางสาววนิดา  ทองเทศ 

ม.5/1 

ม.5/1 

ม.5/1 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชนะเลิศ 
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 ๆ
 

42. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ
เครื่องบินเล็กพลังยาง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย 

1.  นายกฤตภาส  สามิภักดิ์ 

2.  นางสาวกันต์กมล  สุริยทันต์ 

3.  นางสาวศราวรรณ  ขำวิลยั 

ม.5/3 

ม.5/3 

ม.5/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

43. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ
เครื่องบินเล็กพลังยาง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ตอนปลาย 

1.  นายทศพร  วิเศษศรีสมบุญ 

2.  นายวิศรุต  กริ่มวิรัตน์กุล 

3.  นายสุทิวัส  แก้วดวงเทียน 

ม.5/4 

ม.5/4 

ม.5/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 2 

      

44. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ

เครื่องบินเล็กพลังยาง  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

1.  นางสาวณัฐธยาน์  เอี่ยมวิเศษ

พันธ์ 

2.  นางสาววรนิษฐา  คล้ายทอง 

3.  นางสาวบุญชนิตา  มะณีรัตน์ 

ม.5/4 

ม.5/4 

ม.5/4 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 1 
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45. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ
เครื่องบินเล็กพลังยาง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

1.  นางสาวธนภรณ์  สุนทรวทิย์ 

2.  นางสาวธัญชนก  คนเที่ยง 

3.  นางสาวฉันทนิษฐ์  พัวจตุรพัฒน์ 

ม.5/1 

ม.5/1 

ม.5/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชมเชยอันดับ 2 

      

46. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันวาดภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 

1.  เด็กหญิงปุณฑริกา  แสนเพชร 

2.  เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย 

3.  เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตันติ์จิตรเวช
กร 

4.  เด็กชายคณาธิป  ศรีคำเบ้า 

5.  เด็กหญิงเขมจิรา  รอชัยกุล 

ม.1/8 

ม.1/1 

ม.1/6 

ม.1/6ม.
1/6 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ชมเชยอันดับ 1 

ชมเชยอันดับ 2 
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47. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันวาดภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 

1.  เด็กหญิงปารีณา  สมศักดิ์ 

2.  เด็กหญิงณัฐณิชา  ปิยะราช 

3.  เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษสุธากาญจน์ 

4.  เด็กหญิงณัฏฐา  ลิ้มคุณธรรมโม 

5.  เด็กหญิงพิมภาวิณี  ดียิ่ง 

ม.2/1   
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.2/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ชมเชยอันดับ 1 

ชมเชยอันดับ 2 

      

48. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันวาดภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 

1.  เด็กหญิงณดา  สว่างใจ 

2.  เด็กหญิงวรัญญา  จันทรมณี 

3.  เด็กหญิงจิรัชญา  ป้อมสุด 

4.  เด็กหญิงเพลงแพรวา  โรจนภัทรา
กุล 

5.  เด็กหญิงชลทิพย์  สาเรือง 

ม.3/10
ม.3/4      
ม.3/3        
ม.3/4      
ม.3/8 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ชมเชยอันดับ 1 

ชมเชยอันดับ 2 
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49. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันวาดภาพ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

1.  นางสาวภวิษย์พร  ฉัตรสมบูรณ์เดชา 

2.  นางสาวธารใส  ภาคภูม ิ

3.  นางสาวปนัสยา  รัตนบรรณสกุล 

4.  นางสาวพันธนันท์  เสรีเชษฐพงศ์ 

5.  นางสาววชิราพร  คำภาบตุร 

ม.4/8
ม.6/1 

ม.6/1
ม.6/2
ม.6/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศ 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ชมเชยอันดับ 1 

ชมเชยอันดับ 2 

      

50. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์                     

(Science Show)                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

1.  เด็กหญิงนภาลัย  สื่อจินดาภรณ์ 

2.  เด็กหญิงสรัลพร  ไกรนุกูล 

3.  เด็กหญิงลักขนางค์  โตเลิศลักษณ์ 

ม.3/6 

ม.3/6 

ม.3/6 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

ชนะเลิศ 
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51. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์                     

(Science Show)                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

1.  เด็กชายชวิศ  นิลชำนาญ 

2.  เด็กหญิงปุณิกา  พรหมเจริญ  

3.  เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปุ๋ยรักษา 

ม.1/2 

ม.1/2 

ม.1/2 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

52. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์                     

(Science Show)                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

1.  เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว 

2.  เด็กหญิงตฤณนภาพร  จารุนงคราญ 

3.  เด็กหญิงพิชชาอร  จันทร์ดี 

ม.

1/10 

ม.

1/10 

ม.1/3 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 1 
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53. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์                     

(Science Show)                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

1.  เด็กหญิงนภัสกร  ร้อยบาง 

2.  เด็กหญิงวิลาสิณี  พุ่มพวง 

3.  เด็กหญิงชลนุช  ธัญญาสุทธิพันธ์ 

ม.3/5 

ม.3/3 

ม.3/3 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 2 

      

54. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์                     

(Science Show)                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

1. พรรณเพียงเดือน อุดมเกียรติไพศาล 

2.  เด็กหญิงภิญปภัสร์  สุขกุลพิพัฒน์ 

3.  เด็กหญิงศุภพร  กิ่งแก้ว 

ม.3/5 

ม.3/5 

ม.3/5 

โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  

รองชนะเลิศอันดับ 2 
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55. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  (Science 
Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

1.  นางสาวพลอยไพลิน  สุวรรณฤทธิ ์

2.  เด็กชายศรัณย์ภัทร์  ถาคำ 
3.  เด็กหญิงกัญญ์วรา  บุญสวัสดิ์ 

ม.3/4 
ม.3/4 
ม.3/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชมเชย 

      

56. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์                     
(Science Show)                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูจอมคา 
2.  เด็กหญิงเบญจพร  บุญมีฤทธิ์ 
3.  เด็กหญิงอมตรส  เจียมกาย 

ม.3/9 
ม.3/7 
ม.3/7 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชมเชย 

      

57. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์                     
(Science Show)                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นางสาวปณัสยค์ุณ  ณภักษ์ปกรณ ์

2.  นางสาวกฤตพร  โรจน์สงคราม 
3.  นายสุทธิพงศ์  พารักษา 

ม.4/2 
ม.4/2 
ม.5/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศอันดับ 1 
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58. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science 
Show)                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
            

1.  นางสาวพรสุดา  ศรีทอง 
2.  นางสาวอภิญญา  ภิญโญ 
3.  นางสาวฑิตยา  ปุยะโท 

ม.5/4 
ม.5/4 
ม.5/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

      

59. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์                     
(Science Show)                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นางสาวธนัญญา  วรวฒุางกูร 
2.  นางสาวมสฤณา  สุขขี 
3.  นางสาวกัญญณัฐ  ใจแก้ว 

ม.4/3 
ม.4/3 
ม.4/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

      

60. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กหญิงสุรัสวดี  สุทธิแสน 
2.  เด็กหญิงณัชธีรกานต์  เฉลิม

ขวัญมงคล 

ม.1/9 
ม.1/9 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศ 
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61. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กชายพงศ์ไกรณ์  หิรัญ

พันธุ์ทิพย์ 
2.  เด็กชายณัฐพงศ์  สุธีรไกรลาศ 

ม.1/1 
ม.1/9 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1       

62. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กหญิงสิรีธร  สรรพสาร 
2.  เด็กหญิงปุษยาพร  สุขมี 

ม.1/1 
ม.1/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2       

63. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กหญิงเกสรา  ศรีพรหม 
2.  เด็กหญิงทักษพร  แซ่นิ้ม 

ม.1/7 
ม.1/7 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

     

 
 

66. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง 
2.  เด็กหญิงพัทธนันท์   
กาญจนสุทธิรักษ์ 

ม.2/3 
ม.2/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

ชนะเลิศ 
      

67. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   
ภักดีบุญญานุกูล 
2.  เด็กชายวรพล   จองบุญวัฒนา 

ม.2/2 
ม.2/2 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศ
อันดับ 1       
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68. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงกีรติกานต์  เจียกกระโทก 
2.  เด็กหญิงณฏัฐา  ลิ้มคณุธรรมโม 

ม.2/1 
ม.2/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  

รองชนะเลิศ
อันดับ 2       

69. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กชายกฤตภาส   
ตรุเจตนารมย์ 
2.  เด็กชายวิทยา  วิจิตรยืนยง 

ม.2/1 
ม.2/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

      

70. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงอันนา  เตชะผาสุขสันติ 
2.  เด็กหญิงอาทิตยา  เอื้อสถาพรกิจ 

ม.2/5 
ม.2/5 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  
 

ชมเชยอันดับ 1 

      

71. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงพิลาสินี  อินทรวิชัย 
2.  เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เจียวเจรญิ 

ม.2/3 
ม.2/5 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชยอันดับ 1 
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72. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กหญิงกัณณ์อลิน  นิธิเตช

วงษ ์

2.  เด็กหญิงณัฐนันท์  จังหวัดสุข 

ม.3/7 

ม.3/7 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม  
 

ชนะเลิศ 

      

73. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  นางสาวพลอยไพลิน  สุวรรณ

ฤทธิ์ 

2.  เด็กหญิงอภิญา  ม่วงโพธิ์เงิน 

ม.3/4 

ม.3/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

      

74. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กหญิงปุณยาพร  สุขมี 

2.  เด็กหญิงวรัญญา  จันทรมณี 

ม.3/3 

ม.3/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
       

75. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กชายนิธิศ  บุตรดา 
2.  เด็กชายพีรดนย์  เธียรพงศ์
เกษม 

ม.3/3 
ม.3/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชยอันดับ 1 
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76. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กชายกิตติเทพ  วัชโรทัย 
2.  เด็กชายมนัสวี  สุทสวาท 

ม.3/9 
ม.3/9 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชยอันดับ 2 
       

77. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นางสาวศศิธร  ปิ่นเกล้า 
2.  นางสาวสรัลรัตน์   
อ้ึงวัฒนานนท์ 

ม.6/1 
ม.6/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
 

      

78. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นายธีรภัทร  จินตนธรรม 
2.  นางสาวฑิตยา  ปุยะโท 

ม.5/4 
ม.5/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

      

79. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
 

1.  นางสาวเปมิกา  พรมจันทร์ 
2.  นางสาวพิชญาภา  เทพสุวรรณ์ 

ม.4/2 
ม.4/2 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
       

80. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นางสาวศิรภัสสร  ธีระวัฒนา 
2.  นางสาววรินทร  จริยะคุณธนา 

ม.5/1 
ม.5/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชยอันดับ 1 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

81. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบร่ม 
ทิ้งไข่ไก่จากท่ีสูง  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นางสาวเบญจวรรณ  ปัญจพงษ ์
2.  นางสาวพิมพลอย  หอมหวล 

ม.4/2 
ม.4/2 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชยอันดับ 2 
 

      

82. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงนัฐกาญจน์  อังกูรเจรญิพร 
2.  เด็กหญิงธีรธิดา  แดงช่วย 
3.  เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธ์ธุม 

ม.2/3 
ม.2/3 
ม.2/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
       

83. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายปิยะวัชร  วิวัฒนเกษตรพร 
2.  เด็กชายกฤติน  ล่องลม 
3.  เด็กชายปารมี  กัณนกิจ 

ม.2/5 
ม.2/5 
ม.2/5 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

      

84. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายกฤติธี  สมุทวงศ์วิริยะ 
2.  เด็กชายอธิวัฒน์  อนุวงษา 
3.  เด็กชายศิลา  กลิ่นสมิทธิ์ 

ม.1/7 
ม.1/7 
ม.1/7 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 
 
 

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 
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85. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงกิรณา  เวสารัชกิตติ 
2.  เด็กหญิงพราวพิรุณ   
วงศาคณาจารย์ 
3.  เด็กหญิงสุตาภัทร  แจ่มใจ 

ม.3/10 
ม.3/10 
 
ม.3/10 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชยอันดับ 1 
 

      

86. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายธนกฤต  บุญพิศน์ 
2.  เด็กชายภัทรพล  ค่าเจริญ 
3.  เด็กชายธีรพงศ์  เข็มเพ็ชร 

ม.2/10 
ม.2/3 
ม.2/8 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชยอันดับ 2 
       

87. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นางสาวกชกร  รัตนเวชสทิธิ 
2.  นางสาวธวัลรัตน์  เทศทอง 
3.  นางสาวมาริชา  กุศลเอี่ยม 

ม.5/2 
ม.5/2 
ม.5/2 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
       

88. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นายพิพัฒน์  ณ น่าน 
2.  นายพุทธิวัฒน์  แก้วสมนึก 
3.  นางสาวพิมพ์ดาว  ขยันการ 

ม.4/4 
ม.4/4 
ม.4/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
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 ๆ
 

89. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นายภราดร  ภาติกะโชดก 
2. นางสาวกุลธิดารัตน์  
เตชะกาญจนโรจน์ 
3.  นางสาวนสิตา  ทิพวรรณ์ 

ม.6/3 
ม.6/3 
ม.6/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 
 

      

90. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นายชลันธร  ทรงหอม 
2.  นายพริษฐ์ศักดิ์  นิยมไทย 
3.  นายปัฐวีกานต์  ศิริคีรี 

ม.5/3 
ม.5/3 
ม.5/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
       

91. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                     
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

1.  นายธัชทอง  เทียมบรรจง 
2.  เด็กหญิงพรรษอร  ศรีสุพรรณ์ 
3.  นางสาวอันนา  สอนบุญตา 

ม.4/3 
ม.4/3 
ม.4/7 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
       

92. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงชาลิสา  ภักดี 
2.  เด็กหญิงดิษย์ธร  สุทธาเวศ 

ม.3/4 
ม.3/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
      

93. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทหาร 
2.  เด็กหญิงกมลพร  สุวพัศดำรง 

ม.3/5 
ม.3/5 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
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94. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายนพพร  พัฒนะอ่ิม 
2.  เด็กชายนิธิศ  บุตรดา 

ม.3/3 
ม.3/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
      

95. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายภัทรพล  ค่าเจริญ 
2.  เด็กชายประพัฒน์พงศ์  แก้วหล้า 

ม.2/3 
ม.2/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

96. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายศรัณย์ภัทร์  ถาคำ 

2.  เด็กหญิงอภิสรา  รัตนิพนธ์ 

ม.3/4 

ม.3/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

97. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงนัฐกาญจน์  อังกูรเจรญิพร 

2.  เด็กหญิงนิสิตทรา  พันธ์ธุม 
ม.2/3 

ม.2/1 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

98. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงธนพร  ชาตรี 

2.  เด็กหญิงรัญชิดา  ประเสริฐสกลุ 

ม.3/5 

ม.3/5 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

272 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

99. 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสุขเกตุ 

2.  เด็กหญิงภคพร  ภิญโญ 

ม.2/3 

ม.2/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

100 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายสุริยะ  เผ่าเมือง 

2.  ด.ญ.พัทธนันท์  กาญจนสุทธิรกัษ์ 

ม.2/3 

ม.2/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

101 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.  เด็กชายวิธวิทย์  ทิพากร 

2.  เด็กหญิงปานระพี  ตรีเพ็ชร 

ม.2/3 

ม.2/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

102 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  นางสาวกนกพร  แสงใส 

2.  นางสาววรรณพรรณพร  คำขะ 

ม.5/3 

ม.5/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
      

103 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  นางสาวธัญญามาศ  เกตุยั่งยืนวงศ์ 

2.  นางสาวศริยา  สิงห์บารมี 
ม.5/3 

ม.5/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
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 ๆ
 

104 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  นางสาวพัทธ์ธีรา  อวยชัย 

2.  นางสาวพรนภา  สวนชัง 

ม.4/4 

ม.4/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
      

105 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  นายธีรภัทร  จินตนธรรม 

2.  นางสาวฑิตยา  ปุยะโท 

ม.5/4 

ม.5/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

106 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  นายณัฏฐภูมิ  ธาดาลิมะวัฒน์ 

2.  นางสาวญาณิศา   ณ กลองดี 

ม.5/3 

ม.5/3 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
      

107 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบ 
หุ่นยนต์วิ่งเร็ว    ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.  นางสาวธิดา  ทรัพย์คงม่ัน 

2.  นางสาวเบญจวรรณ  แก้วศรี 

ม.4/4 

ม.4/4 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
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 ๆ
 

108 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

1.  เด็กชายณฐกร  ทองมณโฑ 
2.  เด็กชายชณานิธิช์  เกษมจารุเศรษฐ์ 

3.  เด็กหญิงกัลยา  อุณหกานต์ 
4.  เด็กหญิงเขมจริา  สิทธิวราภรณ ์

5.  เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ 

ม.1/5 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 

      

109 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงปิยวดี  เกียรติงาม 
2.  เด็กชายชาครีย์  เนียมคง 
3.  เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรทะวัง 
4.  เด็กหญิงอรปรียา  เกียรติอาธารชัย 

ม.2/3 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 

      

110 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงปวรรณรตัน์  รัตนภิรมย ์
2.  ด.ญ. กิตติมาพร  ไพศาลอัศวเสน ี
3.  เด็กหญิงนัชชา  ลิ้มสุวรรณ 
4.  เด็กหญิงภลินี  เเสนไทย 
5.  เด็กหญิงสุภัสสรา  จำรัสไว 

ม.2/5 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
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111 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงภคพร  ภญิโญ 
2.  เด็กหญิงลลันา  บุญพักผล 
3.  เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์รัตนพิบูลย ์
4.  เด็กหญิงพรรษชล  ศรสีุขเกต ุ
5.  เด็กหญิงวิชญาดา  เมืองทองอ่อน 

ม.2/3 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

      

112 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงศิริอาภา  นิลม้าย 
2.  เด็กหญิงธาริตา  สุคนธวัฒน์ 
3.  เด็กหญิงณัฐพร  เล็บขาว 
4.  เด็กหญิงณัฐชยา  สังข์เกลี้ยง 
5.  เด็กหญิงอาณดา  กรพิพัฒน์ 

ม.2/4 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

      

113 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กชายประพัฒน์พงศ์  แก้วหล้า 
2.  เด็กชายภัทรพล  ค่าเจริญ 
3.  เด็กหญิงสาวิตรี  ปรีชาเดชสุข 
4.  เด็กหญิงตุลยดา  สาธรรม 
5.  เด็กหญิงมาริสา  ผะอบเหล็ก 

ม.2/3 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
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114 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.  เด็กหญิงรัษฎาภรณ์  พาชิด 
2.  เด็กหญิงนัฐกาญจน์  อังกูรเจรญิพร 
3.  เด็กหญิงธีรธิดา  เเดงช่วย 
4.  เด็กหญิงปวริศา  อินเลิศ 
5.  เด็กหญิงจริยาภรณ์  นาคคุ้ม 

ม.2/3 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 

      

115 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กชายบุญญาธิกาญจน์  หนูเจริญ 
2.  เด็กหญิงกานติมา  บรมทองชุ่ม 
3.  เด็กหญิงลักขนางค์  โตเลิศลัษณ ์
4.  เด็กหญิงสรัลพร  ไกรนุกูล 
5.  เด็กชายอรรถวุฒิ  คำฉิม 

ม.3/6 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 

      

116 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กหญิงกาญจนาภา  สวนนุ่ม 
2.  เด็กชายอภินิช  จันทร์ฝาง 
3.  เด็กหญิงนนธิชา  ฉัตรสอน 
4.  เด็กหญิงณัฐชา  รื่นพล 
5.  เด็กหญิงพิชญ์สินี  วัชรกรณ์ฐากูร 

ม.3/5 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
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117 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  เด็กหญิงชวิศา  เเสงสุข 
2.  เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสงหิรัญ 
3.  เด็กชายพิพัฒน์  คุโนภาต 
4.  เด็กหญิงกานติมา  บรมทองชุ่ม 
5.  เด็กหญิงลักขนางค์  โตเลิศลัษณ ์

ม.3/6 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

      

118 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  นายภานุพงศ์  อุดมรักษ์ 
2.  เด็กหญิงอัมพรพรรณ  ตะโกนา 
3.  เด็กหญิงจินตณา  ช้ันอินทร์งาม 
4.  เด็กหญิงนลินีย์  รอดปรีชา  

ม.3/8 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

      

119 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.  นายธราเทพ  ชาญป้อม  
2.  เด็กหญิงจินตณา  ช้ันอินทร์งาม 

3.  เด็กหญิงนลินีย์  รอดปรีชา 
4.  นายภานุพงศ ์ อุดมรักษ์ 
5.  เด็กชายดนุสรณ์  ศิริสุขชัยวุฒิ 

ม.3/8 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 
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120 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1.  นางสาวกฤตพร  โรจน์สงคราม 
2.  นางสาวปณัสยค์ุณ  ณภักษ์ปกรณ ์
3. นางสาวภัณฑิรา  ดีเจริญเกียรติ 
4.  นางสาวสิรินพร  ธีรวัฒนคุณ 
5.  นางสาวจุฑามาศ  บริบรูณม์ุกข ์

ม.4/2 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 

      

121 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1.  นางสาวสรัลพร  ศรีสดใส 
2.  นางสาวธนพร  วงศ์กิตติอุดม 
3.  นางสาวพรนภา  แก้วล้วน 

ม.4/1 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
      

122 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1.  นายสุธีภัทท์  จักร์นารายณ์ 
2.  นางสาวพิชญ์สินี  สุชัยสิทธิ์ 
3.  นางสาวธนภรณ์  มงคลตรีลักษณ ์
4.  นายธัชทอง  เทียมบรรจง 
5.  นางสาวศศิธร  อ่วมสืบเชื้อ 

ม.4/3 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
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123 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1.  นางสาวพิมพ์ชนก  ชวนชม 
2.  นางสาวณัฐรดา  กิจสมบรูณส์ขุ 
3.  นางสาวพิชชาภา  รวิพัน 
4.  นางสาวมนัสนันท์  สุขเรือง 
5.  นายนิธิศ  พิริยสถิต 

ม.4/1 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 

      

124 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

1.  นายจักรพันธุ์  แช่มชื่น 
2.  นางสาวพิชญา  วงศ์อาจ 
3.  นางสาวมุขริณ  ศรีสว่าง 
4.  นางสาวปัทมวรรณ  ยิ้มด ี

ม.4/7 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชมเชย 

      

125 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1.  นางสาวพรสุดา  ศรีทอง 
2.  นางสาวอภิญญา ภิญโญ 
3.  นางสาวฑิตยา ปุยะโท 
4.  นายธารเมธี สิริสวุัฒน์ตระกูล 

ม.5/4 โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

126 21 ส.ค. 62 การแข่งขันออกแบบเครื่อง
แต่งกายแฟนซีรีไซเคิล                  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

นายณภัค  ชั้นประเสริฐ 
นายณัฐวัตร  เขียวงามดี 
นายฐิติวัฒน์  แสงมณ ี
นายภูริ  ศรีอนุรักษ์ 
นายเขตแดน  อุตสานนท์ 
นายคฑาเทพ  สีสันต์ 
นายศิวกร  แก้วเขียว 
นายปิยะวัฒน์  พุ่มห่อ 

ม.6/5 
ม.6/4 
ม.6/7 
ม.6/3 
ม.6/3 
ม.6/3 
ม.6/7 
ม.6/6 

โรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ 1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 
ชมเชย 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลครู หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

1. 7 - 9 
ธ.ค. 2562 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. นายนวัช  ปานสวุรรณ 
2. นางสาวเบญจรัตน์  ปฐมสุริยะพร 
 

สพฐ. เหรียญเงิน 
     

 

2. 7 - 9 
ธ.ค. 2562 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. นางสาวกนกวรรณ  พานิชวงษ์ 
2. นางสาวภรภัทร  วงศ์สามี 

สพฐ. เหรียญทองแดง 
     

 

3. 7 - 9 
ธ.ค. 2562 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว 
2. นางสาวปิยภรณ์  ศิริยุวสมยั 

สพฐ. เหรียญทองแดง 
     

 

4. 7 - 9 
ธ.ค. 2562 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นายวิธวินท์  ทองมังกร 
2. นายบรรณรักษ์  บุญปก 

สพฐ. เหรียญทองแดง 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลครู หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

5. 14 – 15 
ก.ย. 2562 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง  
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. นางจิรัสยา  นาคราช 
2. นางอรวรรณ  สระทองอยู่ 
 

สพม.9 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 

     

 

 

 

 

6. 14 – 15 
ก.ย. 2562 

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นายบรรณรักษ์  บุญปก 
2. นางสาวถิราพรรณ  ขำดวง 

สพม.9 เหรียญเงิน 

     

 

7. 14 – 15 
ก.ย. 2562 

การแข่งขันการแสดง               
ทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. นางสาวกุลญา  แสงทอง 
2. นางสาวสาลินี  เจริญศร ี

สพม.9 เหรียญทอง 
     

 

8. 14 – 15 
ก.ย. 2562 

การแข่งขันการแสดง               
ทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว 
2. นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์ 

สพม.9 เหรียญเงิน 
     

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

283 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ - สกุลครู หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุ่

ม ร.ร . จัง ห วัด
 

เข ต พื้ น ที ่ภ าค
 

ป ระ เท ศ อื่ น ๆ 

9. 14 – 15 
ก.ย. 2562 

โครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

1. นายวินัย  บุญชูส่ง 
2. นางสาวชญาดา  สมไพบูลย์ 

สพม.9 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1      

 

10. 14 – 15 
ก.ย. 2562 

การประกวดผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

1. นายสุทธิศักดิ์  จันทร์ห้างหว้า 
2. นางปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชติ 
 
 
 

สพม.9 เหรียญเงิน 
รองชนะเลิศอันดับ 2 
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ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาสาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นายสุทธิศักดิ์   จันทร์ห้างหว้า 
นางปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชติ 

ครูดีเด่น 2562 16 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

2 นายนวัช  ปานสุวรรณ 
 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ระดับประเทศ  

การออกแบบนิทรรศการ   
เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา 

ยุวกาชาดไทย ปี 2562 

2562 27 มกราคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

3 นางปิ่นแก้ว  กฤชแสงโชติ 
นางสาวภรภัทร  วงศ์สามี 
นางสาวกนกวรรณ  พานิชวงษ์ 

ได้รับรางวัลระดับประเทศ 
โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน)ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทจำนวน

นักเรียน 2,500 ประจำปี 2562 

2562 15 กุมภาพันธ์ 2563 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

285 

การพัฒนาตนเอง  
(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

1. นายวินัย   บุญชูส่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม PLC  ปรับปรุงพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 26 มีนาคม 2562 
 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม PLC  ปรับปรุงพัฒนา 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 26 มีนาคม 2562 
 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม PLC  ปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือวัดและประเมินผลวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 26 มีนาคม 2562 
 

  ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม PLC  ปรับปรุง พัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 27 มีนาคม 2562 
 

2. นายอุดม  เหลืองศิริ
ธัญญา 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

3. นายจินตพงศ์  จรดล ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขันที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ

ประเมินผล 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม 7 กุมภาพันธ์ 2562 
 

  ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขันที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ

ประเมินผล 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครปฐม 8 กุมภาพันธ์ 2562 
 

  วิทยากรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา

ยุวกาชาด 

 28 - 30 ตุลาคม 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

15 พฤศจิกายน 2562 

 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยลัย 
นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

15 พฤศจิกายน 2562 
 

  วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมยุวกาชาดกองเกียรติยศ 

 12 มกราคม 2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนด้วยกราฟฟิก  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) 

3 - 4 มีนาคม 2563 
 

4. นางสาวชญาดา   
สมไพบูลย์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกัน กลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

กลุ่มโรงเรียน 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

1 - 3 พฤษภาคม 2562 

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ PLC 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17-18 ธันวาคม 2562 

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

5. นายสุทธิศักดิ์   
จันทร์ห้างหว้า 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
: การออกแบบการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13 – 14 พฤษภาคม 
2562  

  อบรม “หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

17 – 20 พฤษภาคม 
2562 

 

  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรม
และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

สำนักงาน พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม              
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22-24 มิถุนายน 2562 

 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

6. นางสาวสุธาทิพย์  ผลไสว 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธ์การนำ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
1-3 พฤษภาคม 2562  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
: การออกแบบการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการชุมชน

แห่งการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13-14 พฤษภาคม 
2562 

 

  
อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการและการจัดการความรู้ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
28 กันยายน 2562  

  
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอยู่ค่ายพักแรม

ยุวกาชาด ประจำปี 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
8  ตุลาคม 2562  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ฝ่ายยุวกาชาดกองเกียรติยศ งานวันคล้ายวันสถาปนา

ยุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

4, 5 และ 12 มกราคม 
2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย 
หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ 
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รหัสหลักสูตร 62037  

 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและ 
มูลนิธีศุภนิมิต 

แห่งประเทศไทย 

4 กุมภาพันธ์ 2563  

7. นายนวัช  ปานสุวรรณ การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปี 2562 สสวท. 17-21 พฤษภาคม 
2562 

 

  Enhancing Active Learning through STEM 
Education 

RECSAM 29-31 กรกฎาคม 2562 
 

  วิทยากรบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมี
หรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว21 

รร.วัดไร่ขิงวิทยา 9 ตุลาคม 2562  

  Special Seminar by Korean Education Center 
(KEC): 
Why pay attention to Professional Learning 
Community in South Korea? 

EDUCA 18 ตุลาคม 2562  

  วิศวะ&วิทยา EDUCA 18 ตุลาคม 2562  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณของ
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
2564 

 25-27 ตุลาคม 2562 
 

  การสร้าง AR ด้วย Zapar Expert training 14-15 ธันวาคม 2562  
  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
17 มกราคม 2563 

 

  เข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับเสด็จ พลเอก หม่อมเจ้า
เฉลิมศึก ยุคล  

กรรมการบริหารงานยุวกาชาด 26 มกราคม 2563 
 

8. นางสาวอรวรรณ   
จันทร์ฟู 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ

โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ประจำปีงบประมาณ 

2562  ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยฯ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยฯ 

5-7  เมษายน 2562 

 

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยฯ 

1-3 พฤษภาคม 2562 
 

  เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 - 3 

สพม.9 14-15 กันยายน 2562 
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  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

2-3 ตุลาคม 2562 

 

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณปี 
2564 ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยฯ 

25-27 ตุลาคม 2562 
 

  เข้าร่วมประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2564 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563  กลุ่มโรงเรียนพระราชดำริ และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สพฐ. 2 ธันวาคม 2562 

 

  เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 

กลุ่ม รร.กาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 

24-26 ธันวาคม 2563 

 

  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือนักเรียน
ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

9. นางจิรัสยา   นาคราช เกียรติบัตรครูผู้ดูแลนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหา
วิชาการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพครั้งที่ 11 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขต กำแพงแสน 

4 ธันวาคม 2562  

  เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

17 ธันวาคม 2562  

  เกียรติบัตรอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยภิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 

18 ธันวาคม 2562  

10. นางปิ่นแก้ว  กฤชแสง
โชต ิ

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรม
และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

สำนักงาน พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ และโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม              
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 
 
 

22-24 พฤษภาคม 
2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ี
พัฒนาตนเอง 

หมายเหตุ 

  การพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน ด้วยระบบ TEPE Online  

สำนักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1 มิ.ย. –  
8 กรกฎาคม 2562  

  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น  
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

14-15 กันยายน 
2562 

 

  การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 11 พฤศจิกายน 
2562  

  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
 

  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม โครงการการแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์
วิชาการด้านโครงสร้างด้วยตะเกียบไม้ไผ่สายงานวิศวกรรมโยธา 
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ชิง
ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงวศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี  
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์ 

7 กุมภาพันธ์ 2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

11. นางพิมพ์ลภัส  อุ่นทรัพย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมสำหรับครูผู้สอนและ

ประสานงานโครงการภายใต้โครงการโรงประลอง
ต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication lab) เพ่ือพัฒนา

ความเป็น นวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
1-2 เมษายน 2562  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 2562  

สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1-3 พฤษภาคม 2562  

  การอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน  

สถาบันส่งเสรมิการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกบั  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

17 – 20 พฤษภาคม 
2562 

 

  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรม

และศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
สำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาต ิ

22 – 24 พฤษภาคม 

2562  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  สำเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตาม

หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรางการศึกษา โดย

ยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ 

TEPE Online หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน

เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาพ้ืนฐาน 
 

29 พฤษภาคม 2562 -

11 กรกฎาคม 2562 
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-Portfolio  
เพ่ือการขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และ 
การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29-30 มิถุนายน 2562  

  
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
17 มกราคม 2563  

12. นางสาวปิยภรณ์   
ศิริยุวสมัย 

ประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนา
ภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกลุ่ม
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 2562  

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย 

1-3 พฤษภาคม 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  อบรมสะเต็มทางไกล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. 17-20 พฤษภาคม 
2562 

 

  ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
ในพุทธมณฑล 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-31 พฤษภาคม 
2562  

  การทดสอบหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

15 พฤษภาคม 2562 
 

  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ครูชำนาญการพิเศษ 

คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

4 มิถุนายน – 
18 กรกฎาคม 2562  

  อบรมเชิงปฎิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
 

13. นางสาวถิราพรรณ       
ขำดวง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 4.0 ” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 – 9 
กันยายน 
2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 

14 – 15 

กันยายน 

2562 

 

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพักแรมยุว

กาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

8 ตุลาคม 
2562  

  เข้าร่วมประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  

กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาค

กลางตอนล่าง 

20 
ธันวาคม 
2562  

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 
วิทยาลัย นครปฐม 

17 มกราคม 
2563 

 

  ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์  

ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 - 19มกราคม 
2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นที่ 73022017-003 
หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย
กราฟิก (Computer Graphic)” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

4 – 5 
มีนาคม 
2563 

 

  เข้าร่วมประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  
กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาค

กลางตอนล่าง 

6 
มีนาคม 
2563  

14. นางสาวภรภัทร  วงศ์สามี สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย
ค ุณธรรมและศ ูนย ์การเร ียนร ู ้พระพุทธศาสนา                 
ในพุทธมณฑล 

พุทธมณฑล 12 มิถุนายน 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ  E - portfolio เพ่ือ
การขอเล ื ่ อนว ิทยฐานะตามเกณฑ ์  ว .21 และ              
การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29 – 30 มิถุนายน 
2562  

  ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้  ประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2  

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 

24 สิงหาคม 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยทักษะวิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5 - 9 
กันยายน 2562 

 

  กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4–ม.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  ครูผ ู ้สอนนักเรียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเล ิศ ก ิจกรรมการแข ่งข ันอ ัจฉร ิยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1–ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา ครั ้งที ่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  ครูผู ้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์   
ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69   ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

7 – 9 ธันวาคม 2562 

 

  เป็นผู้ฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด 
เพ ื ่อเตร ียมความพร ้อมในการเข ้าร ่วมประกวด              
สวนสนาม และการปฏิบัติหน้าที่ของยุวกาชาดกอง
เกียรติยศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจำปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 กุมภาพันธ์ 2563 

 

  ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได ้ร ับรางวัลระดับเหร ียญทอง 
ชนะเล ิศ ก ิจกรรมการแข ่งข ันอ ัจฉร ิยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1–ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

15. นายบรรณรักษ์  บุญปก สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย
ค ุณธรรมและศ ูนย ์การเร ียนร ู ้พระพุทธศาสนา                 
ในพุทธมณฑล 

พุทธมณฑล 12 มิถุนายน 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E - portfolio เพ่ือ
การขอเล ื ่ อนว ิทยฐานะตามเกณฑ ์  ว .21 และ              
การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29 - 30 
มิถุนายน 2562  

  เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้  ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2  

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 

24 สิงหาคม 2562 
 

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยทักษะวิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5 – 9 กันยายน 2562 

 

  กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม โครงงานวิทยา
ศาตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1–ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเล ิศ โครงงานว ิทยาศาตร ์ ประเภททดลอง              
ม.4–ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  ครูผ ู ้สอนนักเร ียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเล ิศ โครงงานว ิทยาศาตร ์ ประเภททดลอง                 
ม.4–ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  เข้าร ่วมอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562 
 

  เป็นผู้ฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด 
เพื ่อเตร ียมความพร้อมในการเข ้าร ่วมประกวด              
สวนสนาม และการปฏิบัติหน้าที่ของยุวกาชาดกอง
เกียรติยศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 
ประจำปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 กุมภาพันธ์ 2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

16. นายปิติภัทร  แก้วอินัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-portfolio เพ่ือการ
ขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อน
เงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 มิถุนายน 
2562  

  สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย
คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา                 
ในพุทธมณฑล 

สำนักงานพุทธมณฑล 11-13 กรกฎาคม 
2562  

  เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ 
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

กระทรวงศึกษาธิการ 19-24 สิงหาคม 2562  

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม การประกวดผลงานโครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69                        
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

14-15 กันยายน 
2562 

 

  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

15 พฤศจิกายน 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

17. นางสาวกุลญา  แสงทอง สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย
ค ุณธรรมและศ ูนย ์การเร ียนร ู ้พระพุทธศาสนา                 
ในพุทธมณฑล 

พุทธมณฑล 6-8 มิถุนายน 2562 
 

  ว ิทยากรการอบรมโครงการค ุณล ักษณะอ ันพึง
ประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่ 12 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 มิถุนายน 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ  E - portfolio เพ่ือ
การขอเล ื ่ อนว ิทยฐานะตามเกณฑ ์  ว .21 และ              
การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29 – 30 มิถุนายน 
2562  

  เข้ารับการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2  

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 

24 สิงหาคม 2562 
 

  เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัช
มงคลมุนี 

มูลนิธิร่มฉัตร 31 สิงหาคม 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยทักษะวิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม 
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5 – 9 กันยายน 2562 

 

  กรรมการต ัดส ินการแข ่ งข ันอ ัจฉร ิยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1–ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  ครูผ ู ้สอนนักเรียนได้ร ับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งข ันการแสดงทางว ิทยาศาสตร์                  
ม.1–ม.3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  
ครูผู้ดูแลนักเรียนที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 
1 ในการแข่งขันตะลุยสัตว์โลกน่ารู้ ครั้งที่ 1 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน 

3 ธันวาคม 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  เข้าร ่วมอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
 

18. นางสาวเบญจรัตน์   
ปฐมสุริยะพร 

สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย
คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา                 
ในพุทธมณฑล 

สำนักงานพุทธมณฑล 12 มิถุนายน 2562 
 

  วิทยากรอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์       
(ตาสับปะรด) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 มิถุนายน 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-portfolio เพ่ือการ
ขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อน
เงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 มิถุนายน 2562 
 

  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมนักศึกษา
วิชาทหารจราจรและจิตอาสาป้องกันสาธารณภัย รุ่น
ที่ 12 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6 สิงหาคม 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

18. นางสาวเบญจรัตน์   
ปฐมสุริยะพร 

เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอด
มงกุฎครั้งที่ 15 ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัช
มงคลมุนี 

มูลนิธิร่มฉัตร 31 สิงหาคม 2562 

 

  ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  
รหัสหลักสูตร 62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ 

มูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย 

15 กันยายน 2562 

 

  ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 

สถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 

24 สิงหาคม 2562 
 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ  กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3   
งาศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

14-15 กันยายน 2562 
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  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะ
วิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5-9 กันยายน 2562 
 

  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562 
 

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ 
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1–ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

7-9 ธันวาคม 2562 

 

  เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายยุวกาชาดกองเกียรติยศ 
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 
2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

12 มกราคม 2562 

 

  เป็นผู้ฝึกสอน จนนักเรียนประสบความสำเร็จได้รับ
รางวัลชมเชย ระดับ 4 ในการประกวดเดินสวนสนาม 
งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 
2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 กุมภาพันธ์ 2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

19. นายวิธวินท์  ทองมังกร การอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณา
การสะเต็มศึกษา2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สะเต็มศึกษา แห่งประเทศไทย 17-20 พฤษภาคม 2562  

  การประชุมสร้างเครือข่ายวิชาการข้าราชการครู 
สควค. 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21-23 มถิุนายน 2562  

  
เข้าร่วมประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)               
กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

(SMTE) กลุ่มเครือข่าย 

25 กรกฎาคม 2562  

  การพัฒนาทักษะการจัดการข้อมูลเพื่อเตรียมความ
พร้อมการทำโจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

(SMTE) กลุ่มเครือข่าย 

24 สิงหาคม 2562  

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 4.0 ” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 – 9 
กันยายน 
2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

19. นายวิธวินท์  ทองมังกร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 – 15 กันยายน 
2562 

 

  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพักแรมยุว
กาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

8 ตุลาคม 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาค

กลางตอนล่าง 

20 ธันวาคม 2562 

 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
 

  ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

18 – 19 มกราคม 
2563 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  เข้าร่วมประชุมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  
กลุ่มเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 

โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
(SMTE) กลุ่มเครือข่ายภาค

กลางตอนล่าง 

6 มีนาคม 2563 

 

20. นางสาวสาลินี  เจริญศรี สนับสนุนการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย
ค ุณธรรมและศ ูนย ์การเร ียนร ู ้พระพุทธศาสนา                 
ในพุทธมณฑล 

พุทธมณฑล 19 มิถุนายน 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E - portfolio เพ่ือ
การขอเล ื ่ อนว ิทยฐานะตามเกณฑ ์  ว .21 และ              
การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29 – 30 มิถุนายน 
2562  

  เข้าร่วมทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและ
ประเม ินผลการเร ียนร ู ้   ประจำป ีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562  ครั้งที่ 2  

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ  

(องค์การมหาชน) 

24 สิงหาคม 2562 
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 4.0 ” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 – 9 กันยายน 
2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.ต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันกิจกรรม การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Show) ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 

14 - 15 กันยายน 2562 

 

  เข้าร ่วมอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

21 พฤศจิกายน 2562 
 

21. นางสาวกนกวรรณ  
พานิชวงษ์ 

การสนับสนุนการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม พุทธมณฑล 10-12 มิถุนายน 2562 
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำ E-Portfolio โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 มิถุนายน 2562 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 
15 

มูลนิธิร่มฉัตร 31 สิงหาคม 2562  

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

14-15 กันยายน 2562 
 

  กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ระดับ ชั้น ม.ปลาย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

14-15 กันยายน 2562 
 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562 
 

  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
7-9 ธันวาคม 2562 

 

  
ผู้ฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของสมาชิกยุวกาชาด 

ร.ร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม 

14 กุมภาพันธ์ 2563  

  ได้รับรางวัล โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่โรงเรียน) 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

15 กุมภาพันธ์ 2563  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

22. นางสาวอุไรพร ปิ
สันเทียะ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ผ่านกลไกของเกมเรียนรู้ 

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จ. นครปฐม 

16 กันยายน 2562 
 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน
สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 
 

  คณะอนุกรรมการในการดำเนินการออกข้อสอบการ
สอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เข้าเป็นนักเรียน
เตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  
ประจำปี 2563 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7-8 มีนาคม 2563 

 

23. นางสาวหรรษา  สีใส การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 พฤศจิกายน 2562 
 

  วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายยุวกาชาดกองเกียรติยศ งานวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
12 มกราคม 2563  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

  ร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามและปฎิญาณตนเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 

สำนักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

26-27 มกราคม 2563  

  อบรมความรู้การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

ดีแทค 28 กุมภาพันธ์ 2563  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
1.  นายวินัย บุญชูส่ง 18 
2.  นายอุดม เหลืองศิริธัญญา  
3.  นายจินตพงศ์ จรดล 54 
4.  นางสาวชญาดา สมไพบูลย์ 48 
5.  นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้า 78 
6.  นางสาวสุธาทิพย์ ผลไสว 80 
7.  นายนวัช ปานสุวรรณ 94 
8.  นางสาวอรวรรณ จันทร์ฟู 140 
9.  นางจิรัสยา นาคราช 32 
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ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 
10.  นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโชติ 93 
11.  นางพิมพ์ลภัส อุ่นทรัพย์ 135 
12.  นางสาวปิยภรณ์ ศิริยุวสมัย 102 
13.  นางสาวถิราพรรณ ขำดวง 90 
14.  นางสาวภรภัทร วงศ์สามี 78 
15.  นายบรรณรักษ์   บุญปก 78 
16.  นายปิติภัทร แก้วอินัง 102 
17.  นางสาวกุลญา แสงทอง 84 
18.  นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร 158 
19.  นายวิธวินท ์ ทองมังกร 134 
20.  นางสาวสาลินี เจริญศรี 66 
21.  นางสาวกนกวรรณ พานิชวงษ์ 102 
22.  นางสาวอุไรพร ปิสันเทียะ 29 
23.  นางสาวหรรษา สีใส 30 

 
 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

318 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

1 ๒๕๖๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-๖ โครงการธน

ชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 

ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 

๑. นายอนิวัต อมรนิมิตร 

๒. น.ส. ศาศวัตรา กองม่วง 

๓. น.ส. ภัทฑิรา ศักดิ์สงค์ 

๔.น.ส. เขมขนิษฐ์ ตั้งตุลย

ทรัพย์ 

ม. ๕ ธนาคารธนชาต รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

 

 

  

 

  

๒ ๙ สิงหาคม 63 รางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวด

มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  สภาวัฒนธรรมจังหวดั

นครปฐม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ประจำปี 2562 

๑. ด.ช. ศรัณย์ ประทุมแก้ว 

๒. ด.ญ. พัชริญา ฤทธิ์คำรพ 

๓. น.ส. ธนพร ชาตร ี

๔. น.ส. สุภาพร สระศรีสม 

ม.๓ 

ม. ๒ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

รางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 1 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๓ ๙ สิงหาคม 63 ได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม

ประกวดมารยาทไทย ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  สภา

วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เนื่องใน

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 

๑. นายอนิวัต อมรนิมิตร 

๒. น.ส. ศาศวัตรา กองม่วง 

๓. น.ส. ภัทฑิรา ศักดิ์สงค์ 

๔.น.ส. เขมขนิษฐ์ ตั้งตุลย

ทรัพย์ 

ม. ๕ สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

รางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 1 
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ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

1 ๒๕๖๒ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-๖ โครงการธนชาต 

ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 

48 ประจำปี 2562 

๑. นายอนิวัต อมรนิมิตร 

๒. น.ส. ศาศวัตรา กองม่วง 

๓. น.ส. ภัทฑิรา ศักดิ์สงค์ 

๔.น.ส. เขมขนิษฐ์ ตั้งตุลย

ทรัพย์ 

ม. ๕ ธนาคารธนชาต รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๒ ๙ สิงหาคม 63 รางวัลชนะเลิศกิจกรรมประกวด

มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น  สภาวัฒนธรรมจังหวดั

นครปฐม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

ประจำปี 2562 

๑. ด.ช. ศรัณย์ ประทุมแก้ว 

๒. ด.ญ. พัชริญา ฤทธิ์คำรพ 

๓. น.ส. ธนพร ชาตรี 

๔. น.ส. สุภาพร สระศรีสม 

ม.๓ 

ม. ๒ 

สภาวัฒนธรรมจังหวัด

นครปฐม 

รางวัลชนะเลิศ 

อันดับ 1 
 

 

 
  

➢  

  

๓ ๙ สงิหาคม 63 ไดร้บัรางวลัชนะเลศิกจิกรรม

ประกวดมารยาทไทย ระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย  สภา

วฒันธรรมจงัหวดันครปฐม เนื่องใน

วนัแม่แห่งชาต ิประจ าปี 2562 

๑. นายอนิวตั อมรนมิติร 

๒. น.ส. ศาศวตัรา กองมว่ง 

๓. น.ส. ภทัฑริา ศกัดิส์งค ์

๔.น.ส. เขมขนิษฐ ์ตัง้ตุลยทรพัย ์

ม. ๕ สภาวฒันธรรมจงัหวดั

นครปฐม 

รางวลัชนะเลศิ 

อนัดบั 1 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 

อื่น
 ๆ

 

๔ 16 พฤษภาคม

62 

รางวัลระดับประเทศ นักเรียนได้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้รับ

โล่รางวัล และทุนการศึกษาจำนวน 

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการทาง

พระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ตามโครงการ MBU Challenge 

Season 4 ระดับประเทศ ในวัน

พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ 

ธรรมสถานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย บริเวณลานคนเมือง หน้า

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

๑. ด.ญ.ทิพย์ผกา ณ สงขลา 

๒. ด.ญ. มสฤณา สุขข ี

ม. ๑ 

ม. ๓ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย 

รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

ระดับประเทศ 

   
 

➢  
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ท่ี วนั เดือน ปี รายการ ช่ือ-สกลุนักเรียน ชัน้ หน่วยงานท่ีจดั ผลการแข่งขนั 

รางวลัระดบั 

กลุ่
ม 
ร.ร

. 
จงั
หว

ดั 
เข
ตพ

ืน้ท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเท

ศ 
นา

นา
ชา
ต ิ

อื่น
 ๆ

 

๕ 16 กรกฎาคม 

62 

รางวัลระดับประเทศ  นักเรียนได้รับ

รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหา

พระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษา 

เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม

พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและ

วันเข้าพรรษา จัดโดยวัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ในวันอังคารที่ 16 

กรกฎาคม 2562 

๑. ด.ช. สุภเวช สาระพงษ์ 

๒. ด.ญ. ทิพย์ผกา ณ สงขลา 

ม. ๑ 

ม. ๒ 

วัดพระเชตุพนวิมล 

มังคลา 

รับรางวัลชมเชย 

ระดับประเทศ 

    

➢  

➢  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๖ 27 กันยายน 

2562 

รางวัลระดับประเทศ ได้รับรางวัล

ชมเชย ประเภทเพลง โครงการยุวชน

ประกันภัย ประจำปี 2562 โดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

วันที่ 27 กันยายน 2562 

 ม. ๕ 

 

สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับ

และส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

รางวัลชมเชย 

ระดับประเทศ 

    

➢  
 

  

๗ 17 มกราคม 

2563 

รางวัลระดับจังหวัด ครูผู้ฝึกซ้อม

นักเรียนได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับ

เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 4,000 

บาท โครงการแข่งขันตอบปัญหา

ธรรมะกับเยาวชน ปีที่ 17 วันที่ 17 

มกราคม 2563 ณ วัดปรีดาราม        

จ.นครปฐม 

๑. ด.ช. สุภเวช สาระพงษ์ 

๒. ด.ญ. ทิพย์ผกา ณ สงขลา 

ม. ๑ 

ม. ๒ 

วัดปรีดาราม รางวัลชนะเลิศ 

ระดับจังหวัด 

 

 

 

 

  

 

  



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

325 

 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ 
อื่น

 ๆ
 

๘ ๑๔-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๒ 

การประกวดมารยาทไทย ม.๑-ม.๓ ๑. ด.ช. ชามา อินทร์พิทักษ์ 

๒. ด.ญ. วริทร โชคอัมพร

ทรัพย์ 

ม. ๒ 

ม. ๒ 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 

  

 

 

 

  

๙ ๑๔-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๒ 

การประกวดหนังสั้นระดับชั้น 

 ม.๔ - ม.๖ 

๑. น.ส. ณภัทร มณีเลิศ 

๒. น.ส. สุชาริณี สามารถกุล 

๓. นายธนดล ชลิตพพันธ์ 

๔. นายปรินธร เชื้อพุทธ 

๕. นายปริทร เชื้อพุทธ 

ม. ๕ 

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 

  

 

 

➢  
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  ที่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
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ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

๑๐ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ การประกวดร้องเพลง
คุณธรรมระดับชั้น ม.๔ - 

ม.๖ 

๑. น.ส.ชลลดา วารีนิล 

๒. น.ส.ปภารินทร์  พึ่งเสือ 

๓. น.ส.ปภาวีณ์  สวนสุวรรณ 

๔. น.ส.พิทยารัตน์ เอียมอ่อง 

๕. น.ส.พิมพ์ลภัส เทพวงศ์ษา 

ม. ๕  

 

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 

 
 

 

 

 

  

๑๑ ๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ การประกวดร้องเพลง
คุณธรรมระดับชั้น ม.๑ - 

ม.๓ 

๑. ด.ญ.จีรานันท์ สวุรรณะ 

๒. ด.ญ. ชาธิชา ชูเกียรติไกร 

๓. ด.ญ..ชาลิสา ภักดี 

๔. ด.ญ.ภัลลิกา ระวังภัย 

๕. ด.ญ.วิชิตา บัวลอย 

ม. ๑ 

ม. ๒ 

.ม. ๓  

งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ 

กล
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ร.ร
. 

จัง
หว
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ติ อื่น
 ๆ

 

๑๒ ๑๔-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๒ 

การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 

๑. ด.ญ.กานตพิชชา แสงจินดา 

๒. ด.ญ. นันทิชา รจิตพฤกษา 

๓. ด.ญ.สธิีธร สรรพสาร 

๔. ด.ญ.แก้วตา อินทวงศ์ 

๕. ด.ญ.ต้นน้ำ สธุีบุตร 

ม. ๑ 

ม. ๒ 

.ม. ๓  

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 

  

 

 

 

  

๑๓ ๑๔-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๒ 

การประกวดโครงงานคุณธรรม

ระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ 

๑. นายวรเมธ ภจูอมคา 

๒. น.ส.กรชนก แก้วสุวรรณ 

๓. น.ส.กฤตพร โรจน์สงคราม 

๔. น.ส.ณัฐธิดา พิมพ์ดี 

๕. น.ส.เบญจวรรณ ปัญจพงษ์ 

ม. ๔ 

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 

  

 

 

➢  

  



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

328 

 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

๑๔ ๑๔-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๒ 

การประกวดสภานักเรียนระดับชั้น  

ม.๔ - ม.๖ 

๑. นายทศพร   วิเศษศรีสมบุญ   

๒. นางสาวปิยภรณ์  อรรค

เศรษฐัง   

๓. นางสาวพรสุดา  ศรีทอง    

๔. นางสาวกัลยกร  สีโทพุด   

๕. นางสาวกุลธิดา  อ่อนมา    

๖. นายธีรโชติ   ป้องกันภัย   

๗. นางสาวจารุวรรณ  ศรีวารี

รัตน์   

๘. นางสาวอรกัญญา  รัตนชื่น  

๙. นางสาวศิริพร  เที่ยงพูนวงศ์   

๑๐. นายกานต์ชนก   แสงชัน    

 ม. ๕ งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

๑๕ ๑๔-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๒ 

การประกวดการประกวดเล่า

นิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 

๑.น.ส. ปิณฑิรา โพธิ์เงิน  

 

ม.๖  

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 

  

 

 

 

  

๑๖ ๑๔-๑๕ 

กันยายน 

๒๕๖๒ 

การประกวดสวดมนต์แปลบาลี-

อังกฤษระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ 

๑.เด็กหญิงบุญยานุช  ผ่องแผ้ว 

๒.เด็กหญิงปณาลี  วรรธนะสาร 

๓.เด็กหญิงพิชญ์สินี  วัชรกรณ์ฐากูร 

๔.เด็กหญิงกาญจนาภา  สวนนุ่ม 

๕.เด็กหญิงลักขนางค์ โตเลิศลักษณ์ 

๖เด็กหญิงจินตณา  ชั้นอินทร์ 

๗.นางสาวนันทกานต์  แป้นกลัด 

๘.นางสาวสุจิตตา  จันทรา 

๙.นางสาวลักษิกา  ดาบคำ 

ม. ๒ 

ม. ๓ 

ม. ๔ 

 

งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

ระดับเหรียญทอง 

  

 

 

➢  
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 น.ส.พิทยา อึ้งบุญชู เกียรติบัตรเป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุม

สมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมประกวดการ

เดินสวนสนามของยุวกาชาด ได้รับ

รางวัลชมเชย อันดับ 2 

ประกวดการเดินสวน

สนามของยุวกาชาด 
- - 

2 นางจันทิรา  ผลวัฒนะ ครูดีเด่น วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

3 นายหริณวิทย์ กรกศิลปธรรม รางวัลระดับกลุ่มโรงเรียน รางวัล

เหรียญทอง งานแสดงนวัตกรรมโดย

ใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการ

ความรู้ของครู งานแสดงนวัตกรรมโดย

ใช้กระบวนการวิจัยของครูและ

นักเรียน กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย ครั้งที่ 8 วันที่ 14-16 สิงหาคม 

2562 

รางวัลเหรียญทอง งาน

แสดงนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยและ

การจัดการความรู้ของ

ครู งานแสดง

นวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยของ

ครูและนักเรียน 

14-16 สิงหาคม 2562 
กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย ครั้งที่ 8 

 

 รางวัลระดับโรงเรียน โล่ประกาศ

เกียรติคุณ ครูผู้เสียสละในการ

ปฏิบัติงาน ในฐานะส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน  

-  30 มกราคม 2563 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ณรัฐสภา 

กรุงเทพมหานคร 
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4 

นางญาติกร  มณีวงษ์ ครูดีเด่น วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

5 

นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง รางวัลระดับโรงเรียน โล่ประกาศ

เกียรติคุณ ครูผู้เสียสละในการ

ปฏิบัติงาน ในฐานะส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน  

-  30 มกราคม 2563 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ณรัฐสภา 

กรุงเทพมหานคร 

6 

นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ รางวัลระดับโรงเรียน โล่ประกาศ

เกียรติคุณ ครูผู้เสียสละในการ

ปฏิบัติงาน ในฐานะส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน  

-  30 มกราคม 2563 

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 

ฯพณฯ ชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา ณรัฐสภา 

กรุงเทพมหานคร 

  

ครูดีเด่น วันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 

- ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๙ 
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การพัฒนาตนเอง 

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2561 

 

1. นางสาวพิทยา อ้ึงบุญชู 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โครงการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ประจำปี 2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่   

อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา 

1 – 3 พฤษภาคม 2562 20 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานทีจ่ดั/สถานที่ วนั/เดอืน/ปี ทีพ่ฒันาตนเอง จ านวนชัว่โมง 

2 เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือ

การผลิตบัณฑิตมืออาชีพ  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

และ National Cheng Kung University, 

Tainan Tzu Chi Senior High School 

National University of Tainan 

Affiliated Primary School, The 

Republic of China 

1 – 6 มิถุนายน 2562 15 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 

18 พ.ย.62  3 

รวม 38  ชั่วโมง 
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2. นางจันทิรา  ผลวัฒนะ 
 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ

(GPAS  5 Steps) สู่การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง Active  Learning ตามตัว 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

 

๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

๖ 

 

 

2 
การสร้างหลักสูตร “การสร้างสรรค์งาน Graphic  

ด้วย โปรแกรม Photoshop 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม  19-20 มีนาคม 2562 ๑๒ 

3 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศโครงการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ประจำปี 2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา 

๑-๓ พฤษภาคม๒๕๖๒ ๑๘ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 

การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย

คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาใน

พุทธมณฑล 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๒๘ -๓๑ พฤษภาคม๒๕๖๒ 

๑๘ 

5 
วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ (ตาสัปะรด)รุ่นที่ ๑๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๖ 

6 
ดำเนินโครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจร

และจิตอาสาป้องกันสาธารณภัย รุ่นที่ ๑๖ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๑๒ 

7 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลในระดับเหรียญทอง

กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๖ 

8 
ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดเพลง

คุณธรรม ระดับชั้น มัธยมศึกษาปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ ๒๙ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 

๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

๖ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
๖ 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนด้วยกราฟฟิก 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๑๒ 

รวม 210 ชั่วโมง 

 

3. นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวช 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

งานแนะแนวโรงเรียนกาญจนาภิเษก – 

วิทยาลัย นครปฐม 
17 มกราคม 2563 ๒ 

รวม ๒ ชั่วโมง 
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๔. นางสาวภูษณิศา รุ่งปลาทอง  

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1. 
อบรมการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะสำคัญที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

บริษัทเขียวยั่งยืน 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 

21-22 กรกฎาคม 2561 ๑๓ 

2. 

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนการ

สอนแบบมีปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี AR เพ่ือการ

วิจัยในชั้นเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 
4-5 ตุลาคม 2561 ๑๐ 

 

3. 

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อการรู้

เรื่อวภูมิศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดข้ันสูงเชิงระบบ(GP 

AS 5 STEPS) สู่การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง ACTIVE LEARNING ตามตัวชี้วัดและสาระการ

เรียนรู้แกรกลาง สาระภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น-ตอนปลาย 

 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

โรงแรมรอยัลริเวอร์ 

เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

10 กุมภาพันธ์ 2562 ๖ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 

ประชุมเชิงปฎิบัติการนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยสู่ความเป็นเลิศโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

 

1-3 พฤษภาคม 2562 ๒๑ 

รวม ๕๐ ชั่วโมง 

 

๕. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 
โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้

พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

พุทธมณฑล โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22-24 พฤษภาคม 2562 24 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

2. 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการเรียนรู้สำหรับครูพ่ีเลี้ยง” 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 สิงหาคม 2562 6 

3. 
การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

11 กันยายน 2562 6 

4. ค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม 
11-12 พฤศจิกายน 2562 24 

5. 

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนด้านวิชาการ 

ภาษา และวัฒนธรรมอาเซียน 

 

 

Ban Mai Secondary &High School, 

Hanoi,Vetnam โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

2-23 ตุลาคม 2562 176 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

6. 
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 6 

7. 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อน

วิทยฐานะตาม ว 21 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม   

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3 กุมภาพันธ์ 2563 6 

รวม 248 ชั่วโมง 
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6. นายหริณวิทย์ กรกศิลปธรรม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 183/2562  และเกียรติบัตร) 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

เดอะ กรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปาก

ช่อง นครราชสีมา 

1-3 พฤษภาคม 2562 18 

2 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา : การออกแบบการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 193/2562) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 13-14 พฤษภาคม 2562 12 

3 

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้

พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 202/2562  และเกียรติบัตร) 

พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล 22-24 พฤษภาคม 2562 18 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 

การพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการวิจัยของครู

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 236/2562) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 
17 มิถุนายน 2562 6 

5 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-Portfolio 

เพ่ือการขอเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21  

และการเลื่อนเงินเดือน 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 279/2562  และเกียรติบัตร) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 29-30 มิถุนายน 2562 12 

6 

โครงการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงด้านการวิจัยและการ

พัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในยุค Thailand 

4.0 (คำสั่งโรงเรียนที่ 305/2562) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
20-21 กรกฎาคม 2562 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

7 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านหลักสูตร การ

สอน และนิเทศด้วยนวัตกรรม 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 336/2562) 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
10 สิงหาคม 2562 6 

8 

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยสู่

หน่วยงานราชการและผู้นำท้องถิ่นในจังหวัด

นครปฐม 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 415/2562) 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 7 

(นครปฐม) 

โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม 

10 กันยายน 2562 6 

9 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการสร้าง

นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการ

ความรู้ (การเขียนบทความวิจัย) 

(คำสั่งโรงเรียนที่ 429/2562) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 28 กันยายน 2562 6 

10 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพัก

แรมยุวกาชาด (คำสั่งโรงเรียนที่ 493/2562) 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 8 ตุลาคม 2562 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

11 
หลักสูตรสุจริตไทย สำหรับข้าราชการ 

(เกียรติบัตร) 

เครือข่ายสุจริตไทย ผ่านระบบ E-Learning 

จาก www.thaionesty.org 
28 ตุลาคม 2562 6 

12 

หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น ผ่านระบบ 

Training Online 

(เกียรติบัตร) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ

วัยรุ่นราชนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ 

www.thaiteentraining. com 

30 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 

2562 
7 

13 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 17 มกราคม 2563 2 

รวม 117  ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

http://www.thaiteentraining/
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7. นางญาติกร  มณีวงษ์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริม

วิถีชีวิตสุขภาวะด้วยกิจกรรมทางกายของบุคลากร

ในองค์กร 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

28 กันยายน 2562 18 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562 6 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนด้วย   

กราพพิก  (computer  graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

4 มีนาคม 256๓ 12 

4 โครงการครูพ่ีเลี้ยง/การตรวจแผนการสอน/นิเทศ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ม.ราชภัชสวนสุนันทา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

1 ตุลาคม 2562 12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์  รุ่น ๒๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

 

๑๔ มิถุนายน 256๒ 6 

6 

 

 

อบรมคุณธรรม  จริยธรรม โครงการค่ายคุณธรรมฯ 

ในพุทธมณฑล 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๑๒ มิถุนายน 256๒ ๑๘ 

รวม ๗๒  ชั่วโมง 
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8. นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว 

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

18 พฤศจิกายน 2562 

2 

2 

แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอนด้วยกราฟิก (Computer Graphic)” 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ 

1501 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3-4 มีนาคม 2563 

12 

รวม 14 ชั่วโมง 
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9. นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๑ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติ

การโครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๒  ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษก วิทยาลัยฯ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ๕-๗  เมษายน ๒๕๖๒ ๒๔ 

๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๒๔ 

๓ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓ 

รร.กาญจนาฯ นครปฐม ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๑๖ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๔ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบประมาณ

ปี ๒๕๖๔ ของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

กลุ่ม รร.กาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย 

๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ๒๔ 

๕ เข้าร่วมประชุมจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ และจัดทำแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  กลุ่มโรงเรียน

พระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 

สพฐ. ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๖ 

๖ เข้าร่วมประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย 

กลุ่ม รร.กาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย 

๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ๒๔ 

๗ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

รร. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ๖ 

รวม ๑๒๔ ชั่วโมง 
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10. นางสาววิมลรัตน์ ภูฆัง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 คณะกรรมการผู้เข้าอบรม   “การจัดกิจกรรมการ

พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้ สำหรับ

ครู” การสร้าง   e-folio online 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 มิถุนายน 2562 

12 

2 โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้

พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล 

พุทธมณฑล 16-17กรกฏาคมคม 2562 
24 

3 วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์(ตาสับปะรด) รุ่นที่ ๑๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5  กรกฏาคม  2562 8 

 

4 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6-7กรกฎาคม2562 

12 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

5 
PLC Education Technology โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5    กันยายน2562 
2 

6 

กรรมการผู้เข้าอบรม “การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย การ

จัดการเรียนรู้ (การเขียนบทความวิจัย)” 

หอประชุมพระอุบาลีคุณู ปมาจารย์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

28  กันยายน 2562 

6 

7 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพักแรมยุว

กาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องโสตทัศน

ศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

8     ตุลาคม2562 8 

8 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคม

ผู้ปกครองและครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลัง

การ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัยนครปฐม                                  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1 พฤศจิกายน 2562 

6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 พฤศจิกายน 2562 

2 

10 อบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว21/2560) 

งานพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า

วิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคลห้องโสต

ทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

3  กุมภาพันธ์ 2562 

6 

11 

เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ

พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก 

(Computer Graphic)” 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์ 

1501 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3-4 มีนาคม 2563 12 

 

 

รวม ๙๘ ชั่วโมง 
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11. นางสาวอุไรวรรณ  ภูมั่ง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 คณะกรรมการผู้เข้าอบรม   “การจัดกิจกรรมการ

พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัย และการจัดการเรียนรู้ สำหรับ

ครู” การสร้าง   e-folio online 

ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

29-30 มิถุนายน 2562 

12 

2 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัด กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6-7 กรกฎาคม2562 

12 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพการ

จัดการเรียนรู้สำหรับครูพ่ีเลี้ยง หัวข้อเรื่อง “การ

จัดการเรียนรู้สัคมศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง 

ภูมิศาสตร์” 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

จังหวัดนครปฐม 

4    สิงหาคม2562 

7 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 PLC Education Technology โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5 กันยายน2562 
2 

5 ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพ่ือพัฒนาการจัด

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผน             

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

10-11 กันยายน 2562 

12 

6 กรรมการผู้เข้าอบรม “การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย การ

จัดการเรียนรู้ (การเขียนบทความวิจัย)” 

หอประชุมพระอุบาลีคุณู ปมาจารย์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

28  กันยายน 2562 

๖ 

7 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพักแรมยุว

กาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

8     ตุลาคม2562 

8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

8 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคม

ผู้ปกครองและครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยา 

ลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1พฤศจิกายน2562 

6 

9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18พฤศจิกายน2562 

2 

10 อบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว21/2560) 

งานพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า

วิชาชีพครู กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3  กุมภาพันธ์ 2563 

6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

11 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก 

(Computer Graphic)” 

กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 1501 โรงเรียนกาญจนา

ภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

3-4 มีนาคม 2563 

12 

รวม 85 ชั่วโมง 

 

12. นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการ

พัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้สำหรับครู” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
29-30 มิถุนายน 2562 

 

8 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

358 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

2 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพการ

จัดการเรียนรู้สำหรับครูพ่ีเลี้ยง หัวข้อเรื่อง “การ

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง

ภูมิศาสตร์” 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จังหวัดนครปฐม 4 สิงหาคม 2562 7 

3 
PLC Education  Technology โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
5 กันยายน 2562 2 

4 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 มกราคม 2563 2 

รวม 19 ชั่วโมง 
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13. นายฐากูร  ขานตา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน 

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สังกัดโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9  (คำสั่งที่ 265/62) 

โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี 

สังกัดโดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 

1 มิถุนายน ๒๕62 

6 

 

 

2 
โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(ตาสับปะรด) รุ่นที่ 12 (คำสั่งที่ 230/62) 

หอประชุมพระอุบาลี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
14 มิถุนายน ๒๕62 6  

3 

อบรมการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้สำหรับครู 

(คำสั่งที่ 279/62) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 25 มิถุนายน ๒๕62 

12  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 

การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและ

ตัวชี้วัดกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

(คำสั่งที่ 258/62) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

 

13 มิถุนายน ๒๕62 

 

6  

 

 

 

5 

“การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้าง

นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 

และการจัดการความรู้ สำหรับครู” 

(คำสั่งที่ 279/62) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 25 มิถุนายน ๒๕62 

 

 

6  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

6 

การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถี

ศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการ

เรียนรู้แบบ E – learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู

ให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาร” สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การเสร้าเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสร้าเสริม

สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 

21 กันยายน ๒๕62 

 

 

21 

 

 

7 

โครงการอบรมเชิญปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพ การ

จัดการเรียนรู้ สำหรับครูพี่เลี้ยง หัวข้อเรื่อง การ

จัดการเรียนรู้เพื่อการรู้เรื่องภูมิศาสตร์ ในวิชาสังคม

ศึกษา Learning management fornGeo-litracy 

in social studies 

ณ ห้องสวัสดิ์ สุวรรณนที 

ชั้น 3 อาคารศึกษา 3 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4 สิงหาคม ๒๕62 

 

 

 

6  
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

8 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต (คำสั่งที่ 537/2562) 

งานแนะแนวห้อง โสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 พฤศจิกายน ๒๕62 2  

9 

อบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 

(คำสั่งที่ 58/2563) 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3 กุมภาพันธ์ ๒๕63 6  

รวม 7๑ ชั่วโมง 
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14. นางศิรินาถ  สุขแสน 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 กรรมการผู้เข้าอบรม “การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย การ

จัดการเรียนรู้ (การเขียนบทความวิจัย)” 

หอประชุมพระอุบาลีคุณู ปมาจารย์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

28  กันยายน 2562 

6 

2 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่ค่ายพักแรมยุว

กาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนห้องโสตทัศน

ศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

8 ตุลาคม2562 

8 

3 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคม

ผู้ปกครองและครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

อาคารโดมศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลัง

การ (แย้ม กิตฺตินฺธโร) โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

1 พฤศจิกายน2562 

6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียน

กาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

18 พฤศจิกายน2562 

2 

รวม 22 ชั่วโมง 

 

15. นางสาวปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 การสร้างหลักสูตร “การสร้างสรรค์งาน Graphic  

ด้วย โปรแกรม Photoshop 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ว19-20 มีนาคม 2562 ๑๒ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธการนำโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศโครงการ

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกร่วมกับ

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยประจำปี 2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

๑-๓ พฤษภาคม๒๕๖๒ ๑๘ 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

365 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

3 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการค่าย

คุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาใน

พุทธมณฑล 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม๒๕๖๒ 

๑๘ 

4 วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ (ตาสัปะรด)รุ่นที่ ๑๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
๖ 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
๖ 

6 การอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 11  กรกฎาคม 2562 
๑๒ 

รวม ๘๔ ชั่วโมง 
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16. น.ส.อรรวี  จันทร์เจริญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๑ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ”ยกระดับคุณภาพกลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ด้วยศาสตร์พระราชา” 

 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

โรงแรมเฟลิกซ์  วีเวอร์แควรีสอร์ท

กาญจนบุรี 

1-3 พฤษภาคม 24 

๒ 
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงาน

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สพม.9 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 
12 พฤษภาคม 8 

๓ ร่วมงานมหกรรมทางวิชาการมัธยมศึกษาจังหวัด

นครปฐม 

สพม.9 โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม 18-19 สิงหาคม 16 

๔ ร่วมงานแสดงนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย 

กลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ ๖ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 

24-26 สิงหาคม 24 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

๕ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

(ฉบับปรับปรุง 2560) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม 

 

 

12-13 มีนาคม 2561 16 

รวม 88 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1 น.ส.พิทยา อึ้งบุญชู 38  ชั่วโมง 

2 นางจันทิรา  ผลวัฒนะ 210 ชั่วโมง 

3 น.ส.ดวงขวัญ รุจจนเวช ๒ ชั่วโมง 

4 น.ส.ภูษณิศา รุ่งปลาทอง ๕๐ ชั่วโมง 

5 น.ส.ปิยะพร มะลัยเถาว์ 248 ชั่วโมง 

6 นายหริณวิทย์ กรกศิลปธรรม 117  ชั่วโมง 

7 นางญาติกร  มณีวงษ์ ๗๒  ชั่วโมง 

8 นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง 1๔ ชั่วโมง 

9 นายพัชรพฤกษ์ สุ่มจันรัตน์ ๑๒๔ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

10 น.ส.วิมลรัตน์ ภูฆัง ๙๘ ชั่วโมง 

11 น.ส.อุไรวรรณ  ภูมั่ง 85 ชั่วโมง 

12 นางสาวรวีวรรณ  นราแก้ว 19 ชั่วโมง 

13 นายฐากูร  ขานตา 7๑ ชั่วโมง 

14 นางศิรินาถ  สุขแสน 22 ชั่วโมง 

15 นายกมล การกิจเจริญ - 

16 น.ส.ปุญญพัฒน์ เลิศวิรัตน์ ๘๔ ชั่วโมง 

17 น.ส.อรรวี  จันทร์เจริญ 88 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั นครปฐม (พระต าหนักสวนกหุลาบมธัยม) 

ผลการแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

ท่ี 
วนั 

เดือน ปี 
รายการ ช่ือ-สกลุนักเรียน ชัน้ หน่วยงานท่ีจดั ผลการแข่งขนั 

รางวลัระดบั 

กลุ่
ม 
ร.ร

. 
จงั
หว

ดั 
เข
ตพ

ืน้ท
ี ่

ภา
ค 

ปร
ะเท

ศ 
นา

นา
ชา

ต ิอื่น
 ๆ

 

1 19-25 ส.ค. 
2562 

การแขง่ขนัวอลเลยบ์อลเยาวชน 

“กฟภ” ( PEA) ชงิชนะเลศิแห่ง

ประเทศไทย  ครัง้ที ่15 (ปีที ่35)  

ประจ าปี 2562 ชงิถว้ย

พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมาร ี

เดก็ชายศุภวชิญ์     ภริมย์

เบีย้ว 

เดก็ชายสุวรรณภูม ิ พวงเพช็ร 

เดก็ชายภานุพงศ ์  นาเสถยีร 

นายภูวศิ             พลูสงวน 

นายธนภทัร         ชมชติ 

ม.2 

ม.2 

ม.2 

ม.4 

ม.4 

สมาคมกฬีา

วอลเลยบ์อลแห่ง

ประเทศไทย 

เขา้ร่วม 

   √
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2 26-31 ส.ค. 
2562 

การแขง่ขนักฬีาระหว่างโรงเรยีน

ประจ าจงัหวดันครปฐม ปี 2562 

ประเภทวอลเลยบ์อลทมีชาย 

นายเทพประทาน  หงษ์ค ู

นายรชัโยธนิ        สุจมิงคล 

นายกฤตเมธ       ว่องวรพรกุล 

นายปรเมศร ์      อ่วมสบืเชือ้ 

นายวชริะ          ทองพมิพ ์

นายมุสตอฟา      เปาะฮะ 

นายฐติวิสัส ์       แสงมณี 

 

ม.4 

ม.4 

ม.4 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.6 

 

ส านกังานการ

ท่องเทีย่วและกฬีา 

จงัหวดันครปฐม 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 

 √
   

 

  

3 4-9 ก.พ. 
2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20  

-วอลเลยบ์อลชาย 

กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 

√
    

 

  

4 10-20 พ.ค. 

2562 

การแขง่ขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต ิ

ครัง้ที ่35 “บุรรีมัยเ์กมส”์ 

-ว่ายน ้า ผลดัคู่ผสม 4x100 

นายภูวศิ             พลูสงวน ม.4 การกฬีาแห่งประเทศ

ไทยและจงัหวดั

บุรรีมัย ์

 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 

    

√ 
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5 4-9 ก.พ. 
2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20 

-บาสเกตบอลชาย 

นายศุภกฤต       เชีย่วชาญ 

นายยุทธนา       สนิทผล 

นายกฤตยชญ์    ออ่นอารยี ์

นายกษดิศิ        เก่งการช่าง 

นายยศพนธ ์     เสรฐิศร ี

นายยศพทัธ ์     เสรฐิศร ี

นายวสุธา         รกัษ์วงศส์ริ ิ

นายลทัธวทิย ์    กทศิาสตร ์

นายจารุพชิญ์     หนูสุข 

นายจริภทัร       เขยีวนิล 

นายวรษิฐ ์        ศรสีมบตัธิรีา 

นายจริพชิญ์      แสงพลาย 

ม.4 

ม.4 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

ชนะเลศิ 

√
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6 4-9 ก.พ. 
2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20  

-ตะกรอ้หญงิ 

นางสาวกุลธดิา     อ่อนมา 

นางสาวจารุวรรณ  ป่ินประชา 

เดก็หญงิณิชา       ศรมีงคล 

เดก็หญงิจนิตณา   ชัน้อนิทร์

งาม 

นางสาวกชพร      โพธริอด 

ม.5 

ม.4 

ม.3 

ม.3 

ม.4 

กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 

√
    

 

  

7 4-9 ก.พ. 
2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20  

-กรฑีา วิง่ 200,400 เมตร 

เดก็หญงิพชัรญิา  ฤทธิค์ ารพ ม.3 กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

รองชนะเลศิอนัดบั 2 

 

√
    

 

  

8 4-9 ก.พ. 

2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20  

-แบดมนิตนั ชายคู่ 

 

นายธรีโชต ิ    ป้องกนัภยั ม.6 กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 

√
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9 4-9 ก.พ. 
2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20       

-แบดมนิตนั ชายคู่ 

 

เดก็ชายภูรณิัฐ    จาดครา้ม ม.3 กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 

√
    

 

  

10 4-9 ก.พ. 

2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20        

-แบดมนิตนั ชายเดีย่ว 

เดก็ชายเศรษฐพงศ ์ศรคี าภา ม.2  ชนะเลศิ 

√
    

 

  

11 6-7 ก.ค. 
2562 

การแขง่ขนักฬีาแบดมนิตนัตา้น

ภยัยาเสพตดิ  เทศบาลนคร

นครปฐม  ประจ าปี 2562 

-แบดมนิตนั ชายเดีย่ว,ชายคู่ 

ส านกังานการ

ท่องเทีย่วและกฬีา 

จงัหวดันครปฐม 

ชนะเลศิ 

 √
   

 

  

12 4-9 ก.พ. 

2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20  

-แบดมนิตนั หญงิเดีย่ว,หญงิคู่ 

เดก็หญงิจณิหน์ิภา ตนัมณี ม.1 กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

ชนะเลศิ 

√
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13 22 ม.ิย. 
2562 

การแขง่ขนักฬีาระหว่างโรงเรยีน 

ของกรมพลศกึษา ประจ าปี

การศกึษา 2562 

-แบดมนิตนั  หญงิคู่ 

กรมพลศกึษา รองชนะเลศิดนัดบั 1 

    

√ 

  

14 4-9 ก.พ. 

2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20 

(แบดมนิตนั) 

-แบดมนิตนั  หญงิคู่ 

เดก็หญงิปราณปรยิา พรรณ

ราย 

ม.1 กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

ชนะเลศิ 

√
    

 

  

15 22 ม.ิย. 
2562 

การแขง่ขนักฬีาระหว่างโรงเรยีน 

ของกรมพลศกึษา ประจ าปี

การศกึษา 2562 

-แบดมนิตนั  หญงิคู่,คู่ผสม 

กรมพลศกึษา รองชนะเลศิอนัดบั 1 

    

√ 

  

16 4-9 ก.พ. 
2563 

การแขง่ขนักฬีากาญจนาเกมส์

แห่งประเทศไทย ครัง้ที ่20

แบดมนิตนั  คู่ผสม 

นายอธชิ        วงศช์ื่น ม.3 กลุ่มโรงเรยีน

กาญจนาภเิษกวทิยา

ลยั 

รองชนะเลศิอนัดบั 1 

√
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ผลงาน/รางวลั ของคร ูท่ีได้รบั 

ประจ าปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวลัทีไ่ดร้บั รายการแขง่ขนั วนั เดอืนปี ทีไ่ดร้บั หน่วยงานทีใ่ห ้

1 นางสาววนีสัญา  สามสงัข์ 

โล่ประกาศเกยีรตคิุณเป็นผูม้ผีลงาน

การพฒันานวตักรรมโดย

กระบวนการวจิยั ระดบัเหรยีญทอง 

งานแสดงผลงาน

นวตักรรมโดยใช้

กระบวนการวจิยัและ

การจดัการความรู ้ 

ครัง้ที ่8  

15  สงิหาคม  2562 
กลุ่มโรงเรยีนกาญจนาภเิษกวิ

ทยาลยั 

2 
ว่าทีร่อ้ยตรหีญงิศริพิร  สาม

เพช็รเจรญิ 
รางวลัครดูขีองแผ่นดนิขัน้พืน้ฐาน 

โครงการเครอืขา่ยครู

ดขีองแผ่นดนิ เจรญิ

รอยตามเบือ้งพระ

ยุคลบาท 2562 

16 มกราคม 2562 มลูนิธคิรดูขีองแผ่นดนิ 
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การพฒันาตนเอง  

(การประชุม  สมัมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

1.นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

- - - - - 

รวม  

 

2.นายบุญช่วย  ทองคุ้ม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

- - - - - 

รวม  
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3.นายอร่าม  มีทรัพย์อนันต์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

รหัสหลักสูตร ๖๒๐๓๗ 

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ร่วมกับ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
2๐ กันยายน 256๒ 20 

รวม 20 

 

4.ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด 

หลักสูตร “ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” รุ่น 357 

(ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร เฉพาะกิจ) 

โรงเรียนสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร ศธจ.

สมุทรสาคร 
25– 27 มีนาคม 2562 3 
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2 

การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 

หลักสูตร “ผู้นำยุวกาชาด” รุ่น 1738 (ปฏิบัติ

หน้าที่วิทยากรตลอดหลักสูตร) 

ศูนย์พัฒนาบุคลากร “ผิน แจ่มวิชาสอน”กรุงเทพฯ 

สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

25- 30 มีนาคม          

2562 
37 

3 

การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด 

หลักสูตร “ผู้นำยุวกาชาด” รุ่น 1739  

(ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรตลอดหลักสูตร 

ศูนย์พัฒนาบุคลากร “ผิน แจ่มวิชาสอน”กรุงเทพฯ 

สำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2 - 7 เมษายน          

2562 
37 

4 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำ

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 2562 

กรีนเนอรี่รีสอร์ท  เขาใหญ่ อำเภอปากช่องจังหวัด

นครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

1-3 พ.ค. 2562 18 

5 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ World Vision มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศไทย 

HTTPS://THAISAFESCHOOL. COM 

- 20 
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6 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการ  อยู่ค่ายพักแรม 

ยุวกาชาด (ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร(ปฏิบัติหน้าที่

วิทยากรตลอดการประชุม) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 4 

7 

การอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชา ยุวกาชาด 

หลักสูตร “ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด” รุ่น 378  

(ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรตลอดหลักสูตร) 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม 

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 

28–30 ตุลาคม               

2562 
18 

8 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

15  

พ.ย. 2562 
3 

9 
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

ด้านการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน 

สนามศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

๒๗ มกราคม 

๒๕๖๓ 
2 

รวม 142 
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4.นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์(ตาสับปะรด) รุ่นที่ 12 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14  

มิถุนายน  

พ.ศ.2562 

6 

2 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ E-

portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทยฐานะตาม

เกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30มิถุนายน  

พ.ศ.2562 

 

12 

3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา

คลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6-7  

กรกฎาคม 

พ.ศ.2562  

 

12 
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4 

การอบรม การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ

และการปรับตัวรับการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ 

สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

 18 กันยายน  

พ.ศ.2562 

 

20 

5 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความ

วิจัยในชั้นเรียน (Action Research) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

30 กันยายน  

พ.ศ.2562 

 

6 

6 

การประชุมใหญ่และพิธีมอบรางวัลองค์กรและ

บุคคลต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ

ภาครัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ตุลาคม  พ.ศ.2562  

3 

7 
การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online 

กรมสุขภาพจิต 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 7 

8 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  

6 

รวม 72 
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4.นางสาววีนัสญา  สามสังข์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนาตนเอง จำนวนชั่วโมง 

1 

ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานนิทรรศการ 

“สร้างเด็กไทย 4.0” การศึกษาไร้พรมแดน 

งานวันครู 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 16-18 มกราคม 2562 

3 

2 

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ

นำเสนองานวิจัยครู กลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 8  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม 

29-30 มิถุนายน 2562 

12 

3 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาร่วมกันกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 2562 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1-3 พฤษภาคม 2562 

18 

4 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV TELERAINING 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 พฤษภาคม 2562 
6 
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5 
หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่านระบบ E-

Learning จาก www.thaihonesty.org 

สุจริตไทย สร้างสังคมให้โปร่งใสและเป็นธรรม 16 พฤษภาคม 2562 
3 

6 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา โดยการเรียนรู้จำนวน 20 ชั่วโมง

จาก HTTPS://THAISAFESCHOOL.COM 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รว่มกับ World Vision มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ

ไทย - 20 

7 

อบรมด้วยระบบออนไลน์ 

www.thaiteentraining.com หลักสูตรการให้

การปรึกษาวัยรุ่น บทเรียนเบื้องต้นและทักษะ

เฉพาะประเด็น ได้แก่ กรณีซึมเศร้า กรณีความ

รุนแรง กรณียาเสพติด กรณีติดเกมและ

คอมพิวเตอร์ กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) การปรึกษา

ครอบครัวลูกวัยรุ่น การปรึกษาแบบสร้าง

แรงจูงใจ การปรึกษาทางโทรศัพท์ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 
31 ต.ค.2562 - 

https://thaisafeschool.com/
http://www.thaiteentraining.com/
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8 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) (45นาที) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 45 นาที 

9 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีความรุนแรง (35นาที) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 35 นาที 

10 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณียาเสพติด (กรณีศึกษา) (20นาที) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 20 นาที 

11 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีซึมเศร้า 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 1 ชั่วโมง 20 นาท ี

12 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณียาเสพติด (1 ชั่วโมง 10 นาที) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 1 ชั่วโมง 10 นาท ี
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13 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

ทางโทรศัพท์ / social media (45นาที) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 45 นาที 

14 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

แบบสร้างแรงจูงใจ 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 1 ชั่วโมง 10 นาท ี 

15 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

ครอบครัว (50นาที) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 50 นาที 

16 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ การให้การปรึกษา

วัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ (55นาที) 

กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น

ราชนครินทร์ 31 ต.ค.2562 55 นาที 

17 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม 

20 พ.ย. 2562 3 
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18 

การเป็นพลเมืองอินเตอร์เน็ตอย่างมีความ

รับผิดชอบ คือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การ

ระบุความเสี่ยงและการขอความช่วยเหลืออย่าง

เหมาะสม 

- 29 ก.พ. 2562 3 

19 อบรมหลักสูตรกรรมการคุมสอบ สทศ. NIETS 29 ก.พ. 2562 20 

20 
อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู้ 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่ง

ประเทศไทย 
1 มี.ค. 2562 15 

รวม 110 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1.  นายอร่าม  มีทรัพย์อนันต์ 20 

2.  ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  สามเพ็ชรเจริญ 142 

3.  นางสาวอุไรวรรณ  ภูคลัง 72 

4.  นางสาววีนัสญา  สามสังข์ 110 
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ภาพเกียรติบัตร/รางวัล/ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ว่าที่รอ้ยตรีหญิงศิรพิร  สามเพ็ชรเจรญิ ไดร้บัรางวลัครูดีของแผ่นดินขัน้พืน้ฐาน  โครงการเครือขา่ยครูดีของแผ่นดิน เจรญิรอยตามเบือ้งพระยคุลบาท 2562

 วนัท่ี 16 มกราคม 2562  จากมลูนิธิครูดีของแผ่นดิน 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

390 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 

ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

1.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงไทยลูกทุ่ง(ญ.ม.4-ม.6) นางสาวพรรณรัตน์ ออกหาญ 6/4 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

ชนะเลิศ 

  

√ 

 

 

 

2.  

14-15ก.ย.

2562 

พระราชนิพนธ์(ญ.ม.4-ม.6) นางสาวพรรณรัตน์ ออกหาญ 6/4 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

ชนะเลิศ 

  

√ 
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3.  
7-9ธ.ค.2562 เพลงไทยลูกทุ่ง(ญ.ม.4-ม.6) นางสาวพรรณรัตน์ ออกหาญ 6/4 สพฐ. ระดับเหรียญ

ทอง 

  

 

 

√ 

 

4.  
7-9ธ.ค.2562 พระราชนิพนธ์(ญ.ม.4-ม.6) นางสาวพรรณรัตน์ ออกหาญ 6/4 สพฐ. ระดับเหรียญ

ทอง 

  

 

 

√ 

 

5.  

14-15ก.ย.

2562 

พระราชนิพนธ์(ญ.ม.1-ม.3) เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรหมมา 3/9 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

ชนะเลิศ 

  

√ 

 

 

 

6.  
7-9ธ.ค.2562 พระราชนิพนธ์(ญ.ม.1-ม.3) เด็กหญิงกัญญาวีร์ พรหมมา 3/9 สพฐ. ระดับเหรียญ

ทอง 

  

 

 

√ 

 

7.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงไทยลูกทุ่ง(ญ.ม.1-ม.3) เด็กหญิงณัฐสุดา  เล็กนิกร 1/7 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

รองชนะเลิศ

อันดับ2 

  

√ 
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8.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงไทยลูกกรุง(ญ.ม.1-ม.3) เด็กหญิงณัฐสุดา  เล็กนิกร 1/7 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

ชนะเลิศ 

  

√ 

 

 

 

9.  
7-9ธ.ค.2562 เพลงไทยลูกทุ่ง(ญ.ม.1-ม.3) เด็กหญิงณัฐสุดา  เล็กนิกร 1/7 สพฐ. ระดับเหรียญ

ทอง 

  

 

 

√ 

 

10.  
7-9ธ.ค.2562 เพลงไทยลูกกรุง(ญ.ม.1-ม.3) เด็กหญิงณัฐสุดา  เล็กนิกร 1/7 สพฐ. ระดับเหรียญ

ทอง 

  

 

 

√ 

 

11.  

14-15ก.ย.

2562 

พระราชนิพนธ์(ช.ม.4-ม.6) นายปฏิพล   ภิรมย์อยู่ 4 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

รองชนะเลิศ

อันดับ2 

  

√ 

 

 

 

12.  
14-15ก.ย.

2562 

เพลงสากล(ช.ม.1-ม.3) เด็กชายณัฏฐพล  ทองแดง 1/7 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

  

√ 
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รองชนะเลิศ

อันดับ2 

13.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงสากล(ญ.ม.1-ม.3) เด็กหญิงตุลยดา  สาธรรม 2/3 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

 

  

√ 

 

 

 

14.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงไทยลูกกรุง(ญ.ม.4-ม.6) นางสาวกวิสรา  มาสอน 6/4 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

 

  

√ 

 

 

 

15.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงสากล(ช.ม.4-ม.6) นายธนกร   สั่งหลิม 4/7 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทอง 

 

  

√ 

 

 

 

16.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงสากล(ญ.ม.4-ม.6) นางสาวพัสสนันท์ ตรีมาสชยากูร 4/8 สพม.9 ระดับเหรียญเงิน 

 

  

√ 
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17.  

14-15ก.ย.

2562 

พระราชนิพนธ์(ช.ม.1-ม.3) นายพัสกร  เกิดดอนแฝก 3/12 สพม.9 ระดับเหรียญเงิน 

 

  

√ 

 

 

 

18.  

14-15ก.ย.

2562 

เพลงไทยลูกกรุง(ช.ม.4-ม.6) นายณัชพล  ลิมโกมลวิลาศ 4/7 สพม.9 ระดับเหรียญ

ทองแดง 

 

  

√ 

 

 

 

19.  

15 ก.ย. 2562 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.

1-ม.3 

1. เด็กชายชิษณพงศ์  ทวนหอม 

2. เด็กชายธีรเมศร์  กู้สุจริต 

3. เด็กชายนรวัฒน์  ชุมพล 

4. เด็กชายนัทธพล  มาแต้ม 

5. เด็กชายพีรณัฐ  อิ่มโอชา 

6. เด็กชายไชยวัฒน์  ฟักประไพ 

3/11 สพม.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศ

อันดับที่ ๒ 

  

√ 

   

20.  
8 ก.พ. 2563 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.

ต้น 

1. เด็กชายชิษณพงศ์  ทวนหอม 3/11 กลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

เหรียญทอง 
√ 
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2. เด็กชายธีรเมศร์  กู้สุจริต 

3. เด็กชายนรวัฒน์  ชุมพล 

4. เด็กชายนัทธพล  มาแต้ม 

5. เด็กชายพีรณัฐ  อิ่มโอชา 

6. เด็กชายไชยวัฒน์  ฟักประไพ 

21.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดเอก ม.1-ม.3 

เด็กชายรวินท์    อ่อนภักดี 3/2 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

22.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดเอก ม.4-ม.6 

นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี 5/6 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

23.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงศิรินธรา    วกสุดจิต 2/8 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    
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24.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 

นางสาวชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว 5/3 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

25.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 

เด็กชายศิวัจน์    พิศาลดำรงสิทธิ์ 2/2 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

26.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 

นางสาวปภาสินี    เต็งทอง 5/4 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

27.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 

เด็กหญิงปวริศา    อินเลิศ 2/3 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

28.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 

นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี 5/6 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

29.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ซอด้วง ม.1-ม.3 

เด็กหญิงณัฐธิดา    ม่วงวิโรจน์ 1/8 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญเงิน   √    
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30.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ซอด้วง ม.4-ม.6 

นางสาววรรณพรรณพร    คำขะ 5/3 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

31.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ซออู้ ม.1-ม.3 

เด็กชายทัศไนย    แซ่ย่าง 1/4 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญเงิน   √    

32.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ซออู้ ม.4-ม.6 

นางสาวพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง 5/8 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

33.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

จะเข้ ม.4-ม.6 

นายกิตติภูมิ    ประสิทธิ์ชัยพันธ์ 6/4 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

34.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ขิม 7 หย่อง  ม.1-ม.3 

เด็กหญิงวชิรญาณ์    รอดสีเสน 2/8 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

 

35.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ขิม 7 หย่อง  ม.4-ม.6 

นายกิตติภูมิ    ประสิทธิ์ชัยพันธ์ 6/4 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    
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36.  

14 ก.ย. 2562 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงภัทรวดี    ทองสุทธิ์ 2/2 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทองแดง   √    

37.  

15 ก.ย. 2562 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวม

ผสมเครื ่องสายเครื ่องเด ี ่ยว                

ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงณฐมน    เตชะพนาลัย 

2. นางสาวกนกพร    แสงใส 

3. เด็กหญิงกัญญ์วรา    บุญสวัสดิ์ 

4. เด็กหญิงปวริศา    อินเลิศ 

5. เด็กหญิงรัตน์ฟ้า    แป้นเจริญ 

6. นางสาวชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว 

7. นางสาวพลอยพิศุทธิ์  หงษ์ทอง 

8. นางสาววรรณพรรณพร  คำขะ 

9. นายกิตติภูมิ   ประสิทธิ์ชัยพันธ์ 

10. นางสาวปภาสินี    เต็งทอง 

1/8 

5/3 

3/4 

2/3 

1/9 

5/3 

5/8 

5/3 

6/4 

5/4 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    

https://central69.sillapa.net/sm-npt2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=124&op=all
https://central69.sillapa.net/sm-npt2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=124&op=all
https://central69.sillapa.net/sm-npt2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=124&op=all
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11. นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉว ี

12. เด็กชายรวินท์    อ่อนภักดี 

13. เด็กชายศิวัจน์   พิศาลดำรงสิทธิ์ 

14. เด็กหญิงชญาภา    สุจริตจันทร์ 

15. เด็กหญิงปัญญาดา    พุฒิลดา 

5/6 

3/2 

2/2 

2/3 

2/3 

38.  

15 ก.ย. 2562 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง

เครื่องคู่ ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงรัตน์ฟ้า    แป้นเจริญ 

2. นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี 

3. นางสาวชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว 

4. นางสาวปภาสินี    เต็งทอง 

5. นางสาววรรณพรรณพร    คำขะ 

6. นางสาวพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง 

7. นางสาวกนกพร    แสงใส 

1/9 

5/6 

5/3 

5/4 

5/3 

5/8 

5/3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    
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8. เด็กชายรวินท์    อ่อนภักดี 

9. เด็กชายศิวัจน์    พิศาลดำรงสิทธิ์ 

10. เด็กหญิงปวริศา    อินเลิศ 

11. เด็กหญิงกัญญ์วรา    บุญสวัสดิ ์

3/2 

2/2 

2/3 

3/4 

39.  

15 ก.ย. 2562 การแข่งขันวงอังกะลุง 
ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงชญาภา    สุจริตจนัทร์ 

2. เด็กหญิงคีตกัลยา    กลิ่นถือศีล 

3. เด็กหญิงปัญญาดา    พุฒิลดา 

4. เด็กหญิงศิรินธรา    วกสุดจิต 

5. เด็กหญิงวชิรญาณ์    รอดสีเสน 

6. เด็กหญิงชวัลนุช    ศักโกระ 

7. เด็กหญิงตรีชฎา    พ่ึงพร 

8. เด็กหญิงปวริศา    อินเลิศ 

2/3 

1/8 

2/3 

2/8 

2/8 

1/2 

1/8 

2/3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

เหรียญทอง   √    
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9. นางสาวปภาสินี    เต็งทอง 

10. นางสาววรรณพรรณพร    คำขะ 

11. นางสาวชัญญารัสมิ์    ปิน่แก้ว 

12. นางสาวพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง 

13. นางสาวกนกพร    แสงใส 

14. นายกิตติภูมิ    ประสิทธิ์ชัยพันธ์ 

15. นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉว ี

16. เด็กชายรวินท์    อ่อนภักดี 

17. เด็กชายศิวัจน์    พิศาลดำรงสิทธิ์ 

18. เด็กหญิงกัญญ์วรา    บุญสวัสดิ ์

19. เด็กหญิงรัตน์ฟ้า    แป้นเจริญ 

20. เด็กหญิงณัฐธิดา    ม่วงวิโรจน ์

21. นางสาวพิชญามัย    กิจพิบูลย์ 

5/4 

5/3 

5/3 

5/8 

5/3 

6/4 

5/6 

3/2 

2/2 

3/4 

1/9 

1/8 

6/2 
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40.  

7 ธ.ค. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดเอก ม.1-ม.3 

เด็กชายรวินท์    อ่อนภักดี 3/2 สพฐ. เหรียญเงิน     √  

41.  

8 ธ.ค. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดเอก ม.4-ม.6 

นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี 5/6 สพฐ. เหรียญเงิน     √  

42.  

7 ธ.ค.2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 

เด็กหญิงศิรินธรา    วกสุดจิต 2/8 สพฐ. เหรียญทอง     √  

43.  

8 ธ.ค.2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 

นางสาวชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว 5/3 สพฐ. เหรียญทอง     √  

44.  

8 ธ.ค. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 

นางสาวปภาสินี    เต็งทอง 5/4 สพฐ. เหรียญทอง     √  

45.  

8 ธ.ค. 2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 

นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี 5/6 สพฐ. เหรียญเงิน     √  
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46.  

8 ธ.ค.2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ซอด้วง ม.4-ม.6 

นางสาววรรณพรรณพร    คำขะ 5/3 สพฐ. เหรียญทองแดง     √  

47.  

8 ธ.ค.2562 การแข่งขันเดี่ยว 

ซออู้ ม.4-ม.6 

นางสาวพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง 5/8 สพฐ. เหรียญเงิน     √  

48.  

8 ธ.ค.2562 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง

เครื่องคู่ ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงรัตน์ฟ้า    แป้นเจริญ 

2. นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉวี 

3. นางสาวชัญญารัสมิ์    ปิ่นแก้ว 

4. นางสาวปภาสินี    เต็งทอง 

5. นางสาววรรณพรรณพร    คำขะ 

6. นางสาวพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง 

7. นางสาวกนกพร    แสงใส 

8. เด็กชายรวินท์    อ่อนภักดี 

9. เด็กชายศิวัจน์    พิศาลดำรงสิทธิ์ 

1/9 

5/6 

5/3 

5/4 

5/3 

5/8 

5/3 

3/2 

2/2 

สพฐ. เหรียญทอง     √  
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10. เด็กหญิงปวริศา    อินเลิศ 

11. เด็กหญิงกัญญ์วรา    บุญสวัสดิ ์

2/3 

3/4 

49.  

8 ธ.ค.2562 การแข่งขันวงอังกะลุง 
ม.1-ม.6 

1. เด็กหญิงชญาภา    สุจริตจนัทร์ 

2. เด็กหญิงคีตกัลยา    กลิ่นถือศีล 

3. เด็กหญิงปัญญาดา    พุฒิลดา 

4. เด็กหญิงศิรินธรา    วกสุดจิต 

5. เด็กหญิงวชิรญาณ์    รอดสีเสน 

6. เด็กหญิงชวัลนุช    ศักโกระ 

7. เด็กหญิงตรีชฎา    พ่ึงพร 

8. เด็กหญิงปวริศา    อินเลิศ 

9. นางสาวปภาสินี    เต็งทอง 

10. นางสาววรรณพรรณพร    คำขะ 

11. นางสาวชัญญารัสมิ์    ปิน่แก้ว 

2/3 

1/8 

2/3 

2/8 

2/8 

1/2 

1/8 

2/3 

5/4 

5/3 

5/3 

สพฐ. เหรียญทอง     √  
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12. นางสาวพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง 

13. นางสาวกนกพร    แสงใส 

14. นายกิตติภูมิ    ประสิทธิ์ชัยพันธ์ 

15. นายวิชญ์รัตน์    สร้อยฉว ี

16. เด็กชายรวินท์    อ่อนภักดี 

17. เด็กชายศิวัจน์    พิศาลดำรงสิทธิ์ 

18. เด็กหญิงกัญญ์วรา    บุญสวัสดิ ์

19. เด็กหญิงรัตน์ฟ้า    แป้นเจริญ 

20. เด็กหญิงณัฐธิดา    ม่วงวิโรจน ์

21. นางสาวพิชญามัย    กิจพิบูลย์ 

5/8 

5/3 

6/4 

5/6 

3/2 

2/2 

3/4 

1/9 

1/8 

6/2 

50.  

14-15 ก.ย.62 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  

ม.1-3 

เด็กชายกษฌา ตั้งศิริกุลพร 

เด็กชายธนาธิป  จักรช่วย 

เด็กชายปัณณวุฒิ  ชูรักษ์ 

ม.1 

ม.1 

ม.1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

รางวัลเหรียญ

ทองรองชนะเลิศ

อันดับ 1 

  

√ 
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เด้กชายพีรพัฒน์  วิมลพันธ์ 

เด็กชายโชติพงศ์  ขุนนารักษ์ 

เด็กหญิงขวัญจิรา พรรณศรี 

เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีวัฒนตระกูล 

เด็กหญิงพิชญสินิ นะวะระ 

เด็กหญิงปัณณพร   พุฒิลดา 

เด็กหญิงณฐา  วงศ์เล็ก 

ม.1 

ม.1 

ม.1 

ม.1 

ม.1 

ม.2 

ม.2 

51.  

14-15 ก.ย.62 การแข ่ งข ันนาฏศ ิลป ์ ไทย

อนุรักษ์ ม.4-6 

นางสาวกุลณัฐ  ชลสินธุ์ 

นางสาวพรรวษา ทองเกิด 

นางสาวลูกแก้ว ปิยะพงศ์สิริ 

นางสาวธนิศา  จาติเกตุ 

นางสาวชนกนารถ  ไทรชมพู 

ม.4 

ม.4 

ม.4 

ม.5 

ม.5 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยม เขต9 

รางวัลระดับ

เหรียญทอง 

  

√ 
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นางสาวกมลพร  น่วมแหวว 

นางสาวชาลิสา จันทรศิริวัฒนา 

นางสาวพีรยา  ศรีโพธิ์เผือก 

ม.5 

ม.6 

ม.6 

52.  
14 ก.ย. 2562 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงณดา  สว่างใจ ม.3 สพม.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน 4 

  

√ 

   

53.  
14 ก.ย. 2562 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" 

ม.4-ม.6 

นางสาววชิราพร  คำภาบุตร ม.4 สพม.นครปฐม เขต 2 เหรียญเงิน 4 

  

√ 

   

54.  
14 ก.ย. 2562 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

ม.1-ม.3 

เด็กหญิงปุณฑริกา  แสนเพชร ม.1 สพม.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศ

อันดับที่2 

  

√ 

   

55.  
14 ก.ย. 2562 การแข่งขันวาดภาพระบายสี 

ม.4-ม.6 

นางสาวอิงฟ้า  ชนะสุนทร ม.4 สพม.นครปฐม เขต 2 เหรียญทองแดง 

  

√ 

   

56.  
14 ก.ย. 2562 การแข ่งข ันเข ียนภาพไทย

ประเพณี ม.4-ม.6 

นางสาวภรณ์ภัทร  บุตรจันทร์ ม.4 สพม.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศ

อันดับที่2 

  

√ 
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57.  

14 ก.ย. 2562 ก า ร แ ข ่ ง ข ั น เ ข ี ย น ภ า พ

จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-

ม.6 

นางสาวภวิษย์พร  ฉัตรสมบูรณ์เดชา ม.4 สพม.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศ

อันดับที่1 

  

√ 

   

58.  
14 ก.ย. 2562 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 

(Drawing) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงวรัญญา  จันทรมณี ม.3 สพม.นครปฐม เขต 2 รองชนะเลิศ

อันดับที่2 

  

√ 
  

 

59.  
14 ก.ย. 2562 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 

(Drawing) ม.4-ม.6 

นางสาวโสมอาภา  อาสาทรงธรรม ม.6 สพม.นครปฐม เขต 2 เหรียญทอง 7 

  

√ 
  

 

60.  
8 ก.พ. 2563 การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ 

ม.ต้น 

นางสาวณดา สว่างใจ ม.3 กลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

รองชนะเลิศ

อันดับที่2 

√ 

 

 

   

61.  
7 ก.พ. 2563 การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ ม.

ต้น 

นางสาวณดา สว่างใจ ม.3 กลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

รองชนะเลิศ

อันดับที่2 

√ 

 

 

   

62.  
6 ก.พ. 2563 การแข่งขันวาดเส้น ม.ต้น นางสาวณดา สว่างใจ ม.3 กลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

รองชนะเลิศ

อันดับที่1 

√ 
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63.  
7 ก.พ. 2563 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.

ต้น 

นางสาวณดา สว่างใจ ม.3 กลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

รองชนะเลิศ

อันดับที่1 

√ 

 

 

   

64.  

14 พ.ย. 62 การประกวด To Be Number 

One Teen Dancercise 

Nakhon Pathom 

Championship 2020 

นางสาวเปรมยุดา  รสทิพย์ 

นางสาวนภัสสร  บุญกุศล 

นางสาวสุชาริณี  สามารถกุล 

นางสาวกฤติยา  กุศลมหาโชค 

นางสาวกัญญพัชร เลิศประเสริฐ

ภากร 

นายณัฐวัตร  เขียวงามดี 

นายปิยะวัฒน์  พุ่มห่อ 

นายศิวกร  แก้วเขียว 

นางสาวถาวรีย์  ชินวิกกัย 

นางสาวสุวิชา  ภิรมย์เมือง 

ม.3 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

To Be Number One 

จังหวัดนครปฐม 

รางวัลชนะเลิศ 

 

✓  
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นางสาวปัญญาพร  อ่อนโพธิ์อารีย์ 

นางสาวสุรีรัตน์  บุรินรัมย์ 

ม.6 

ม.6 

ม.6 
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ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ  ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองระดับชาติ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ญ.ม.4-ม.6 

2562 7-9ธันวาคม 2562 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองระดับชาติ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ญ.ม.4-ม.6 

2562 7-9ธันวาคม 2562 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองระดับชาติ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ญ.ม.1-ม.3 

2562 7-9ธันวาคม 2562 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองระดับชาติ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงไทยลูกกรุง ญ.ม.1-ม.3 

2562 7-9ธันวาคม 2562 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ญ.ม.4-ม.6 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ญ.ม.4-ม.6 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ญ.ม.1-ม.3 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
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 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองชนะเลิศ กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงไทยลูกกรุง ญ.ม.1-ม.3 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง  กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงสากล ประเภท ญ.ม.1-ม.3 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับ2  

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ญ.ม.1-ม.3 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับ2  

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ช.ม.4-ม.6 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
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 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง  กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงสากล ประเภท ช.ม.4-ม.6 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

เงิน รองชนะเลิศอันดับ2   

ร้องเพลงสากล ประเภท ช.ม.1-ม.3 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 

ระดับเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงสากล ประเภท ญ.ม.4-ม.6 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 

ระดับเหรียญเงิน แข่งขันร้องเพลง 

พระราชนิพนธ์ ประเภท ช.ม.1-ม.3 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 
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 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 

ระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงสากล ประเภท ญ.ม.1-ม.3 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง     แข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง 

ประเภท ญ.ม.4-ม.6 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายธนวรรธน์  สว่างดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมแข่งขัน 

ร้องเพลงลูกกรุง ช.ม.4-ม.6 

2562 14-15กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

 นายวิม   คงภาคเพียร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-

ม.3 

2562 15 ก.ย. 2562 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายวิม   คงภาคเพียร 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 
2562 8 ก.พ.2563 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดเอก ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดเอก ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันเดี่ยว ซอด้วง ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว ซอด้วง ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันเดี่ยว ซออู้ ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว ซออู้ ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว จะเข้ ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว ขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว ขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข ่ งข ั นว งป ี ่ พาทย ์ ไม ้ นวมผสม

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 

ระดับเขต  

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู ่

 ม.1-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

https://central69.sillapa.net/sm-npt2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=124&op=all
https://central69.sillapa.net/sm-npt2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=124&op=all
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันวงอักะลุง ม.1-ม.6 

ระดับเขต 

2562 20 กันยายน 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 

เขต9 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดเอก ม.1-ม.3 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดเอก ม.4-ม.6 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

https://central69.sillapa.net/sm-npt2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=124&op=all
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันเดี่ยว  ฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันเดี่ยว  ฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู ้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลเหร ียญ

ทองแดง การแข่งขันเดี่ยว ซออู้ ม.4-ม.6 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 
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 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู ่

 ม.1-ม.6 ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

 นายชัชวัสส์  วกสุดจิต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันวงอักะลุง ม.1-ม.6 

ระดับประเทศ 

2562 13 ธันวาคม 2562 สพฐ. 

 นางสาวอนงค์รัตน์   ร่มโพธิ์ชี 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม แข่งขันรำ

วงมาตรฐาน ม.1-3 

2562 
14-15 กันยายน 

2562 
สพม.9 

 นางสาวอนงค์รัตน์   ร่มโพธิ์ชี 

ครูผ ู ้สอนนักเร ียน ได ้ร ับรางว ัลระดับ

เหร ียญทองการแข ่งข ันนาฏศิลป ์ไทย

อนุรักษ์ ม.4-6 

2562 
14-15 กันยายน 

2562 
สพม.9 

https://central69.sillapa.net/sm-npt2/modules/report/compet_list_conclusion_report.php?compid=124&op=all
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 นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 

 
นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 

 

นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู ้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลเหร ียญ

ทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.

1-ม.3 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 

 

นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู ้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลเหร ียญ

ทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.

4-ม.6 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 

 

นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู ้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลเหร ียญ

ทองแดง การแข ่ งข ัน เข ียนภาพไทย

ประเพณี ม.4-ม.6 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 
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นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู ้สอนนักเรียน ได้ร ับรางวัลเหร ียญ

ทองแดง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม

ไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 

 

นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.

1-ม.3 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 

 

นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.

4-ม.6 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.นครปฐม เขต 2 

 
นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์ ม.ต้น 

2562 8 ก.พ. 2563 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 
นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันวาดภาพสีน้ำ ม.ต้น 

2562 7 ก.พ. 2563 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 
นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันวาดเส้น ม.ต้น 

2562 6 ก.พ. 2563 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

426 

 
นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น 

2562 7 ก.พ. 2563 กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

 นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 1 

กิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน 

 ม.1-ม.3 

2562 
14-15 กันยายน 

2562 
สพม.9 

 นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง   กิจกรรม การแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 

2562 
14-15 กันยายน 

2562 
สพม.9 

 นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี 

ครูผู้สอนนักเรียน  ได้รับรางวลัชนะเลิศ  การ

ประกวด To Be Number One Teen 

Dancercise Nakhon Pathom 

Championship 2020 

2562 14 พ.ย. 62 
To Be Number One 

จังหวัดนครปฐม 
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การพัฒนาตนเอง 

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
หมายเหตุ 

1. 

นายธนวรรธน์   สว่างด ี
ได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เกมดนตรี” 

 

สมาคมดนตรี(ประเทศไทย)

ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

8มีนาคม2562 

 

 

 

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร 

“การจัดการเรียนการสอน E-

Learning ด้วย Moodle” 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

มีนาคม2562 

 

 

 

ได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “เทคโนโลยี

ดนตรี” 

 

สมาคมดนตรี(ประเทศไทย)

ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

7 มิถุนายน2562 
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อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ E-

portfolio เพ่ือการเลื่อนวิทยฐานะ

ตามเกณฑ์ ว.21และการเลื่อน

เงินเดือน 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม 

29-30มิถุนายน2562 

 

 

 

ได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “จิตวิทยาการ

สอนดนตรี” 

 

สมาคมดนตรี(ประเทศไทย)

ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

5 กรกฎาคม2562 

 

 

 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

Education Technology ครั้งที่1 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม 

สิงหาคม2562 

 

 

 

ได้เข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การขับร้อง

ประสานเสียง” 

 

สมาคมดนตรี(ประเทศไทย)

ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

6 กันยายน2562 
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  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

Education Technology ครั้งที่2 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม 

พฤศจิกายน2562 

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครู

เพ่ือให้มีวิทยฐานะตาม ว21” 

ณ ห้องประชุม 

 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
ธันวาคม2562 

 

  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

Education Technology ครั้งที่3 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม 

มกราคม2563 

 

  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต  

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม 

20 พฤศจิกายน2562  

  อบรมเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพ่ือการ

อนุรักษ์และจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม 

17 ธันวาคม 2562  
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2. 

นายวิม คงภาคเพียร การประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 วิทยากรในการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตใน

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์ 

เพชรบูรณ์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

4-9 กุมภาพันธ์ 63 

 

3 

นายชัชวัสส์  วกสุดจิต การประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562 

 

4. 

นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชี อบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017-

002 หลักสูตร “การสร้างสรรค์งาน 

Graphic ด้วยโปรแกรม Photoshop” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

19- 20 มีนาคม 2562 
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 ประชุมสัมมนาเชิงบปฏิบัติการ การ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : การ

ออกแบบการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

13-14 พฤษภาคม 2562 

 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัด

ก ิ จกรรมพ ัฒนาท ั กษะการสร ้ า ง

นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ

การจัดการความรู้(การเขียนบทความ

วิจัย) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

28 กันยายน 2562 

 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต   

ภาคว ิชาส ุขภาพจิตและการ

พยาบาลจิตเวชศาสตร ์ คณะ

พ ย า บ า ล ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

18 พฤศจิกายน 2562 
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5. 

นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู การอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ"การจัด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร ้าง

นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ

การจัดการความรู้สำหรับครู" 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 
29-30 มิถุนายน 2562 

 

 

 "การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัด" 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

6-7 กรกฎาคม 2562 

 

 

 อบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรอิน

เทอร์แรคท์และโรทาแรคท์ 

สโมสรอินเทอร์แรคท์และโรทา

แรคท์ ณ โรงแรมเวสเทิร ์นแก

รนด์ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

17 สิงหาคม2562 

 

 

 การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการ

วัดและประเมินผลการเร ียนรู ้ ด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

24 สิงหาคม 2562 
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 การประช ุมเช ิ งปฏ ิบ ัต ิการจ ัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม

โรงเร ียนกาญจนาภ ิ เษกว ิทยาลัย 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

กลุ ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย ณ โรงแรมไมด้าแกรนด์

ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม 
17-19 กันยายน 2562 

 

 

 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

Education Technolgy ครั้งที่ 1 ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

 

 

 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน

บทความงานวิจัยในชั้นเรียน (Action 

Research) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

30 กันยายน 2562 

 

  การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การจ ัดสรรงบประมาณเพื ่อพัฒนา

ค ุ ณ ภ า พ ก า ร ศ ึ ก ษ า  ป ร ะ จ ำ ปี

งบประมาณ 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) ณ คุ ้มดำเนินรี

สอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

2-3 ตุลาคม 2562  
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 การประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562  

 

 รับรางวัลองศ์กรต้นแบบและบุคคล

ต้นแบบในการส่งเสริมกิจกรรมทาง

กายโครงการวิจัยภายใต้ สสส. การ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู ่การ

พัฒนาองศ์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายของภาครัฐและเอกชน 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 ตุลาคม 2562  

6. 

นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี การประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหน ั กสวน

กุหลาบมัธยม) 

20 พฤศจิกายน 2562  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

24.  นายธนวรรธน์ สว่างดี      87 

25.  นายวิม   คงภาคเพียร 42 

26.  นายชัชวัสส์    วกสุดจิต 2 

27.  นางสาวอนงค์รัตน์   ร่มโพธิ์ชี 36 

28.  นางสาวหทัยรัตน์  พัฒน์ชู 103 

29.  นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี 2 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
นา

นา
ชา

ติ อื่น
 ๆ

 

1 14 – 15 

ก.ย. 2562 

กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

งานมหกรรมความสามารถทาง

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

รางวัล 

ระดับเหรียญเงิน 

 

  

✓ 
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ผลงาน/รางวัล ของครู ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นายเอกอุดม  ทองเกษม รางวัลครูดีเด่น ปี 2562 (งานวันครู) - 16 ม.ค. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

2 นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม รางวัลครูดีเด่น ปี 2562 (งานวันครู) - 16 ม.ค. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

3 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดี

ของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

- 16 ม.ค. 2562 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

4 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561  - 27 มี.ค. 2562 สมาคมข้าราชการครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา  จังหวัดนครปฐม 

5 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัล ครูแสนดี “ผู้เติมเต็มดวงใจให้ศิษย์” สาขา  

ครูปฏิบัติการสอน ครูยุคใหม่เข้าในศิษย์ 

ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 

- 6 ก.ค. 2562 นิตยสารสารคดีคนสร้างชาติ 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล  ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

6 นายเอกอุดม  ทองเกษม รางวัล บุคคลต้นแบบ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริม

วิถีชีวิตสุขภาวะจิตด้วยกิจกรรมทางกายของบุคคลในองค์กร  

- 28 ก.ย.2562 มหาวิทยาลัย มหิดล และ สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ 

7 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัลระดับเหรียญทองแดง  ผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับ

รางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 

“ระดับประเทศ” 

- 16 ม.ค. 2563 คุรุสภา 

8 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจำปีการศึกษา  2563  - 16 ม.ค. 2563 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ผลงาน/รางวัล ของสถานศึกษา ที่ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ครูผู้รับผิดชอบ ชื่อรางวัลที่ได้รับ รายการแข่งขัน วัน เดือนปี ท่ีได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูผู้

เสียสละในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจการสภานักเรียน 

- 28 ก.พ. 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
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การพัฒนาตนเอง  

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

1.  นายเอกอุดม   ทองเกษม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การผลิตเพ่ือการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมสำหรับครูผู้สอนและประสานงาน

โครงการฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1-2 เม.ย.2562 16 

2 การอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”กลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1 –3 พ.ค.2562 21 

3 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ออกแบบการ

เรียนรู้ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13-14 พ.ค.2562 16 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำ E- portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทยฐานะตาม

เกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 มิ.ย.2562 16 

5 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

24 ม.ค.2563 3 

6 การอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิกฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3-4 มี.ค.2563 16 

7 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

2-3 ต.ค.2562 16 

รวม 104 ชั่วโมง 
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2.  นายธนู   อยู่สำราญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : ออกแบบการเรียนรู้ 

ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13-14 พ.ค.2562 16 

2 การอบรมความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย 

13 ก.ย.2562 20 

3 การอบรมสุจริตไทย 
เครือข่ายสุจริตไทย 

30 ต.ค. 2562 2 

4 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซ่ึมเศร้า) กรมสุขภาพจิต 2 พ.ย.2562 2 

5 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง กรมสุขภาพจิต 2 พ.ย.2562 1 

6 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความรุนแรง (กรณีศึกษา) กรมสุขภาพจิต 2 พ.ย.2562 1 

7 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด กรมสุขภาพจิต 2 พ.ย.2562 2 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

8 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด (กรณีศึกษา) กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2562 1 

9 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ (ท้องวัยรุ่น) กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2562 1 

10 การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2562 1 

11 การอบรมการให้การปรึกษาครอบครัว กรมสุขภาพจิต 3 พ.ย.2562 1 

12 การอบรมการให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ กรมสุขภาพจิต 5 พ.ย.2562 2 

13 การอบรมการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ กรมสุขภาพจิต 5 พ.ย.2562 1 

 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

24 ม.ค.2563 3 

รวม 54 ชั่วโมง 
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3.  นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การประชุมเชิงเพ่ือรับแนวปฏิบัติฯและประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    26  มี.ค.2562 5 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การผลิตเพ่ือการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมสำหรับครูผู้สอนและประสานงาน

โครงการภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fobricotion Lab) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1-2 เม.ย.2562 12 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี 2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
1-3 พ.ค.2562 18 

4 การอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 9-11 พ.ค.2562 18 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

5 การอบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ประจำปี 2562 

หลักสูตร “การบริหารเงินแบบสมดุล คุณทำได้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

ธนาคารออมสิน 24 พ.ค.2562 6 

6 การเข้าร่วมงาน “ล้อมวงฟังตั้งวงเล่า ตอน เคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์” มหาวิทยาลัยมหิดล 10 มิ.ย. 2562 6 

7 การเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธ

มณฑล 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

10-12 มิ.ย.2562 18 

8 การอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. วิชา คอมพิวเตอร์ มูลนิธิ สอวน.  3-17 ต.ค.2562 48 

รวม 131 ชั่วโมง 
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4.  นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1-2 เม.ย.2562 12 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกสู่ความ

เป็นเลิศ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1-3 พ.ค.2562 24 

3 การอบรมหลักสูตรไทยสุจริตสำหรับข้าราชการ  
สำนักงานสุจริตไทย 

22 พ.ค.2562 12 

4 การอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการ

สะเต็มศึกษา 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 

9-11 พ.ค.2562 18 

5 การอบรม “โครงการให้ความรู้ทางการเงิน” สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 24 พ.ค.2562 7 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ”การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายา นครปฐม 

7 ส.ค.2562 7 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

7 การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงฯ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 

25-30 ส.ค.2562 20 

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การโค้ชกระวนการคิดเหตุ-ผล สู่ STEM และ SEEEM สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

31 ส.ค.-1ก.ย.2562 16 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วย

ทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5-9 ก.ย.2562 7 

10 การอบรมงานการเงินและการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

29 พ.ย.2562 8 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม 

17 ม.ค. 63 8 

รวม 139 ชั่วโมง 
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5.  นายยุทธนา  จันนา 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 วิทยากรเวทีนำเสนอศักยภาพผู้เรียน โครงการห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 ธ.ค.2562 8 

2 วิทยากรงานเวทีแห่งการเรียนรู้ ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 ม.ค.2562 8 

3 การประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร รร.กาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1-3 พ.ค.2562 24 

4 การอบรมนักศึกษาวิชาทหารและจิตอาสาป้องกันสาธารณภัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

06 ส.ค.2562 8 

5 การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารจัดหลักสูตรโรงเรียน

วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย 13 ส.ค.2562 8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

6 การอบรมโครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3-17 ต.ค.2562 112 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 ม.ค.2563 8 

รวม 176 ชั่วโมง 

 

6.  นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี 

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศ ประจำปี 2562 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1-3 พ.ค.62 19 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : 

การออกแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13-14 พ.ค.62 12 

3 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษก วิทยาลัย โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6-7 ก.ค.62 12 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 ม.ค.63 2 

รวม 45 ชั่วโมง 
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7.  นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 วิทยากร งานเวทีแห่งการเรียนรู้ : ผลิดอกออกผลแห่งปัญญา ครั้งที่ 2  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

22 ม.ค. 2562 8 

2 เข้าร่วมกิจกรรมและเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร

ราชาทินัดดามาตุ ในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื ่องในงานวันคล้ายวัน

สถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 

กระทรวงศึกษาธิการ 26 - 27  ม.ค.2562 16 

3 ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมสมาชิกยุวกาชาดเข้าร่วมประกวดเดินสวนสนามของยุว

กาชาดเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 15 ก.พ. 2562 8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การผลิตเพ่ือการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมสำหรับครูผู้สอนและประสานงาน

โครงการภายใต้โครงการการประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication  Lab) 

เพ่ือพัฒนาความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1 - 2 เม.ย. 2562 12 

5 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันกลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ประจำปี  2562  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1 - 3 พ.ค. 2562 24 

6 การอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9 - 11 พ.ค.2562 24 

7 การสอบผ่านหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ผ่านระบบ E-Learning  เครือข่ายสุจริตไทย 12 พ.ค.2562 8 
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8 การอบรม “หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็ม

ศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

17 - 20 พ.ค. 2562 24 

9 วิทยากรการอบรมโครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่ 12 

ประจำปีการศึกษา  2562  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

14 มิ.ย.2562 8 

10 สนับสนุนการจัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์

อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

21 มิ.ย. 2562 8 

11 การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง

สร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

21 มิ.ย. 2562 8 

12 วิทยากรกระบวนการเพ่ือการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ในหัวข้อ 

“กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านวิถีโครงงานฐานวิจัยและเทคนิค  

Co – Teaching เพ่ือการพัฒนาหัวข้อโครงงานฐานวิจัย เวทีล้อมวงฟังตั้งวงเล่า 

ตอน เคล็ดวิชาพัฒนาศิษย์” 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิปัญญาวุฑฒิ 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

29  มิ.ย. 2562 8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

13 วิทยากรฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5 ก.ค. 2562  8 

14 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี งานชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

18 - 21 ก.ค. 2562 32 

15 คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรและจิตอาสา

ป้องกันสาธารณภัย รุ่นที่ 12 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6  ส.ค. 2562 8 

16 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาคารแหล่งเรียนรู้วิทยบริการเฉลิม

พระเกียรติ 70 ปี และการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราช

วิทยาลัย ปทุมธานี 

13  ส.ค. 2562 8 

17 เป็นผู้นำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ

ของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคตเพ่ือผู้เรียนแห่งอนาคต” 

(Future Teachers For Future Learners) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

17 – 18 ส.ค. 2562 16 
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18 ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะด้วยกิจกรรมทาง

กายของบุคลากรในองค์กร  

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) 

28 ก.ย.2562 8 

19 การอบรม “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและแนวทางการสอนตาม

หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู” 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

9 , 16 ต.ค. 2562 16 

20 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน. 

วิชาคอมพิวเตอร์ 

มูลนิธิ สอวน. สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 - 17 ต.ค.2562 30 

21 เป็นวิทยากรเวทีนำเสนอศักยภาพผู้เรียน โครงการห้องเรียนเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 ธ.ค. 2562 8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

22 เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 

2562 “ระดับประเทศ” รางวัลระดับเหรียญทองแดง เรื่อง “4 กลยุทธ์ 9 วิถี 

เบญจวิถี วิถีกาญจนา” การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

16 ม.ค.  2563 - 

23 การอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 73022017 – 003 หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer  Graphic)” 

งานคอมพิวเตอร์   โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกหุลาบมัธยม) 

3 - 4 มี.ค.2563 12 

รวม 302 ชั่วโมง 

 

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

457 

8.  ว่าที่ ร้อยตรี อรรถพล  ฤทธิ์คำรพ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษก              

วิทยาลัย สู่ความเป็นเลิศ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ๑ - ๓  พ.ค. 25๖๒ ๑๖ 

2 การพัฒนาหลักสูตรและเตรียมรับการประเมินมาตรฐาน ครั้งที่ ๔ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๑๓ - ๑๔ พ.ค.                    

25๖๒ 

๑๖ 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม

โดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการเรียนรู้สำหรับครู” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๒๙ - ๓๐ มิ.ย.                           

25๖๒ 

๑๖ 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด” โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๖ - ๗ ก.ค.                       

25๖๒ 

๑๖ 

5 การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อาคารแหล่งเรียนรู้วิทยบริการ  

เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี และการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์  

จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๑๓ ส.ค. 25๖๒ ๕ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

6 การประชุมสัมมนาระดมความคิด เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน ประจำปี งปม. ๒๕๖๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๑๑ ก.ย. 25๖๒ ๓ 

7 โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหารจราจรและจิตอาสาป้องกันสาธารณภัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๖ ส.ค. 25๖๒ ๔ 

8 เข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

กระทรวงศึกษาธิการ ๑๙ - ๒๔ ส.ค.  

25๖๒ 

๑๒๐ 

9 กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาเพ่ือสร้างสาธารณประโยชน์ในโรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดน ปีที่ ๖ 

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ๒๓ - ๒๗ พ.ย.  

25๖๒ 

๘๘ 

10 กรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

๗ - ๘ 

ธ.ค. 25๖๒ 

๑๖ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๑๗ ม.ค. 25๖๓ ๒ 

12 เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาดูงานและสร้าง

ความสัมพันธ์ทางด้านพระพุทธศาสนากับคณะสงฆ์รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพ

เมียนมาร์ 

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ๒๖ - ๒๙ ม.ค.  

25๖๓ 

๖๔ 

รวม 367 ชั่วโมง 
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9.  นายธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การประชุมเชิงปฎิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1-3 พ.ค.62 12 

2 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

ก่อนดำรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

24 พค.62 

-19 ก.ค.62 

45 

3 การอบรมหลักสูตรสุจริตไทย เครือข่ายสุจริตไทย 10 พ.ค.62 - 

4 การอบรมการจัดการด้านการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

15 พ.ค.62 6 

5 การอบรมวิทยากรฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

5 ก.ค.62 - 

6 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การสอนปัญญาประดิษฐ์ในระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20 เม.ย. 2562 8 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

7 การอบรมสะเต็มศึกษา ม.ปลาย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17-20 พ.ค.62 24 

8 การอบรมสะเต็มศึกษา ม.ต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9-11 พ.ค.62 18 

9 การอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 20 ก.ย.62 22 

10 การอบรมการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 13 ก.ย.62 20 

11 การอบรมการสร้างความรู้พื้นฐานด้านนวัตกรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                            

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1-2 เ.ม.ย.62 12 

12 การอบรมการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                         

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

3-4 มี.ค.63 12 

รวม 179 ชั่วโมง 
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10. นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การพัฒนาการสอนคุณธรรมที่บูรณาการ 

บนโครงงานฐานวิจัย 

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา 11-13 ม.ค.2562 24 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรม 

โดยใช้กระบวนการวิจัยและการจัดการความรู้สำหรับครู" 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๒๙-๓๐ มิ.ย.25๖๒ ๑๒ 

3 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัด โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๖-๗ ก.ค.25๖๒ ๑๒ 

4 การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔๓ 

พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ในพระราชูปถัมภ์ 

๒๖ ก.ค.25๖๒ ๘ 

5 การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) สทศ. 

๒๔ ส.ค. 25๖๒ ๓ 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

6 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC Education Technolgy  ครั้งที่ ๑ ภาค

เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๓ ครั้ง ๓๐ 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ  "การเขียนบทความงานวิจัยในชั้นเรียน  

(Action Research) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๓๐ ก.ย. 25๖๒ ๑๒ 

8 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณเพื ่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๒-๓ ต.ค.25๖๒ ๑๒ 

9 การประชุมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๑๘ พ.ย.25๖๒ ๒ 

10 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร    การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

๓-๔ ม.ีค.25๖๓ ๑๒ 

รวม 127 ชั่วโมง 
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11. นางสาวชลธิชา  แพทองคำ 

ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้พ้ืนฐานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ผลิตเพ่ือการสร้างสิ่งประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมสำหรับครูผู้สอน (Fabrication Lab) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1-2 เม.ย.62 12 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความ

เป็นเลิศ ประจำปี 2562 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

1-3 พ.ค.62 19 

3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา :  

การออกแบบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13-14 พ.ค.62 12 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ e-portfolio เพื่อการขอเลื่อนวิทยฐานะตาม

เกณฑ์ ว.21 และการเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 มิ.ย.62 12 

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4.0” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 9 ก.ย.62 6 
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ที ่ เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี  

ที่พัฒนาตนเอง 

จำนวน

ชั่วโมง 

6 การอบรมการพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มโรงเรียนกาญจนา

ภิเษก วิทยาลัย โครงการยกระดับและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

6-7 ก.ค.62 12 

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

17 ม.ค.63 2 

8 การศึกษาดูงาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

29 ม.ค.63 3 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  

"การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยกราฟิก (Computer Graphic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

2-3 ก.พ.63 12 

รวม 90 ชั่วโมง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1 นายเอกอุดม  ทองเกษม 104  ชั่วโมง 

2 นายธนู  อยู่สำราญ 45  ชั่วโมง 

3 นางสาวอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ 131  ชั่วโมง 

4 นางสาววัชรินทร์  ศรีพุ่มไข่ 139  ชั่วโมง 

5 นายยุทธนา  จันนา 176  ชั่วโมง 

6 นางสาวอุมาวดี  วุฒินาม 45  ชั่วโมง 

7 นางสาวกรรณธิมา  หวานชื่น 302  ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

8 ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ฤทธิ์คำรพ 367  ชั่วโมง 

9 นายธีรเสฏฐ์ ธนปัญญาทิพย์ 179  ชั่วโมง 

10 นางสาวสุรีพันธ์  ผลเจริญ 127  ชั่วโมง 

11 นางสาวชลธิชา  แพทองคำ 96  ชั่วโมง 

รวม 1,711 ช่ัวโมง 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 

ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

1 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท Text 

Editor ระดับชั้น ม.1-ม. 3 

เด็กชายชนกันต์ มุ่งถิ่น 

เด็กชายฐิตากร แย้มจินดา 

ม.2 

ม.2 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 

 

 ✓ 

  

 

2 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท Web 

Editor ระดับชั้น ม.1-ม. 3 

เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงษ์ชัย 

เด็กหญิงศิริ์กาญจน์ ภัทร

สิริมงคง 

ม.2 

ม.2 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 

 

 ✓ 
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง

การ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 

Animation) ระดับชั้น ม.1-ม. 

3 

เด็กชายชาครีย์ เนียมคง 

เด็กศศิกานต์ บุตรทะวัง 

ม.2 

ม.2 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

เงิน รองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 

 

 ✓  

 

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง

การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) 

ระดับชั้น ม.1-ม. 3 

เด็กหญิงชนาธินาถ ป้อม

ประภา 

เด็กหญิงภัทริดา ขวัญจันทร์ 

ม.1 

ม.1 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 

 

   

 

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง

เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.1-ม. 3 

เด็กหญิงสุชาวลัญช์ สุขสวัสดิ์ 

เด็กหญิงสุพิชญา ทองประภา 

ม.3 

ม.3 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

 

 ✓  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง

เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.4-ม. 6 

นางสาววราภรณ์ มั่นบุญสม 

นายสัณหพิชัยกรณ์ แจ้งสว่าง 

ม.5 

ม.5 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

 

 ✓  

 

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการ

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เด็กหญิงฐีติรัตน์ วงศ์แก้วเกตุ 

เด็กหญิงวรกัญญา สินพิชิต 

ม.3 

ม.3 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

เงิน 

 

 ✓ 

  

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการ

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

นางสาวณัฎฐณิชา ใจอารีย์ 

นายรัฐกิตติ์ กาญจนวลัยกุล 

ม.4 

ม.4 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ 

 

 ✓ 

  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 

Motion Infographic ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 

นายธาดาพงศ์ เมฆสั้น 

นางสาวปาณิสรา ถนอมวงศ์ 

ม.4 

ม.4 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทอง 

 

 ✓  

 

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เด็กชายชาญวิช มาศมัณฑนะ 

เด็กชายพีรดนย์ เธียรพงศ์ 

เด็กชายเจษฎา มุทุตานนท์ 

ม.3 

ม.3 

ม.3 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ 

 

 ✓  

 

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 

ระดับชั้น ม.4– ม.6 

นางสาวพริ้มเพรา สมบูรณ์ 

นางสาวรักษณาลี นครพรัตน์ 

นางสาวสุพิชชา นาคชำนาญ 

ม.6 

ม.6 

ม.6 

สพม.9 รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

 

 ✓  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  

ม.4-ม.6 

นายวรากร ม่วงอ่อน 

นายไชยพัฒน์ ฉลาดการ 

ม.4 

ม.4 

สพม.9 รางวัลเหรียญ

ทองแดง 

  

✓  

 

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

กิจกรรมแข่งขันการเขียน

โปรแกรมด้วย

ภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 

 ม.4-ม.6 

นายคเณศ บุญศิริ 

นายสุทธิพงศ์ พารักษา 

ม.6 

ม.6 

สพม.9 รางวัลเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับที่ 

1 

  

✓  

 

 

 14 – 15 ก.ย. 

2562 

การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับกลาง 

ม.4-ม.6 

นายกวี ถาวรคีรีรัตน์ 

นายสุภณัฐ ไร่เหนือ 

นายทยากร อมฤตนทีธร 

ม.5 

ม.5 

ม.5 

สพม.9 รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 

  

✓  

 

 

 18 พ.ย. 2562 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

นายสุทธิพงศ์ พารักษา ม.6 คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รางวัลชมเชย 

  

  ✓  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

สารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย ครั้งที่ 11 

นายทศวรรษ พูลสวัสดิ์ 

นายคเนศ บุญศิริ 

ม.6 

ม.6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 

 9 ธ.ค. 2562 การประกวดแข่งขันหนังสั้น ใน

หัวข้อ "How do you think 

about causing others 

trouble. Is it okay if only 

are good? Can you think 

about other people?"  

นางสาวพรนภัส  อนุรัตน์  ม.6 JTB Corp. ได้รับคัดเลือกเป็น

ตัวแทนเข้าร่วม

กิจกรรมที่ประเทศ

ญี่ปุ่น เมืองมินามิ 

จังหวัดเฮียวโกะ 

  

  ✓  

 7 – 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ 

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เด็กชายชาญวิช มาศมัณฑนะ 

เด็กชายพีรดนย์ เธียรพงศ์ 

เด็กชายเจษฎา มุทุตานนท์ 

ม.3 

ม.3 

ม.3 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

รางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศ

อันดับที่ 2 

 

   ✓  
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ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 
เข

ตพื้
นท

ี่ 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

 7 – 9 ธ.ค. 2562 กิจกรรมการแข่งขันการ

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

นางสาวณัฎฐณิชา ใจอารีย์ 

นายรัฐกิตติ์ กาญจนวลัยกุล 

ม.4 

ม.4 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

รางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง 

 

   ✓  

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

475 

ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

1 นายศรัณย์  จันทร์แดง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม

แข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 

ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

2 นายศรัณย์  จันทร์แดง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.

1-ม.3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

3 นายศรัณย์  จันทร์แดง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น                      

ม.4-ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

4 นายศรัณย์  จันทร์แดง อาจารย์ที่ปรึกษาทีม และได้รับรางวัลชมเชย 

The 11th ICT Challenge 2019 

ปีการศึกษา 2562 18 พ.ย. 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี 

5 นายศรัณย์  จันทร์แดง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมแข่งขัน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ปีการศึกษา 2562 7-9 ธ.ค. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6 นางสาวกัญภร แสงมณี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ

แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 

Animation)ระดับชั้น ม.1-ม. 3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

7 นางสาวกัญภร แสงมณี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

แข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

8 นางสาวกัญภร แสงมณี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ

แข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

9 นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

10 นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูน

เรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

11 นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

12 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงาน

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1 

– ม.3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

13 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.

6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

14 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนต์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

15 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมแข่งขัน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ปีการศึกษา 2562 7-9 ธ.ค. 2562 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

16 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

เงิน กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 

ม.1 – ม.3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

17 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการ

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

18 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

แข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 

Animation)ระดับชั้น ม.1-ม. 3 

19 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท Tex Editor ระดับชั้น ม.

1-ม. 3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

20 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Motion 

Infographic ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

21 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ

แข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

22 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 7-9 ธ.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

23 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

เงิน กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 

ม.1 – ม.3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

24 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการ

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

25 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

Webpage ประเภท Tex Editor ระดับชั้น ม.

1-ม. 3 

26 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Motion 

Infographic ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

27 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ

แข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  

ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

28 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ

ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท

ซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

29 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม

แข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 

ระดับชั้น ม.4-ม.6 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

30 นายรวิภาส  โคมากุล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบ

สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระดับชั้น ม.4 – ม.6 

ปีการศึกษา 2562 7-9 ธ.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

31 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูน

เรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 

32 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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ที ่ ชื่อ- นามสกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วันเดือนปี หน่วยงานที่ให้ 

Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น 

ม.1-ม. 3 

33 นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง 

Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น 

ม.1-ม. 3 

ปีการศึกษา 2562 14 – 15 ก.ย. 

2562 

สพม.9 
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การพัฒนาตนเอง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) 

 (การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

 

 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

1 นายศรัณย์  จันทร์แดง อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

10-12 มิ.ย. 2562 18 

2 
นายศรัณย์  จันทร์แดง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน

เทคโนโลยี (IPST-Microbox 4.0) 

กลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ 

SMTE กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 

19-20 ก.ค. 2562 12 

3 

นายศรัณย์  จันทร์แดง การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์ 4.0 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

5-9 ก.ย. 2562 30 

4 

นายศรัณย์  จันทร์แดง อบรมเชิงปฏิบัติติการ  

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต  

งานแนะแนว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

15 พ.ย. 2562 3 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

5 

นายศรัณย์  จันทร์แดง ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

10–11 ก.ย. 2562 12 

6 

นายศรัณย์  จันทร์แดง การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการ

ดำเนินกิจกรรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 

1 สอวน. 

มูลนิธิ สอวน. และสพฐ. 12-13 ก.ย. 2562 12 

7 นายศรัณย์  จันทร์แดง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสรร

งบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

2 – 3 ต.ค. 2562 12 

8 นายศรัณย์  จันทร์แดง การอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิค

และแนวทางการสอนตามหลักสูตร

วิทยาการคำนวณสำหรับครู  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 และ 16 ต.ค. 2562 12 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

9 นางสาวกัญภร แสงมณี อบรมคุณธรรม จริยธรรม งานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

20-23 ก.ค. 2562 12 

10 นางสาวกัญภร แสงมณี อบรมเชิงปฏิบัติติการ  

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต  

งานแนะแนว 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

15 พ.ย. 2562 3 

11 นางสาวกัญภร แสงมณี ประชุมสัมมนาระดมความคิดเพ่ือ

พัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 

2563 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

10 – 11 ก.ย. 2562 12 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

12 นางสาวกัญภร แสงมณี ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดสรร

งบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 

2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

2 – 3 ต.ค. 2562 12 

13 นางสาวกัญภร แสงมณี ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอยู่

ค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปี

การศึกษา 2562  

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

8 ต.ค. 2562 6 

14 นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ 
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการทาง

เทคนิคและแนวทางการสอนตาม

หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 ต.ค.62 

และ 

16 ต.ค.62 

12 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

15 นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 

ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

20 พ.ย.2562 6 

16 นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง การอบรมหลักสูตร “การอบรมครูด้วย

ระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะ

เต็มศึกษา” ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน 

สสวท. ร่วมกับ สพฐ. 17 - 20 พ.ค. 2562 24 

17 นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง การอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการค่ายคุณธรรมคุณธรรมและ

ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธ

มณฑล หลักสูตร      3 วัน 

สำนักงานพุทธมณฑล 31 พ.ค. 2562 18 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

490 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

18 นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมการนำเสนองานวิจัยของครู กลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 8 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

29 – 30 มิ.ย. 2562 12 

19 นางสาวสุปรียา  เอ่ียมศรีทอง การอบรมหลักสูตร “การอบรมเชิง

ปฏิบัติการทางเทคนิคและแนวทางการ

สอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

สำหรับครู” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

9 ต.ค. และ 16 ต.ค. 

2562 

12 

20 นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง การอบรมหลักสูตร “การอบรมครูวิชา

เทคโนโลยี (การออกแบบและ

เทคโนโลยี) แบบออนไลน์ วิชาเทคโนลี 

(การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร 1 รุ่นที่ 3 

สสวท. 21 ก.ย. 2562 20 
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

21 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ Enhancing Active Learning through 

STEM Education 
RECSAM Malayasia 29-31 ก.ค.62 18 

22 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ประชุมเชิงปฏิบัติการการอยู่ค่ายพักแรม

ยุวกาชาด  ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับครูผู้สอน

กิจกรรมยุวกาชาด 

รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 
8 ต.ค.62 8 

23 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ ทดสอบความรู้ตามหลักสูตรพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ 

TEPE Online 

สำนักคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 12 มิ.ย. -20 กค. 62 30 

24 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

การนำเสนองานวิจัยของครู กลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 8 

รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 29-30 มิ.ย. 62  12 
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

25 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้

วิชาวิทยาการคำนวณ 

 

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ 

12 ก.ย. 62 6 

26 นางสาวทวิณา ไชยยงยศ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม  
17 ม.ค.63 3 

27 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ e-

portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตามเกณฑ์ ว21 และการเลื่อนขั้น

เงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 
29-30 มิ.ย. 2562 12  

28 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี การพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม 
6-7 ก.ค. 2562 12  
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

29 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี เข้าร่วมกิจกรรม 

“สืบป่า ศรัทธา อาสาทำ” 

SEUBPA UNITY                     

Seubpa Thaijungle 

Conserve Companion 

Club 

27-29 ก.ค. 2562 18  

3 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์และการ

ประยุกต์ใช้กับ microcontroller 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ส.ค. 2562 6  

31 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ เครือข่ายสุจริตไทย 28 ส.ค. 2562 6  

32 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ

แผ่นดิน” 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ 
28 ส.ค. 2562 6  
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

33 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

บทเรียนเบื้องต้น 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 
29 ส.ค. 2562 

3 ชั่วโมง 

40 นาที 

34 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีซึมเศร้า 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 
29 ส.ค. 2562 

1 ชั่วโมง 

20 นาที 

35 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความ

รุนแรง 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 29 ส.ค. 2562 35 นาที 
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

36 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีความ

รุนแรง (กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 29 ส.ค. 2562 45 นาที 

37 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 

 

29 ส.ค. 2562 
1 ชั่วโมง 

10 นาที 

38 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณียาเสพติด 

(กรณีศึกษา) 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 29 ส.ค. 2562 20 นาที 
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

39 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี 

 

อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและ

คอมพิวเตอร์ 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 29 ส.ค. 2562 55 นาที 

40 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเพศ (ท้อง

วัยรุ่น) 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 29 ส.ค. 2562 1  

41 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาครอบครัว 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 
29 ส.ค. 2562 50 นาที 
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

42 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ 

 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 29 ส.ค. 2562 
1 ชั่วโมง 

10 นาที 

43 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่นผ่านระบบ 

Training Online ในหัวข้อ 

การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ /social 

media 

กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 29 ส.ค. 2562 45 นาที 

44 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมหลักสูตรลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ

บุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
2 ก.ย. 2562 20  
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

45 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้

วิชาการคำนวณ วิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบสหวิทยาการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 9 12 กันยายน 2562 6  

46 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมหลักสูตร”การอบรมครูวิชา

เทคโนโลยี (การออกแบบและ

เทคโนโลยี)” แบบออนไลน์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ก.ย. 2562 20  

47 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและแนว

ทางการสอนตามหลักสูตรวิทยาการ

คำนวณสำหรับครู 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 9 และ 16 ต.ค. 2562 12  
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

48 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้

เพศวิถีศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้

สอนเพศวิถีศึกษาและพัฒนาทักษะชีวิต

ในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สสส./สพฐ./P2H 

27 ต.ค. 2562 22  

49 นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 
18 พ.ย. 2562 6  

50 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ e-

portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตามเกณฑ์ ว21 และการเลื่อนขั้น

เงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยนครปฐม 

29-30 มิ.ย. 2562 12 

51 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง อบรมพัฒนาคลังข้อสอบตามมาตรฐาน

และตัวชี้วัด 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยนครปฐม 

6-7 ก.ค. 2562 12 
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ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

52 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยี

กลุ่มเครือข่ายเพ่ือพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์และเทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 

 

โรงรียนอู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี 

19-20 ก.ค. 2562 12 

53 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง อบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยนครปฐม 

20-23 ก.ค. 2562 18 

54 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์แหล่งเรียนรู้วิยาบริการ

เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

13 ส.ค. 2562 

2562 

6 

55 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง 

กระทรวงดิจิตทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

17-18 ส.ค.2562 12 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

501 

ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

56 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฝึกปฏิบัติการ

ในหัวข้อ “renewable energy” 

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนด้วยทักษะทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 4.0 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 ก.ย.2562 6 

57 นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

เครือข่ายเพื่อการวางยุทธ์การขับเคลื่อน

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

สำหรับโรงเรียนแกนนำ 

สพฐ. และมหาวิทยาลัยบูรพา 14-15 ธ.ค. 2562 12 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

502 

ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

58 นายรวิภาส  โคมากุล ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อาคารแหล่งเรียนรู้วิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปีและการ

บริหารหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุม 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย 

13 ส.ค. 2562 6 

59 นายรวิภาส  โคมากุล การอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ด

ดิ้งภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลใน

อนาคต 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

17-18 ส.ค. 2562 12 

60 นายรวิภาส  โคมากุล การอบรมครูวิชาเทคโนโลยี(การ

ออกแบบและเทคโนโลยี) แบบออนไลน์ 

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- 20 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

503 

ที ่
ชื่อ - นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 

วัน/เดือน/ปี ท่ีพัฒนา

ตนเอง 
จำนวนชั่วโมง 

61 นายรวิภาส  โคมากุล การอบรมหลักสูตร “หลักสูตรอบรมเชิง

ปฏิบัติการทางเทคนิคและแนวทางการ

สอนตามหลักสูตรวิทยาการคำนวน

สำหรับครู 

มหาวิทยาลัยมหิดล 9 และ16 ต.ค. 2562 12 

62 นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและแนว

ทางการสอนตามหลักสูตรวิทยาการ

คำนวณสำหรับครู 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ม.มหิดล 

9 และ 16 ต.ค. 2562 

12 

63 นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

18 พ.ย. 2562 
6 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

504 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) 

สรุปจำนวนชั่วโมงการอบรม ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล 
จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1.  นายศรัณย์  จันทร์แดง 111 

2.  นางสาวกัญภร แสงมณี 45 

3.  นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์ 18 

4.  นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง 86 

5.  นางสาวทวิณา ไชยยงยศ 77 

6.  นายขจรศักดิ์ โท้รู้ดี 159 

7.  นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสง 90 

8.  นายรวิภาส  โคมากุล 50 

9.  นางสาวพรรณวลี  ภู่พันธ์ 18 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

505 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

1.  22 พ.ค 2562 การแข่งขัน English Speech 

Contest  

นางสาวพฤกษา พฤกษากร 6/1 มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
    / 

 

2.  14-15 ก.ย 

2562 

การแข่งขัน Impromptu 

Speech ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

นายกฤตเมธ ว่องวรพรกุล 4/9 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 9 

รางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง     /   

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

506 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หวั

ด 
เข

ตพ
ื้นที่

 
ภา

ค 
ปร

ะเ
ทศ

 
อื่น

 ๆ
 

3.  5-6 ต.ค 

2562 

การแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชร

ยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร 

นางสาวพฤกษา พฤกษากร 

นายเจตนิพัทธิ์  

นางสาวปวริศา ลามพัฒน์ 

6/1 

5/8 

5/9 

โรงเรียนฤทธิ

ยะวรรณาลัย 

เกียรติบัตรเข้าร่วม 

    / 

 

4. 7-9 ธ.ค 

2562 

การแข่งขัน Impromptu 

Speech ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

จ.สมุทรปราการ  

นายกฤตเมธ ว่องวรพรกุล 4/9 สพฐ. 

 

รางวัลเกียรติบัตร

เหรียญเงิน 
   / / 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

507 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

5 15 ก.ย. 2562 
 

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(SKIT) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

1.นายศุภกร เผื่อนโชติ 
2.นางสาวศศินันท์  เจริญงาม 
3.นางสาวกัลยภรณ์  เพ็งอ้น 
4. นางสาวผุสชา  ปู่หลำ 
5. นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งฉัตรชยั 

5/11 
6/4 
6/5 
6/5 
6/5 

สพฐ. รางวัลชนะเลิศ  
ระดับเหรียญทอง 

  /   

 

6 8 ก.ย. 2562 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(SKIT) ระดับชั้น ม.4-ม.6 

1.นายศุภกร เผื่อนโชติ 
2.นางสาวศศินันท์  เจริญงาม 
3.นางสาวกัลยภรณ์  เพ็งอ้น 
4. นางสาวผุสชา  ปู่หลำ 
5. นางสาวสุภาภรณ์ ตั้งฉัตรชยั 

5/11 
6/4 
6/5 
6/5 
6/5 

สพฐ. 
 

รางวัลระดับ 
เหรียญทอง 

    / 

 

7 14-15 ก.ย. 
2562 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech) 

เด็กหญิงภัทรดา  บุตรดาวงษ์ 2/13 สพม.เขต 9 ชนะเลิศ รางวัล
ระดับเหรียญทอง 

  /   
 

8 7-9 ธ.ค. 
2562 

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech) 

เด็กหญิงภัทรดา  บุตรดาวงษ์ 2/13 สพฐ. รางวัลระดับเหรียญ
ทอง  อันดับ 4 

    / 
 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

508 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

9 14-15 ก.ย.

2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ

เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  

การแข่งขันเล่านิทาน (Story 

Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เด็กหญิงกุลธิดา  อรรถวรกิจ 3/11 สพม.เขต 9 ระดับเหรียญทอง 

ชนะเลิศ 
  

/ 

  

 

10 7-9 ธ.ค.  

2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  ครั้งที่ 69  การ

แข่งขันเล่านิทาน (Story 

Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

เด็กหญิงกุลธิดา  อรรถวรกิจ 3/11 สพฐ. ระดับเหรียญทอง 

    

/  

11 21 ส.ค. 

2562 

การแข่งขันทักษะการเล่านิทาน )

(story Telling) 

นางสาวปณัสย์คุณ                      

นภักษ์ปกรณ์ 

4/2 โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

รางวัลระดับที่ 3 

⁄     

 

12 14 ก.ย. 

2562 

การแข่งขันทักษะการเล่านิทาน 

(story Telling) 

นางสาวปณัสย์คุณ  

นภักษ์ปกรณ์ 

4/2 สพม.เขต 9 รางวัลเหรียญทอง 
  ⁄   

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

509 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

13 25 ส.ค.2562 เข้าร่วม MWIT Spelling  Bee 

Competition 2019 

เด็กหญิงวิรัลสิรี    พันธ์เตี้ย 

เด็กหญิงวิภาพร    ภูษณวิทย์ 

เด็กหญิงธนัชชา    ศรีเผด็จ 

3/1 

3/1 

3/5 

โรงเรียนมหิดล 

วิทยานุสรณ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน 

    

/ 

 

14 14-15 ก.ย. 

2562 

งานศิลปหัตกรรมระดับ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ญ.กมลณัฐ พืชพันธ์ไพศาล
นายอภินิช จันทร์ฝาง   
เด็กหญิงนภัสกร ร้อยบาง 
นางสาวภัทรนัน สุขสมปอง 
นายกิตติภพ กิจเกษมสิน  

3/4 

3/5 

3/5 

3/9 

3/10 

สพม.เขต 9 ระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศ  

อันดับที่ 1   /   

 

15 21 ก.พ. 2563 การแข่งขัน Silpakorn English 

Excellence Day (S.E.E.D.)  

ครั้งที่ 8 

ด.ญ.กมลณัฐ พืชพันธ์ไพศาล
นายอภินิช จันทร์ฝาง   
เด็กหญิงนภัสกร ร้อยบาง 
ด.ญ.นิชานันท์ มานินปารีรัตน์ 
นางสาวภัทรนัน สุขสมปอง 
นายกิตติภพ กิจเกษมสิน   

3/4 

3/5 

3/5 

3/7 

3/9 

3/10 

คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

พระราชวัง 

สนามจันทร์ 

รางวัลชมเชย  

อันดับที่ 1 

     

/ 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

510 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

16

. 

14 ก.ย. 62 การแข่งขัน Crossword ระดับชั้น 

ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา            

นายเบส    จิตต์ธรรมเลิศ 4/1 สพม.เขต 9 เหรียญทองลำดับที่ 4 
  ✓   

 

17 14-15 ก.ย. 

62 

แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 

Cross Word 

เด็กชายวิทยา    วิจิตรยืนยง 

เด็กชายติณห์    ภาณุรักษ์สิริกุล 

2/1 

3/1 

สพม.เขต 9 เหรียญทอง 

   

✓ 

   

18 15 ม.ค.2563 ตอบคำถามจากวีดิทัศน์ 

“ภาษาฝรั่งเศส”                   

นายจิตวัฒน์    ตัณฑะตะนัย                                 

นายดนุภัทร    เภารัศมี 

4/7 คณะอักษรศาสตร์ 

ม. ศิลปากร 

รางวัลชมเชย 

  

 

 

 √ 

19 15 ม.ค.2563 ละครสั้น“ภาษาฝรั่งเศส”                   นายอัทธเมศร์    ยังเจริญ 

นายหัสดินทร์    ไทรเมือง 

นางสาวชนัญชิดา    เขียวคำรพ 

นางสาวหทัยกาญจน์  รักษาพล 

นางสาวธิดาพร    สงวนไว้ 

4/7 คณะอักษรศาสตร์ 

ม. ศิลปากร 

รางวัลชมเชย 

  

 

 

 √ 

20 7–9 ธ.ค.

2562 

เล่าเรื่องจากภาพ“ภาษาฝรั่งเศส”                   นายจิตวัฒน์    ตัณฑะตะนัย 

นายภูริ    กีรติอิสริยะกุล 

5/7  สพฐ. เหรียญทอง 

  

 

 

√  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

511 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

21 7–9 ธ.ค.

2562 

พูดเพ่ืออาชีพ“ภาษาฝรั่งเศส”                     นายทัตเทพ    ศักดิ์สิริสาธิน                        

นางสาวภัทรวัลลิ์    โพธิ์อาศัย 

5/7 สพฐ. เหรียญเงิน 

  

 

 

√  

22 7–9 ธ.ค. 

2562 

ละครสั้น“ภาษาฝรั่งเศส” 

 

นางสาวณัชชา    บัวงาม 

นางสาวภัทรลดา    ดิษดี 

นางสาวทักษิณา    ชูสูงเนิน 

น.ส.วรางคณา จิรพรเกษมสุข 

นางสาวสุภชา    พูนพาณิชย์ 

5/7 สพฐ. เหรียญเงิน 

    √ 

 

23 14 ก.ย. 

2562 

เล่าเรื่องจากภาพ “ภาษาฝรั่งเศส”                   นายจิตวัฒน์    ตัณฑะตะนัย 

นายภูริ    กีรติอิสริยะกุล 

5/7  สพม.เขต 9 เหรียญทอง 
  √   

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

512 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

24 14 ก.ย. 

2562 

พูดเพ่ืออาชีพ“ภาษาฝรั่งเศส”                          นายทัตเทพ    ศักดิ์สิริสาธิน                        

นางสาวภัทรวัลลิ์    โพธิ์อาศัย 

 

5/7 สพม.เขต 9 เหรียญทอง 

  √   

 

25 14 ก.ย. 

2562 

ละครสั้น“ภาษาฝรั่งเศส” 

 

นางสาวณัชชา    บัวงาม 

นางสาวภัทรลดา    ดิษดี 

นางสาวทักษิณา   ชูสูงเนิน 

น.ส.วรางคณา  จิรพรเกษมสุข 

นางสาวสุภชา    พูนพาณิชย์ 

5/7 สพม.เขต 9 เหรียญทอง 

  √   

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

513 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

26 18 ส.ค. 

2562 

ภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎ ครั้ง

ที1่6 (นานาชาติ)การแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ด.ญ.สาวิตรี ปรีชาเดชสุข   2/3 มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 

รองชนะเลิศอันดับ 7 

     

/ 

27 18 ส.ค. 

2562 

ภาษาจีน เพชรยอดมงกุฎ ครั้ง

ที1่6 (นานาชาติ)การแข่งขัน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นายจรัฏฐ์. ปุณยอนันต์กิจ 

นางสาว วาสิตา เมืองทองอ่อน 

4/5 

6/8 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 

รองชนะเลิศอันดับ 4 

รางวัลชมเชยอันดับ  

73   

     

/ 

28 14-15 ก.ย. 

2562 

งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ 69 การแข่งขัน

เล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน  

ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นางสาวมนัสนันท์  ไชยปัญญา 

เด็กหญิงนีน่า  เพชรรุณ 

4/9 

4/10 

สพม.เขต 9 ระดับเหรียญทอง  

ชนะเลิศ 
  /   

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

514 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

29 14-15 ก.ย. 

2562 

งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ 69 การแข่งขัน

ละครสั้นภาษาจีน  

ระดับชั้น ม.4-ม.6 

นางสาวกรรวี  หนูชัย 

นางสาวณัฐวดี  บัวธรรม 

นายธนาดล  แย้มเลี้ยง 

นางสาวนันท์นภัส  ลีลาพารุ่ง 

นายสุภกิณห์  วงศ์รัตนพิบูลย์ 

4/10 

4/10 

4/10 

4/10 

4/10 

สพม.เขต 9 ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศอันดับ 1 

  /   

 

30 14-15 ก.ย. 

2562 

งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ 69 การแข่งขัน

พูดภาษาจีน ระดับชั้นม. 1- ม.3 

เด็กหญิงสุกฤตา  ฉินพลิกานนท์ 

ด.ญ.พิมพ์ภัทรา พงศ์รักษ์วรา 

 

2/11 

2/12 

 

สพม.เขต 9 ระดับเหรียญทอง 

  /   

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

515 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

31 14-15 ก.ย. 

2562 

งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ 69 การแข่งขัน

พูดภาษาจีน ระดับชั้นม.4-ม.6 

นางสาวณัชชา  ใจบำรุง 

นางสาวศุภกาญ  ศิระวัฒนชัย 

4/10 

4/10 

สพม.เขต 9 ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 

  /   

 

32 14-15 ก.ย. 

2562 

งานศิลปหัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ครั้งที่ 69 การแข่งขัน

เขียนเรียงความภาษาจีน 

ระดับชั้นม.4-ม.6 

นางสาวณัฐชยา  ขม้ินแก้ว 4/10 สพม.เขต 9 ระดับเหรียญทอง  

รองชนะเลิศ 

อันดับ 2 

  /   

 

33 7-9 ธ.ค. 

2562 

งานศิลปะหัตกรรมระดับชาติ  

(ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ

ภาษาจีน  ระดับชั้นม.4-ม.6 

นางสาวมนัสนันท์  ไชยปัญญา 

เด็กหญิงนีน่า  เพชรรุณ 

4/9 

4/10 

จ.สมุทรปราการ ระดับเหรียญ 

ทองแดง  

อันดับ 20 

   /  

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

516 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

34 7 ก.พ. 

2563 

งานมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 

12การแข่งขันตอบปัญหา

วัฒนธรรมจีน    

นายเจตวัฒน์  เอี้ยงทอง  

นายติณณ์  อ่อนจันทร์    

6/8 

6/8 

มหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลชมเชย 

     

/ 

35 7 ก.พ. 

2563 

งานมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 

12การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้

ตัวอักษรจีน 

นายจรัฏฐ์  ปุณยอนันต์กิจ  

นายธนากร  เนียมนาค 

4/5 

5/9 

มหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2      

/ 

36 20/ มิ.ย. 

2019 

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ

ภาษาเยอรมัน ระดับ A2 

นางสาวอรวรา เหมือนบุญ 6/7 สมาคมครู

ภาษาเยอรมัน    

แห่งประเทศไทย 

รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 
    / 

 

37 27 ส.ค. 

2019 

การแข่งขัน ร้องเพลง

ภาษาเยอรมัน 

นางสาวคนิฐา บุญติด 5/8 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
     

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

517 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 
รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

38 30 ส.ค. 

2019 

การแข่งขันประกวดสื่อ

ภาษาเยอรมัน 

 

1. นายคเชนทร์ ชมวงศ์  

2. นายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย  

3. นายเฉลิมวุฒิ วุฒินนทร์  

4. นางสาวกัณฑมณี เกตุแก้ว 

5/8 สมาคมครู

ภาษาเยอรมัน     

แห่งประเทศไทย 

ชนะเลิศ 

    / 

 

39  30 ส.ค. 

2019 

การแข่งขันการพูดบทบาทสมมุติ 

ภาษาเยอรมัน 

1. นางสาวอรวรา เหมือนบุญ 

2. นายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย 

6/7 

5/8 

สมาคมครู 

ภาษาเยอรมัน 

แห่งประเทศไทย 

รางวัลชมเชย     / 

 

40 30 ส.ค. 

2019 

การแข่งขันการวาดภาพ 

ภาษาเยอรมัน 

1. นางสาวกัณฑมณี เกตุแก้ว  

2. น.ส.เขมขนิษฐ์ ตั้งตุลยทรัพย์  

3. นางสาวกฤติยา กุศลมหาโชค 

4. น.ส.พศรินทร์ ตรีไพชยนต์

ศักดิ์ 

5/8 สมาคมครู

ภาษาเยอรมัน    

แห่งประเทศไทย 

รางวัลชมเชย     / 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

518 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการ ชื่อ-สกุลนักเรียน ชั้น หน่วยงานที่จัด ผลการแข่งขัน 

รางวัลระดับ 

กล
ุ่ม 

ร.ร
. 

จัง
หว

ัด 

เข
ตพ

ื้นท
ี่ 

ภา
ค 

ปร
ะเ

ทศ
 

อื่น
 ๆ

 

41  14 ก.ย. 

2562 

การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ

ภาษาเยอรมัน 

1. นางสาวแพรวา ทิมประเทือง 

2. นายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย 

6/7 

5/8 

สพม.เขต 9 รางวัลชนะเลิศ 

เหรียญทอง 

  /   

 

42  7 ธ.ค. 2562 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ

ภาษาเยอรมัน 

1. นางสาวแพรวา ทิมประเทือง 

2. นายเจตนิพัทธ์ ทัศนอนันชัย 

6/7 

5/8 

สพฐ. รางวัลเหรียญทอง 

อันดับที่ 4 

   / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

519 

ผลงาน/รางวัลที่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ได้รับ 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

1 นางรัชนี  รัตนะ เกียรติบัตรครูผู้ดูแลนักเรียน ค่าย

ภาษาอังกฤษประเทศแคนาดา

Canada Summer Camp 

2562 8 เม.ย – 3 พ.ค 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 

 2 นางรัชนี  รัตนะ รางวัลเกียรติบัตรครูฝึกซ้อมนักเรียน 

English Speech Contest  

2562 22 พ.ค 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3 นางรัชนี  รัตนะ เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

Impromptu Speech ม.ปลาย 

2562 21 ส.ค 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 
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4 นางรัชนี  รัตนะ รางวัลเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน 

Impromptu Speech ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 

2562 14-15 ก.ย 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 

5 นางรัชนี  รัตนะ เกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อม 

นักเรียนแข่งขันภาษาอังกฤษ เพชร

ยอดมงกุฎ รอบเจียระไนเพชร 

2562 5-6 ต.ค 2562 

 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 

6 นางรัชนี  รัตนะ เกียรติบัตรครูผู้ดูแลนักเรียนค่าย

ภาษาอังกฤษต่างประเทศ English 

Camp ณ ประเทศญี่ปุ่น 

2562 21-25 ต.ค 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 

7 นางรัชนี  รัตนะ รางวัลเกียรติบัตรครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน 

Impromptu Speech ม.ปลาย งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69                 

จ.สมุทรปราการ  

2562 7-9 ธ.ค 2562 

 

 

 

สพฐ. 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

521 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

8 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการ

แข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น ม.4-ม.6 ครั้งที่ 69  

2562 8 ก.ย. และธ.ค. 2562 สพม.เขต 9 และ สพฐ. 

9 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้น ม.4-ม.6 ครั้งที่ 69 

2562 8 ก.ย. 2562 สพม.เขต 9 

10 นางปริศนา  เสลาคุณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันพูด

ภาษาอังกฤษ (Impromptu 

Speech) 

2562 7-9 ธ.ค.2562 สพฐ. 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

11 นางปริศนา  เสลาคุณ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล

ชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรรมการ

แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) 

2562 14-15ก.ย.2562 สพม.เขต 9 

12 

 

นางสาวสมพิศ  บัวงาม 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการ 

แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ครั้งที่ 69  

2562 

 

14-15 ก.ย. 2562 

 

สพม.เขต 9 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

13 

 

นางสาวสมพิศ  บัวงาม 

 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน เล่า

นิทาน (Story Telling) ระดับชั้น     

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ณ จังหวัด

สมุทรปราการ 

2562 

 

7-9 ธ.ค. 2562 

 

สพฐ. 

14 นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง รางวัลระดับเหรียญทองแดง รางวัล

ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 

ประจำปี 2562“ระดับประเทศ”  

จากคุรุสภาระดับชั้น 

2562 16 ม.ค. 2563 คุรุสภา 

15 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ

เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่า

นิทาน (Story Telling) ระดับชั้น  

ม.4-ม.6 

         2562 15  ก.ย. 2562 สพม.เขต 9 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

524 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

16 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง กรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน

เล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น  

ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2562 15  ก.ย. 2562 สพม.เขต 9 

17 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2562 

2562  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

18 

นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ เป็นบุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ 

ทางกายของบุคลากรในองค์กร  

โครงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือย

นิ่งสู่การพัฒนาองค์กรต้นแบบส่งเสริม 

กิจกรรมทางกายของภาครัฐและ 

เอกชน  

2562 28 ก.ย. 2562 

สสส. (สำนักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

19 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ รางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   2562 16 ม.ค. 2563 สพม.เขต 9 

25 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

วิทยากรค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ฝรั่งเศส “Journées du français” 

 

2562 24-25 ส.ค. 2562 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาฝรั่งเศส ภาคกลางโรงเรียน

ราชินีบูรณะสถานที่ พาวิเลี่ยน ริม

แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

26 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ

ภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ  

2562 21 ส.ค. 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

27 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

ผลการทดสอบวัดสมรรถนะครู

ทางด้านการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2562  

ครั้งที่ 2 

2562 24 ส.ค. 2562 สถาบันทดสอบทางการศึกษา

แห่งชาติ สถานที่สอบ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

28 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัล  

เหรียญทอง ชนะเลิศ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69  

ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  

-การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา

ฝรั่งเศส 

-การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 

-การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา

ฝรั่งเศส 

2562 14 ก.ย. 2562 สพม.เขต 9 / โรงเรียน ภปร. 

ราชวิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

29 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนงานศิลป 

หัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

 (ภาคกลางและตะวันออก)ครั้งที่ 69 

 ปีการศึกษา 2562  ดังนี้  

-การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษา

ฝรั่งเศส (รางวัลเหรียญทอง) 

-การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 

(รางวัลเหรียญเงิน) 

-การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา

ฝรั่งเศส (รางวัลเหรียญเงิน) 

2562 7 ธ.ค. 2562 สพฐ /โรงเรียน ป้อมนาคราช 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

30 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน งานประจำปี

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 

(รางวัลชมเชย) 

-การแข่งขันตอบปัญหาจากวีดีทัศน์

ภาษาฝรั่งเศส (รางวัลชมเชย) 

2562 15 ม.ค. 2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

31 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 

เหรียญทอง ชนะเลิศ ลำดับที่ 4การ

แข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.4-ม.

6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา            

2562 14  ก.ย.  2562 สพม.เขต 9 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

32 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง รางวัลครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   2562 16 ม.ค. 2563 สพม.เขต 9 

33 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง ครูดีไม่มีอบายมุข 2563 16 ม.ค. 2563 สพฐ. 

34 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ บุคคลต้นแบบ ในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะด้วย

กิจกรรมทางกายของบุคลากรในองค์กร 

2562 28 ก.ย. 2562 สสส( สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ) 

35 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 16 ม.ค. 2563 สพฐ. 

36 นางสาวทัศนีย์  ศรีเที่ยง เหรียญทองแดงการนำเสนองานวิจัย 2562 15 ส.ค. 2562 กลุ่ม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

37 นางสาวทัศนีย์  ศรีเที่ยง ครูดีไม่มีอบายมุข 2562 16  ม.ค. 2563 สพฐ. 

38 นางสาวทัศนีย์  ศรีเที่ยง ครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563   2562 16  ม.ค. 2563 สพม.เขต 9 

39 นางสาวนุชนาฏ ราชบวร รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันพูด

เพ่ืออาชีพภาษาเยอรมัน 

2562 14 มิ.ย. 2562 สพม.เขต 9 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

40 นางสาวนุชนาฏ ราชบวร รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล 

เหรียญทอง การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพ

ภาษาเยอรมัน 

2562 7 ธ.ค. 2562 สพฐ. 

41 นางสาวนุชนาฏ ราชบวร ได้รับทุนไปสัมมนาภาษาเยอรมัน ณ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระยะเวลา

ประมาณ 1 เดือน  

2562 29 ก.พ.-10เม.ย. 2563 สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 

42 นายจรินทร์ ภูกระโทก ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4 รางวัลการประกวดพานไหว้ครู

ประเภทสวยงาม ประจำปี 2562 

2562 20 มิ.ย. 2562 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

43 นายจรินทร์ ภูกระโทก บุคคลต้นแบบในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมเพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

ด้วยกิจกรรมทางกายของบุคคลใน

องค์กร 

2562 28 ก.ย. 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

44 นายจรินทร์ ภูกระโทก ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน “การแข่งขัน TO BE 

NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 

NAKHON PATHOM CHAMPIONSHIP 

2020” 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลและ

ทุนการศึกษา 5,000 บาท 

2562 14 พ.ย. 62 ชมรม TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดนครปฐม 

45 นายจรินทร์ ภูกระโทก ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน “การแข่งขันเชียร์หลี

ดดิ้งในโครงการเยาวชนสร้างสีสันรวมพลัง

สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยได้รับ รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัลจาก

ปลัดกระทรวงยุติธรรมและทุนการศึกษา 

15,000 บาท 

2562 13 ก.พ. 2563 สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด (สพป.) สำนักงาน 

ป.ป.ส. 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษาที่ได้รับ วัน เดือนปีที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

46 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

รางวัลชมเชยระดับ 4 ในการประกวดเดิน

สวนสนาม งานวันคล้ายวันสถาปนายุว

กาชาดไทย ประจำปี 2563 

2562 14 ก.พ. 2563 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

47 นางสาวพิชญ์วรัญ 

เลาหร่งพิสิฐ 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การ

แข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเยอรมัน ระดับชั้น 

ม.4 - ม.6 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

2562 15 ก.ย. 2562 สพม.เขต 9 

48 นางสาวฐิตินันท์ แป

ขุนทด 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน “การแข่งขัน TO BE 

NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 

NAKHON PATHOM CHAMPIONSHIP 

2020” 

รางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลและ

ทุนการศึกษา 5,000 บาท 

2562 14 พ.ย. 62 ชมรม TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดนครปฐม 
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การพัฒนาตนเอง 

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

1 นางรัชนี  รัตนะ นำนักเรียนชั้นม.6 อบรมคุณธรรม 

จริยธรรม 

พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 19–21 พ.ค. 2562 22  

2 นางรัชนี  รัตนะ ศึกษาดูงานโรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณ์ ปทุมธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 

ปทุมธานี 

20 ส.ค 2562 6  

3 นางรัชนี  รัตนะ อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะด้วยกิจกรรม

แอโรบิค 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างสุขภาพ 

1 ก.ค-1 ก.ย 2562 15  

4 นางรัชนี  รัตนะ นำนักเรียนร่วมโครงการเรียนรู้ภาษา

และวัฒนธรรม 

ประเทศญี่ปุ่น 21-25 ต.ค 2562 30  
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5 นางรัชนี  รัตนะ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 

17 ม.ค 2563 6  

6 นางรัชนี  รัตนะ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนด้วยกราฟิก(Computer 

Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

3-4 มี.ค. 2563 12  

7 นางปริศนา  

 เสลาคุณ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

17 ม.ค. 2563 6 

 

8 นางปริศนา   

เสลาคุณ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนด้วยกราฟิก(Computer 

Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12 
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

9 นางสาวสมพิศ   

บัวงาม 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อาคารแหล่งเรียนรู้

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี

และการบริหารจัดการหลักสูตร

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 

กลุ่มบริหารวิชาการ/โรงเรียน

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 

13 ส.ค. 2562 6  

10 นางสาวสมพิศ   

บัวงาม 

อบรมการใช้แอพ Flipgrid และ 

Edpuzzle ของกลุ่ม PLC  

เทคโนโลยีการศึกษา 

นายนวัช ปานสุวรรณ ครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี/ ห้องดำริราช

รังสรรค์และห้องโสตทัศน

ศึกษา          โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนัก      

สวนกุหลาบมัธยม) 

4 , 12 และ 19 

ก.ย. 2562 

6 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

11 
นางวรรณวิภา  

พฤฒิภากร 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

17 ม.ค. 2563 4 
 

12 นางสาวสมพิศ  บัว

งาม 

การประชุมสัมมนาระดมความคิด

เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ ปี 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม / หอประชุมพระ     

อุบาลีคุณูปมาจารย์ 

10-11 ก.ย. 2562 12  

13 

 

นางสาวสมพิศ  บัว

งาม 

นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการการ

เรียนรู้และพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม / ประเทศสิงคโปร์ 

6-11 ต.ค. 2562 

 

30 

 

 

 

14 นางสาวสมพิศ  บัว

งาม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 

งานแนะแนว โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม / ห้อง

โสตทัศนศึกษา 

15  พ.ย. 2562 3  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

15 นางสาวสมพิศ  บัวงาม ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนด้วยกราฟิก(Computer 

Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  

16 นายถิรายุ   

ใหญ่เจริญยิ่ง 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

ฝ่ายแนะแนว โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม 

17 ม.ค. 2563 4  

17 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง อบรมเชิงปฏิบัติการ  การฝึกทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

โครงงาน  เรื่อง  “English Oral 

Presentation”  

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

30  ก.ค. - 2  ส.ค.  2562 12  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

18 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง ศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อาคารแหล่งเรียนรู้ 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  70 ปี  

และการบริหารจัดการหลักสูตร

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 

ปทุมธานี 

13  ส.ค. 2562 3  

19 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเรียนรู้

และพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ 

นักเรียน English Program  ณ 

ประเทศสิงคโปร์  

โรงเรียนกาญจนาภิเษก   

วิทยาลัย นครปฐม    

(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

6-11 ต.ค.2562 30  

20 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต  

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

18  พ.ย. 2562 2  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

540 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

21 นางจารุพร   

ลิขิตที่รุ่งเรือง 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  

22 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

 

 

 

ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและ 

กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิม 

พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก“รวมใจไทย 

ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน” 

รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือ 

แผ่นดิน 

26 พ.ค. 2562 6  

23 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

 

ผ่านการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด 

สอบด้วยบทเรียนรูปแบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรการคุมสอบ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา 

แห่งชาติ/ออนไลน์ 

21 ก.ค. 2562 18  

24 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

 

A staff “Perfect English  

Presentation Workshop” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยนครปฐม (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

30 ก.ค. 2562 6  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

25 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

A judge and advisor at the  

Foreign Languages Competition 

โรงเรียนกาญจนา ภิเษกวิทยา

ลัย 

20 ส.ค. 2562 6  

26 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

เข้าร่วม MWIT Spelling  Bee 

Competition 2019 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 25 ส.ค. 2562 6  

27 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการลด 

ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ 

การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรภายใน 

สถานศึกษา โดยการเรียนรู้จำนวน  

20 ชั่วโมง จาก  

HTTPs//THAISAFESCHOOL.COM 

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 

แห่งประเทศไทย 

9 ก.ย. 2562 

(28714-2-04478) 

20  

28 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษา 

อังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 16 ก.ย.2562 

 

6  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) 

หมายเหตุ 

29 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

 

ผ่านการอบรมหลักสูตรครูกับการ

จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา“การสอน

เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ

การศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 

สสส./สพฐ. 21 ก.ย. 2562 22  

30 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

 

อบรมการใช้แอพ Flipgrid  

และ Edpuzzle ของกลุ่ม PLC   

นายนวัช  ปานสุวรรณ 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ห้องดำริราชรังสรรค์และ 

ห้องโสตทัศนศึกษา(กภน.) 

4 , 12 และ 19 ก.ย.2562 6  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 
จำนวน(ช.ม.) 

หมายเหตุ 

31 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต” 

งานแนะแนว โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม / 

ห้องโสตทัศนศึกษา 

20 พ.ย. 2562 3  

32 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

ผ่านการเรียนรู้การเป็นพลเมือง 

อินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบ

คือ 

การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ การระบุ 

ความเสี่ยงและการขอความช่วยเหลือ 

อย่างเหมาะสม 

DEPA and DTAC / ออนไลน์ 28 ก.พ. 2563 2  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

33 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย 

นครปฐม (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

3-4 มี.ค. 2563 12  

34 นางสาววันดี   

เมืองแก้วฟ้า 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจริง 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

15 พ.ย. 2562 6 
 

35 นางสาววันดี   

เมืองแก้วฟ้า 

การอบรมเทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษา 

(Activities to Apply 21st Century 

Skills in Secondary ESL Classes)  

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

(พว.) 

7 ธ.ค. 2562 6  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่

พัฒนาตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

36 นางสาววันดี  เมืองแก้วฟ้า ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยนครปฐม (พระ

ตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

3-4 มี.ค. 2563 12 

 

37 นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา การเข้าร่วมอบรมการนำเสนอผลงาน

เป็นภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

30 ก.ค. 2562 6 
 

38 นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12 
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่

พัฒนาตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

39 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น การพัฒนาและผ่านการทดสอบ

ความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือ

ภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน 

ด้วยระบบ TEPE Online หลักสูตร

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและ

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5 มิ.ย. 2562 -18 

ก.ค. 2562 

30 
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่

พัฒนาตนเอง 

จำนวน

(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

40 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น การอบรมเทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษสำหรับมัธยมศึกษา 

(Activities to Apply 21st Century 

Skills in Secondary ESL Classes) 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

(พว.) 

7  ธ.ค. 2562 6 

 

41 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 

2563 

12 

 

42 นางชญาดา  สุวรรณาลัย ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อาคารแหล่งเรียนรู้วิทย

บริการเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี และการ

บริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

13 ส.ค. 2562 6  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่

พัฒนาตนเอง 

จำนวน

(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

43 นางชญาดา  สุวรรณาลัย Completed Course “Regional 

English Training Centre Project 

(Boot Camp)” 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 / โรงเรียน

สิรินธรราชวิทยาลัย 

17-18 ก.ย. 2562 12  

44 นางชญาดา  สุวรรณาลัย อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้าง

นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและ

การจัดการความรู้ (การเขียนบทความ

วิจัย) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) 

28 ก.ย. 2562 6  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่

พัฒนาตนเอง 

จำนวน

(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

45 นางชญาดา  สุวรรณาลัย อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถีศึกษา : 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – 
Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้
สอนเพษวิถีศึกษาและทักษะชีวิตใน
ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  

22 ต.ค. 2562 22  

46 นางชญาดา  สุวรรณาลัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม)/ห้องดำริราช
รังสรรค์ 

24 ม.ค. 2563 2  

47 นางชญาดา  สุวรรณาลัย ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 

2563 

12 
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

48 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การ

เรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธ

มณฑล 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยนครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

22-24 พ.ค. 2562 24  

49 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ 

E-Portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทย

ฐานะตามเกณฑ์ ว.21 และการเลื่อน

เงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยนครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

29-30 มิ.ย. 2562 12  

50 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

การเข้าร่วมโครงการ Teach in 

Thailand Program for French 

language 2019  

(ครูผู้ประสานงานดูแลโครงการครู

ผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในไทย) 

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส

ประจำประเทศไทย ร่วมกับ

สพฐ. 

17 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2562 6  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

51 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 

“Journées du français” 

 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาฝรั่งเศส ภาคกลาง

โรงเรียนราชินีบูรณะ/พาวิเลี่ยน 

ริมแควรีสอร์ท จังหวัด

กาญจนบุรี 

24-25 ส.ค. 2562 16 

 
 

52 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยนครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม)/พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 

11 ก.ย. 2562 6 

 

 

53 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ประจำปี

งบประมาณ 2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัยนครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม)/คุ้มดำเนินรี

สอร์ท จังหวัดราชบุรี 

2-3 ต.ค. 2562 16 
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

54 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

Singapore English Camp 2019 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย 

นครปฐม (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม)/ประเทศ

สิงคโปร์ 

6-11ต.ค. 2562 42 

 

 

55 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

กิจกรรมงานประจำปีของสมาคมครู

ภาษาฝรั่งเศส “40 ème Fête de  

L’ A.T.P.F 

สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 

/โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก 

กรุงเทพฯ 

3  พ.ย. 2562 6 

 

 

56 นางสาวณัชชารีย์ 

ร่มโพธิ์ธารทอง 

กิจกรรมเสวนาวันครูภาษาฝรั่งเศส 

“Innovation et créativité dans 

ma classe 

สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศส

ประจำประเทศไทย /สมาคม

ภาษาฝรั่งเศส กรุงเทพฯ 

28 พ.ย. 2562 6 

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

553 

ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

57 

นางสาวสุภารัตน์ 

คงวัง 

กรรมการตัดสินการแข่งขันต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น 

ม.4-6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

สพม.9 14 มิ.ย. 2562 8 

 

58 
นางสาวสุภารัตน์ 

คงวัง 

สัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนภาษา

และวัฒนธรรม AYC ประจำปี 2562 

AYC ประเทศไทย 13 – 14 มิ.ย. 2562 16 
 

59 

นางสาวสุภารัตน์ 

คงวัง 

อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครู

ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค หลักสูตร 

BootCamp Turbo 

สพม.9 17 – 18 ส.ค. 2562 16 

 

60 

นางสาวสุภารัตน์ 

คงวัง 

อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

6 -7 ก.ค. 2562 16 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

554 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

61 
นางสาวสุภารัตน์ 

คงวัง 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้าน

สุขภาพจิต 

ฝ่ายแนะแนว โรงเรียนกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

17 ม.ค. 2563 4 
 

62 

นางสาวสุภารัตน์ 

คงวัง 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนด้วยกราฟิก(Computer 

Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12 

 

63 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ 
E-Portfolio เพ่ือการขอเลื่อนวิทย
ฐานะตามเกณฑ์ ว.21และการเลื่อน
เงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม(พระตำหนักสวน
กุหลาบบมัธยม) /ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

29-30 มิ.ย. 2562 12  

64 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

การประชุมสัมมนาระดมความคิด
เพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ ปี2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม(พระตำหนักสวน
กุหลาบบมัธยม) /ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

10-11 ก.ย. 2562 12.  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

555 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา
ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

65 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย
และการจัดการความรู้ (การเขียน
บทความวิจัย) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม(พระตำหนักสวน
กุหลาบบมัธยม) /ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

28 ก.ย. 2562 6  

66 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดสรร
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม) 
/ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 

2-3 ต.ค. 2562 12  

67 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
อยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)/ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

8 ต.ค. 2562 6  

68 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระตำหนักสวน
กุหลาบมัธยม)/ห้องดำริราช
รังสรรค์ 

24 ม.ค. 2563 2  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

556 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

69 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

การอบรมเรื่องการทำ Infographic กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
/สำนักงานปลัดกระทรวงการอุม
ศึกษา กรุงเทพฯ 

2 ก.พ. 2563 6  

70 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

การอบรมออนไลน์เรื่องการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและ
การสอนแห่งประเทศไทย 

9 ก.พ. 2563 6  

71 นางสาวรนิสา     
ศรีไสยเพชร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนด้วยกราฟิก(Computer 

Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  

72 นางสาวศุทรา  เอม

โอษฐ์ 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “กล
ยุทธ์การนำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยก้าวสู่ความเป็นเลิศ 

โรงแรมกรีนเนอรี่ เขาใหญ่  

รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา 

1-3 พ.ค. 2562 18  

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

557 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

73 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ โครงการค่ายรักแก้ว มาดต้องตา

และแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม 

ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) และพุทธมณฑล 

8-9 พ.ค. 2562 12  

74 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา : 
การออกแบบการเรียนรู้ ด้วย
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม                                     

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

13-14 พ.ค. 2562 12  

75 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ

สร้างนวัตกรรมโดยใช้ระบวนการ

วิจัย และการจัดการความรู้

สำหรับครู 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

29-30 มิ.ย. 2562 12  



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

558 

 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

76 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ Perfect English Presentation 

Workshop  

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

30 ก.ค. 2562 12  

77 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ English Camp @ Singapore ประเทศสิงคโปร์ 6-11 ต.ค. 2562 48  

78 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

อบรม “โครงการให้ความรู้

ทางการเงิน” ประจำปี 2562 

หลักสูตร “บริหารการเงินแบบ

สมดุล คุณทำได้ ด้วยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

21 พ.ค.2562 6  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

559 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

79 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

อบรม “โครงการให้ความรู้

ทางการเงิน” ประจำปี 2562 

หลักสูตร “บริหารการเงินแบบ

สมดุล คุณทำได้ ด้วยหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง” 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

21 พ.ค.2562 6  

80 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

สัมมนา Volunteer teacher 

Program (VTP) ประจำปี

การศึกษา 2562 

โรงแรมHoliday Inn Babgkok 11 มิ.ย.2562 

 

6  

 

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

81 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

คณะกรรมการดำเนินงานการ

อบรมการพัฒนาคลังข้อสอบ 

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่ม

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

โครงการยกระดับและส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม(พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

13  มิ.ย. 2562 6  

82 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

คณะกรรมการดำเนินการจัด

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน

การนำเสนอโครงงานเรื่อง 

English Oral Presentation 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นครปฐม(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

22 ก.ค.2562 6  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

83 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

อบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) 

ปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 13 ส.ค.2562 6  

84 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

คณะกรรมการอบรม “การจัด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ

สร้างนวัตกรรมโดยใช้

กระบวนการวิจัยและการจัดการ

ความรู้ (การเขียนบทความวิจัย) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

5 ก.ย.2562 6  

 

 

 

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

562 

ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

85 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง

วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครปฐม 

(วันที่ 14-15 กันยายน 256 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

13 ก.ย.2562 6  

86 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 

 

นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษา 

อังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 16 ก.ย.2562 

 

6  

87 นางสาวนุชนาฏ ราช

บวร 

วิทยากรค่ายภาษาเยอรมัน

ระดับประเทศ 

สพฐ. ร่วมกับสมาคมครู

ภาษาเยอรมันในประเทศไทย 

และสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 

ณ ธีรามา คอทเทจ รีสอร์ท 

จังหวัดราชบุรี 

23-25 ส.ค. 2562 20  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

88 นางสาวนุชนาฏ ราช

บวร 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน การพูด

เพ่ืออาชีพภาษาเยอรมันระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษา 

สพม.9 ณ โรงเรียน ภปร.     

ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

14 ก.ย. 2562 4  

89 นางสาวนุชนาฏ ราช

บวร 

กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะ

ภาษาเยอรมันภายในโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

24 มิ.ย. 2562 -12 ก.ค.

2562 

5  

90  นางสาวนุชนาฏ ราช

บวร 

การเตรียมความพร้อมการนำเสนอ

งานวิจัยของครู กลุ่มโรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ครั้งที่ 8 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

 

29-30 มิ.ย. 2562 16  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

91 นางสาวนุชนาฏ ราช

บวร 

กลยุทธ์การสอนภาษาเยอรมันอย่าง

มืออาชีพ 

สาชาวิชาภาษาเยอรมัน 

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

2 ส.ค. 2562 16  

92 นางสาวนุชนาฏ ราช

บวร 

การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมและ

การใช้สื่อสารสนเทศ 

สพฐ. ร่วมกับสมาคมครู

ภาษาเยอรมันในประเทศไทย 

และสถาบันเกอเธ่ประเทศไทย 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรี

ภูเก็ต 

4 - 5 พ.ย. 2562 16  

93 นางสาวนุชนาฏ ราช

บวร 

สัมมนาภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี  

สถาบันเกอเธ่ ประเทสไทย 29 ก.พ.-10เม.ย. 2563 100  
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน (ช.ม.) หมายเหตุ 

94 นายจรินทร์ ภูกระโทก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัด

กิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้าง

นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัย

และการจัดการความรู้ (การเขียน

บทความวิจัย) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม 

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

28 มิ.ย. 62 6  

95 นายจรินทร์ ภูกระโทก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 8 มิ.ย. 62 – 8 ก.ค. 63 -  

96 นายจรินทร์ ภูกระโทก หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและ

พัฒนาอย่างเข ้มคร ูผ ู ้ช ่วย ก ่อน

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูจากการ

พัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้

ตามหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ

และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วย

ระบบ TEPE Online 

ระบบ TEPE Online 21 พ.ค. – 17 ก.ค. 62 36 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา
ตนเอง 

จำนวน (ช.ม.) 
หมายเหตุ 

97 นายจรินทร์ ภูกระโทก โครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

(ตาสับปะรด) รุ่นที่ 12 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม(พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

14 มิ.ย. 62 3 

 

98 นายจรินทร์ ภูกระโทก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ 

E-Portfolio เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

ตามเกณฑ์ ว.21 และการเล ื ่อน

เงินเดือน 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม 

29-30 ส.ค. 62 6 

 

99 นายจรินทร์ ภูกระโทก การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม(พระตำหนักสวน
กุหลาบบมัธยม) /ห้องโสตทัศน
ศึกษา 

8 ต.ค. 2562 6 

 

100 นายจรินทร์ ภูกระโทก การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา
ลัย นครปฐม(พระตำหนักสวน
กุหลาบบมัธยม) /ห้องดำริราช
รังสรรค์ 

24 ม.ค. 2563 2 
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ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา
ตนเอง 

จำนวน (ช.ม.) 
หมายเหตุ 

101 นายจรินทร์ ภูกระโทก การอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการสอน

และทำงานวิจัยด้านภาษาจีน    

อย่างมีคุณภาพ 

กระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

2 ก.พ. 63 6 

 

102 นายจรินทร์ ภูกระโทก ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การพัฒนาสื่อการเรียน

การสอนด้วยกราฟิก(Computer 

Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนักสวน

กุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12 

 

103 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

การอยู่ค่ายพักแรมยุวกาชาด 

ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

8 ต.ค. 2562 6  

104 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิต

ให้กับครูที่ปรึกษาเป็นระดับชั้น 

(Communication Skills: 

Listening) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัยนครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

18 พ.ย. 2562 3  

 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

568 

ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

105 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

สำหรับมัธยมศึกษา (Activities to Apply 

21st Century Skills in Secondary ESL 

Classes)  

สถาบันพัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.) 

7 ธ.ค. 2562 6  

106 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การอบรมคอร์สการเรียนรู้ออนไลน์ 

ไวยากรณ์พร้อมรบ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 ก.พ. 2563 

 

24  

107 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

108 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

การอบรมเรื่องการทำ Infographic กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม /สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

2 ก.พ. 2563 6  

109 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

การอบรมแนวทางการสอนภาษาจีนขั้น
พรหม 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม /สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา กรุงเทพฯ 

1 ก.พ. 2563 6  

110 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

 (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด วัน/ เดือน/ ปี จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

111 
นางสาวธิติมา  

ปลายเนตร 

การเข้าร่วมอบรมการนำเสนอผลงาน

เป็นภาษาอังกฤษ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 

30 ก.ค. 2562 6  

112 

นางสาวธิติมา 

ปลายเนตร 

วิทยากรค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ฝรั่งเศส 

ศูนย์พัฒนาการเรียนการ

สอนภาษาฝรั่งเศสภาค

กลาง 

24 – 25 ส.ค.2562 12  

113 
นางสาวธิติมา  

ปลายเนตร 

การเข้าร่วมอบรมการสอนภาษาฝรั่งเศส สมาคมครูสอนฝรั่งเศสใน

ประเทศไทย                         

4 – 5  ก.ย. 2562 12  

114 

นางสาวธิติมา  

ปลายเนตร 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด วัน/ เดือน/ ปี จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

115 

นางสาวพิชญ์วรัญ  

เลาหรุ่งพิสิฐ 

 

การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้าง

นวัตกรรมโดยใช้กระบวนการวิจัยและการ

จัดการความรู้ (การเขียนบทความวิจัย) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

28 ก.ย. 2562  

8 

 

116 

นางสาวพิชญ์วรัญ  

เลาหรุ่งพิสิฐ 

 

อบรมเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อ

สอบวัดระดับผลความรู้ภาษาเยอรมัน

ระดับ A1 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

7 ต.ค. 2562 – 10 ต.ค. 

2562 

 

20 

 

117 นางสาวพิชญ์วรัญ 

เลาหรุ่งพิสิฐ 

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การอยู่

ค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 

2562 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

 

8 ต.ค. 2562 

 

6 

 

118 นางสาวพิชญ์วรัญ 

เลาหรุ่งพิสิฐ 

 

กิจกรรมวันคริสต์มาส                                  

(นำนักเรียนจำนวน4คนเข้าร่วม) 

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย 7 ธ.ค. 2562 7  
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119 นางสาวพิชญ์วรัญ 

เลาหรุ่งพิสิฐ 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนด้านสุขภาพจิตให้กับครู

ที่ปรึกษาเป็นระดับชั้น  

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม  

(พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

10 ม.ค. 2563  

3 

 

120 Ms. Aimeelyn 

B.Prado 

 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษก 

วิทยาลัย นครปฐม 

 (พระตำหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  

121 Ms. Lu Caihong ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

“การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก(Computer Grafic) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย นครปฐม (พระ

ตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

11-12 มี.ค. 2563 12  
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การพัฒนาตนเอง 

(การประชุม  สัมมนา  อบรม) ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

1 นางวรรณวิภา 

พฤฒิภาพร 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ไวรัส COVID-19 ด้วยนะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อุบลราชธานี 

25 มี.ค. 2563 1  

รวม 1  

 

ที ่ ชื่อ -นามสกุล เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) หมายเหตุ 

1 นางปริศนา   

เสลาคุณ 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เชื้อไวรัส COVID-19 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 30 มี.ค. 2563 1  

รวม 1  
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ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

1 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและ

การสอนแห่งประเทศไทย               

รุ่นที่ 5 

22 มี.ค. 2563 

 

15 

 

 

2 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ไวรัส COVID-19 ด้วยนะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อุบลราชธานี 

25 มี.ค. 2563 1  

3 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital 

Literacy 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

(นครสวรรค์ – อุทัยธานี) 

27 มี.ค. 2563 1  

4 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เชื้อไวรัส COVID-19 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 28 มี.ค. 2563 1  
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5 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

(E04) ความฉลาดทางอารมณ์ สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

22 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2563 3  

6 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

(M32) มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน สำนักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน 

22 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2563 3  

7 นางลูกจันทร์ 

ภูวัฒนานนท์ 

ผ่านการทดสอบออนไลน์ ความรู้

พ้ืนฐาน Google Applications 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 30 มี.ค.2563 1  

รวม 52  
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ที ่
ชื่อ –นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

1 นางสาวสิรินทร์  

ปานแม้น 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ไวรัส COVID-19 ด้วยนะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อุบลราชธานี 

28 มี.ค. 2563 1  

รวม 1  

 

ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่พัฒนา

ตนเอง 

จำนวน(ช.ม.) 
หมายเหตุ 

1 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย

กราฟิก (Computer Graphic) รุ่นที่ 

2 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา

ลัย นครปฐม (พระตำหนัก 

สวนกุหลาบมัธยม) 

11 – 12 มี.ค. 2563 12  
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2 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

ไวรัส COVID-19 ด้วยนะบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อุบลราชธานี 

25 มี.ค. 2563 1  

3 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital 

Literacy 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 

(นครสวรรค์ – อุทัยธานี) 

26 มี.ค. 2563 1  

4 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลและพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 

เพ่ือแผ่นดิน” 

กรมป่าไม้แห่งประเทศไทย 27 มี.ค. 2563 1  

5 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

เชื้อไวรัส COVID-19 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 28 มี.ค. 2563 1  

6 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

Be internet Alert Google 29 มี.ค. 2563 1  
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7 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

Be internet Strong Google 29 มี.ค. 2563 1  

8 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

Be internet Kind Google 29 มี.ค. 2563 1  

9 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

Be internet Smart Google 29 มี.ค. 2563 1  

10 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

Be internet Awesome Google 29 มี.ค. 2563 1  

11 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

Creative Thinking Classroom 

Design 

Starfish Academy และ 

Starfish Labz 

29 มี.ค. 2563 2  

12 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

ทำอย่างไรให้ลูกปลอดภัยจาก

โรคติดต่อ COVID-19 

Starfish Academy และ 

Starfish Labz 

29 มี.ค. 2563 2  



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

579 

13 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

การเป็นครูในศตวรรษท่ี 21 Starfish Academy และ 

Starfish Labz 

30 มี.ค. 2563 2  

14 นายกิตติพร  

นันต๊ะภาพ 

สุขได้เมื่อรู้จักให้อภัย Starfish Academy และ 

Starfish Labz 

30 มี.ค. 2563 2  

รวม 29  

 

ที ่
ชื่อ -นามสกุล 

เรื่อง หน่วยงานที่จัด/สถานที่ 
วัน/เดือน/ปี ที่

พัฒนาตนเอง 

จำนวน(ช.

ม.) 
หมายเหตุ 

1 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส 

COVID-19 ด้วยนะบบอิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย อุบลราชธานี 

25 มี.ค. 2563 1  

2 นางสาวฐิตินันท์ 
 แปขุนทด 

การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิ
เมชั่นเพ่ือการศึกษา 

Thai MOOC 25 มี.ค. 2563 6  

3 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว Thai MOOC 2 มี.ค. 2563 10  



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

580 

4 นางสาวฐิตินันท์ 
 แปขุนทด 

การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อ

ไวรัส COVID-19 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 28 มี.ค. 2563 1  

5 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 42 (นครสวรรค์ – อุทัยธานี) 

28 มี.ค. 2563 1  

6 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมออนไลน์ในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเด
ชัน 

Thai MOOC 29 มี.ค. 2563 6  

7 นางสาวฐิตินันท์  
แปขุนทด 

ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับไวรัสCOVID-19 ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อ
การศึกษาร้อยเอ็ด 

30 มี.ค.2563 1  

รวม 26  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

1 นางรัชนี  รัตนะ 91 

2 นางวรรณวิภา  พฤฒิภากร 5 

3 นางปริศนา  เสลาคุณ 19 

4 นางสาวสมพิศ  บัวงาม 69 

5 นายถิรายุ  ใหญ่เจริญยิ่ง 4 

6 นางจารุพร  ลิขิตที่รุ่งเรือง 59 

7 นางลูกจันทร์  ภูวัฒนานนท์ 165 

8 นารงสาววันดี  เมืองแก้วฟ้า 24 

9 นางสาวสุภาพร  ศรีภุมมา 18 

10 นางสาวสิรินทร์  ปานแม้น 49 

11 นางชญาดา  สุวรรณาลัย 60 

12 นางสาวณัชชารีย์   ร่มโพธิ์ธารทอง 136 

13 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง 112 

14 นางสาวรนิสา    ศรีไสยเพชร 74 

15 นางสาวศุทรา  เอมโอษฐ์ 174 

16 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง 60 
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ที ่ ชื่อ  -   นามสกุล จำนวนชั่วโมง 

เข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา 

17 นางสาวนุชนาฏ ราชบวร 77 

18 นายจรินทร์ ภูกระโทก 77 

19 นายกิตติพร นันต๊ะภาพ 80 

20 นางสาวฐิตินันท์ แปขุนทด 50 

21 นางสาวธิติมา ปลายเนตร 42 

22 นางสาวพิชญ์วรัญ เลาหรุ่งพิสิฐ 44 

23 Ms. Aimeelyn B.Prado 12 

24 Ms. Lu Caihong 12 
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                                  สรุปงานแนะแนว 

        สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

                           รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

                  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

                                   ---------------------------------------------------- 

                                   ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 
 

 
ที ่ สถาบัน จำนวนคน 

 
๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๑ 

+ ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔๘ 

 
๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๘ 

 
๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ๙ 

 
๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ๙ 

 ๖ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๗ 

 ๗ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๔๓ 

 ๘ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๑ 

 ๙ มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑ 

 ๑o มหาวิทยาลัยบูรพา  ๒ 

 ๑๑ มหาวิทยาลัยมหิดล ๔๕ 
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 ที ่ สถาบัน จำนวนคน 

 ๑๒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๙ 

 ๑๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๕ 

 ๑๔ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑ 

 ๑๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๙ 

 ๑๖ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๘ 

 ๑๗ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑ 

 ๑๘ มหามกุฏราชวิทยาลัย ๑ 

 ๑๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ๒ 

 ๒o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๑ 

 ๒๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๔ 

 ๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ๑ 

 ๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ๙ 

 ๒๔ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๖ 

 ๒๕ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ๕ 

 ๒๖ มหาวิทยาลัยรังสิต ๒ 

 ๒๗ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๒ 

 ๒๘ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๗ 
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ที ่ สถาบัน จำนวนคน 

๒๙ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ๒ 

๓o สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๑ 

๓๑ สถาบันเทคโลยีไทย-ญี่ปุ่น ๑ 

๓๒ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ๒ 

๓๓ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ๑ 

๓๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑ 

๓๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ๑ 

๓๖ สถาบันการบินพลเรือน ๘ 

๓๗ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ๑ 

๓๘ Beijing University ๑ 

๓๙ Jinan University ๓ 

๔๐ Nanjing University of Finance And Economics ๑ 

๔๑ Northwestern Polytechnical University ๑ 

๔๒ University kuala lumpur ๑ 

๔๓ Xiamenhuaqial University ๗ 

๔๔ เตรียมศึกษาต่อ ๖ 

 รวม ๓๑๕ 
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รุ่น  19 

เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 

๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน ๑๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกวินธรา     กงทองลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี ๑ 

๒. นายทศภณ           เขียวแก้ว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๒ 

๓. นางสาวพิริยดา      ศรีทองแท้ วิทยาศาสตร์ เคมี ๒ 

๔. นายฐปนนท์         ตันมงคลกาญจน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ๓ 

๕. นายสุธัญญ์โชต      วิสุทธิพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ๓ 

๖. นางสาวจันทรัตน์   แสงเนตร วิทยาศาสตร์ เคมี ๓ 

๗. นางสาวอัจฉรา      พงษ์ภพไพบูลย์ วิทยาศาสตร์ เคมีวิศวกรรม ๓ 

๘. นางสาวพริมา       วิบูลย์ปิ่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี ๕ 

๙. นางสาวสุภาพรรณ ว่องพานิช นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ๖ 

๑๐. นางสาวเขมินทรา   ชวนกระโทก คณะนิเทศศาสตร์ - ๗ 

๑๑ นายภูษิต             สินลือนาม นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ๘ 
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๒.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๔๘ คน)  

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายณภัทร          เล็กทิมทอง ศึกษาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ ๑ 

๒. นายสรวิชญ์         พงษ์เสถียรศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๑ 

๓. นางสาวชฎารัตน์   ไชยภักด ี เกษตร เคมีการเกษตร ๑ 

๔. นางสาวธนัชพร     พุกพัด วิทยาศาสตร์ เคมี ๑ 

๕. นางสาวสิริยากร    ประทุมมณี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) ๑ 

๖. นางสาววีรดา       เขตสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ ๑ 

๗. นายชาติศิริ         ณ ศรีโต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ๒ 

๘. นายพิสิฐพล        พุฒิกรวงศ์ศรี วนศาสตร์ วนศาสตรบัณฑิต ๒ 

๙. นายอนพัช          บุญแก้ว ประมง ประมง ๒ 

๑๐. นางสาวพิมพ์วิภา  เตี๋ยอำนวยชัย สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ๒ 

๑๑. นางสาวสาธิตา     มั่นวงษ ์

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๒ 

๑๒. นางสาววีริศา       เมืองรามัญ บริหารธุรกิจ บัญชี ๒ 

๑๓. นายกรธวัช         เลาหะวาทนิ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 

๑๔. นางสาวกนกพร   พิริยะวิศรุต สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ๓ 

๑๕. นางสาวณัฎฐธิดา  รัมภาสกุล วิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมอุตสาหการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
๓ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑๖. นางสาวธราวรรณ  กนกวัฒน์ไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 

๑๗. นางสาวพิชญาภา  เพ็งสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก ๓ 

๑๘. นางสาวมนัสพร   งามแสงรุ่งสาโรจน ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๓ 

๑๙. นางสาวอภิสรา    สุขแต้ม 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การตลาด (ภาคปกติ) 
๔ 

๒๐. นางสาวชลลดา    ปิติธรรมวงศ์ ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

อุตสาหกรรมการบริการ 
๔ 

๒๑. นางสาวณัฐธิตา    สุขใย วิทยาการจัดการ การจัดการ ๔ 

๒๒. นางสาวณัฐธิดา    ใจกล้า 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การโรงแรมและภัตตาคาร 
๔ 

๒๓. นายวราคม         สวุัณณปุระ มนุษยศาสตร์ วรรณคดีไทย ๕ 

๒๔. นายวีรภัทร        งามแฉล้ม 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การตลาด 
๕ 

๒๕. นางสาวธัญชนก   พุ่มขจร ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา ๕ 

๒๖. นางสาวภคพร     เอ้ือสถาพรกิจ 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การบัญชีบริหาร 
๕ 

๒๗. นางสาวศิวาพร    มีบุบผา 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การบัญชีบริหาร 
๕ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๒๘. นางสาวญดาพร   สีวิบุญ 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การตลาด 
๕ 

๒๙. นางสาวสุธาริณี    จันทร์ผ่องใส 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ วิชาการจัดการ 
๕ 

๓๐. นายพชร            เผ่ามณี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร ๕ 

๓๑. นางสาวศุภรกานต์ เชื้อวชิรปัญญากุล บริหารธุรกิจ  วิชาการเงิน ๕ 

๓๒. นางสาวโยติกา      ปะทิ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ๕ 

๓๓. นายณภัทร           แก้วดี 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การเมืองและการปกครอง 
๖ 

๓๔. นายณัฐพล           ขำประเสริฐ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ๖ 

๓๕. นายนิธิโรจน์         ไชยเนตร วิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน ๖ 

๓๖. นางสาวชาณุณัฏฐ์  พัชรนิธิอำไพ 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยว 
๖ 

๓๗. นางสาวณัฐฐิดา     หุ่นรูปหลอ่ 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ บัญชีบริหาร 
๖ 

๓๘. นางสาวโชติมา      เขียวคำรพ 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

การท่องเที่ยวและการ

โรงแรม 
๖ 

๓๙. นางสาวรติญาภรณ์ จันเทวี 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ การจัดการ 
๖ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๔๐. นางสาวอริสรา      คนไว มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ๖ 

๔๑. นายณัฏฐพีร์         สิทธวิุฒิ มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ๗ 

๔๒. นางสาวธัญญมน    คุ้มสมบัติ มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ๗ 

๔๓. นายอิทธิพัทธ์        เรืองพงษ์ 

ศึกษาศาสตร์และพัฒน-

ศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
๗ 

๔๔. 

นางสาวอรจิรา      วิจิตรสิทธิ

ไพศาล 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

การจัดการการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
๗ 

๔๕. นางสาววีรดา       รักพานิชมณี มนุษยศาสตร์ 

ภาษาตะวันออก กลุ่ม

ภาษาจีนธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
๘ 

๔๖. นางสาวจิราพร     บุษบงก์ 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

วิชาภาษาตะวันออก (ภาค

ปกติ) 
๘ 

๔๗. นางสาวสุพิชชา     อ่วมเจริญ 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยว 
๘ 

๔๘. นางสาวพัชรากร    สังข์ทอง 

ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

วิชาการจัดการโรงเเรมเเละ

ท่องเที่ยว (ภาคปกติ)  
๘ 
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๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๘ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวพรพรรณ   สดใส เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ๒ 

๒. นางสาวรัชต์ธร     หมวกรอง บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริการ ๔ 

๓. นายศักดิ์ดา         เกิดแก้ว การสื่อสารมวลชน วิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ๕ 

๔. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์ภิรมย์ สื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน ๖ 

๕. นางสาวพัชรพร     สุทธิเทพา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต ๗ 

๖. นางสาวเกวลี        ธนโชติชญานี วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์ ๗ 

๗. นางสาวลลิตา       รอดแตง สื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน ๘ 

๘. นางสาวประภัสสร  แช่มช้อย สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ดิจิทัล ๘ 

 

๔. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน ๙ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. 

นายณัชพัฒน์       กรุงพลี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ

อิเล็กทรอนิกส์ ๑ 

๒. นางสาวกฤตินี      วิชัยดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ 

๓. นางสาวสุภชา      กุงวงศ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา สาขาวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร ๑ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๔. นาย สัจบรรณ     ตันตินราศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ เมคคาทรอนิกส์ ๒ 

๕. 

นาย หิรัญชลิต    ธนิยผล วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศว -

กรรมเครื่องมือและวัสดุ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ๒ 

๖. 

นางสาวภาสินี     เราอัครรุ่งเรือง ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีการศึกษาและ

สื่อสารมวลชน ๒ 

๗. นายธนดล         เมฆสั้น วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 

๘. 

นางสาวบัณฑิตา  อ้นศิริ  สถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

การออกแบบ 

มิเดียทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์ ๔ 

๙. 

นางสาวจีราพัชร  มอญถนอม สถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ 

มิเดียทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์ ๖ 

 

๕. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำนวน ๙ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกันตพร     สำราญฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๒ 

๒. นายเมธชนัน        ชูเกตุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ๓ 

๓. นายอนันต์ชัย       งั่วสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ ๓ 

๔. นายอติวิชญ์         มาฆวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม ๓ 

๔. นางสาวปิยฉัตร     วัฒนสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๖. นางสาวภควดี       พวงดอกไม้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ๓ 

๗. นายตั้งปณิธาน      ลีลาวิมลวรรณ สถาปัตยกรรมและการ

ออกแบบ 

ออกแบบภายใน ๔ 

๘. นายปัณณธรณ์      ทองแดง สถาปัตยกรรมและการ

ออกแบบ 

ออกแบบภายใน ๕ 

๙. นางสาวศิริกาญจน์  พันธุประพันธ์ พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

และทรัพยากรมนุษย์ 

๗ 

 

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/1  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 

๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกวินธรา     กงทองลักษณ์ วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี ๑ 

๒. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวธันย์ชนก    ชัยวรรัตนสกุล วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๑ 
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๓. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายภาสุร             บุญเจรญิ ทหารอากาศ - ๑ 

  

๔.   มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกนกวรรณ  เจริญสุข สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาสถาปัตยกรรม (5ปี) ๑ 

๒. นางสาวอรนิชชา    ประมาคะเต อักษรศาสตร์ 

กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ

เอเชียศึกษา) 
๑ 

 

๕.  สถาบันการบินพลเรือน (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายชนินทร์   แก้วเกิดมี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

การบิน 
๑ 

๒. นางสาวศุภัชยา  วัชรธรธรรม หลักสูตรนายช่างภาคพ้ืนดิน ช่างเครื่องบิน วิชาเอก

เครื่องยนต์เเก๊สเทอร์ไบน์ 
๑ 
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๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน ๓ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายณัชพัฒน์       กรุงพลี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและ

อิเล็กทรอนิกส์ ๑ 

๒. นางสาวกฤตินี      วิชัยดิษฐ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑ 

๓. นางสาวสุภชา      กุงวงศ์ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา สาขาวิทยา-

ศาสตร์และเทคโนโลยี 

การอาหาร ๑ 

 

๗. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำนวน ๔ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายนิติย์กาย        อยู่เถา นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ๑ 

๒. นางสาวภัทรภร     รอดเท่ียงธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ ๑ 

๓. นางสาววีรยา        เขตสูงเนิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ ๑ 

๔. นางสาวสิรารมย์    ตั้งตระกูลธรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ ๑ 

 
 
 

 

๘.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๖ คน)  

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายณภัทร          เล็กทิมทอง ศึกษาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ ๑ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๒. นายสรวิชญ์         พงษ์เสถียรศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๑ 

๓. นางสาวชฎารัตน์   ไชยภักด ี เกษตร เคมีการเกษตร ๑ 

๔. นางสาวธนัชพร     พุกพัด วิทยาศาสตร์ เคมี ๑ 

๕. นางสาวสิริยากร    ประทุมมณี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ (ภาคพิเศษ) ๑ 

๖. นางสาววีรดา        เขตสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ ๑ 

 

๙.  มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน ๑๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายณัฐนนท์        รอดสำอางค์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ๑ 

๒. นายปัญจวัฒน์      ชัยนิชยกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า ๑ 

๓. นางสาวนวภรณ์     เกื้อกูล 

แพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

ความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย 
๑ 

๔. นางสาวพัชญ์สิตา   เลิศรุจิดำรงค์กุล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ 

๕. นางสาวพิมพ์ระยา  จึงไพศาล 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
๑ 

๖. นางสาวเพชรไพลิน  พวงประดับ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 

(นานาชาติ) วิชาเอก 

วิศวกรรมผลิตภัณฑ์นม 

และเครื่องดื่ม 

๑ 
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๗. นางสาววัทธ์ชญา    ศรีสังวาลย์ 

แพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
๑ 

๘. นางสาวศรสวรรค์   ภูล้นแก้ว กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด ๑ 

๙. นางสาวศิรินทรา    กิตติบวร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ 

๑๐. นางสาวสุวิชาดา     เลิศวัลลภ 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
๑ 

๑๑. นางสาวพรพิมล     เพ็งเภา กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด ๑ 

๑๒. นางสาวรรรนรี      สิริฤกษ์วิภาส สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ๑ 

 

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

---------------------------------------------------- 

 ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 

 

๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( จำนวน ๒ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ทศภณ เขียวแก้ว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต ๒ 

๒. นางสาว พิริยดา ศรีทองแท้ วิทยาศาสตร์ เคมี ๒ 
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๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( จำนวน 3 คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว ณัฐิดา พึ่งความสุข แพทยศาสตร์ 
การแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต 
๒ 

๒. นางสาว สุมิลตรา สิทธิสวนจกิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ประยุกต์ ๒ 

๓. นางสาว อารีรัตน์ ถนอมน้ำใจ สหวิทยาการ 
วิชาปรัชญา การเมือง และ

เศรษฐศาสตร์ 
๒ 

 

๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว พรพรรณ สดใส เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ๒ 

 

๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( จำนวน ๖ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นาย ชาติศิริ     ณ ศรีโต วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล ๒ 

๒ นาย พิสิฐพล พุฒิกรวงศ์ศรี วนศาสตร์ วนศาสตร์บัณฑิต ๒ 

๓ นาย อนพัช   บุญแก้ว ประมง ประมง ๒ 

๔ นางสาว พิมพ์วิภา เตี๋ยอำนวยชัย สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ ๒ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๕ นางสาว สาธิตา มั่นวงษ์ 
ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒ 

๖ นางสาว วีริศา เมืองรามัญ บริหารธุรกิจ บัญชี ๒ 

 

๕. มหาวิทยาลัยศิลปากร ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว เอกนรี แสนทอง สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม ๒ 

 

๖.มหาวิทยาลัยมหิดล ( จำนวน ๑๔ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย จักรรัตน์ กนกพาณิชย์ แพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล 

แพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต 

๒ 

๒. นาย ธนกฤต    ธนอัครภพ กายภาพบำบัด กายภาพบำบัด ๒ 

๓ นาย พชร       เอ้ือจิตติโภคา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๒ 

๔ นาย พุฒิเมธ     วิวรรธน์ธรา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๒ 

๕ นาย วชิรวิชญ์   พีรพิศาลพล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๒ 

๖ นาย วิญญ์       ลดาวุฒิพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๒ 

๗ นาย ศิรภพ      แย้มเดช สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

๒ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๘ นางสาว ณัฐพร ภูมลา พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒ 

๙ นางสาว เบญสิร์ยา พิพัฒนาพรภักดี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒ 

๑๐ นางสาว ภัทรวดี สุรัชภากรณ์ 
แพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒ 

๑๑ นางสาว ศุภาพิชญ์ เลิศกมลมาศ 
แพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒ 

๑๒ นางสาว อัญชิสรา ภานุมาศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒ 

๑๓ นางสาว ศศิกานต์ เขียวประทุม 
แพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๒ 

๑๔ นางสาว อิสรีย์ ธนาดำรงค์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๒ 

 

๗.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( จำนวน ๓ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย สัจบรรณ ตันตินราศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ เมคคาทรอนิกส์ ๒ 

๒. นาย หิรัญชลิต ธนิยผล 

วิศวกรรมศาสตร์  

ภาควิศกรรมเครื่องมือและ

วัสดุ 

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ๒ 

๓ 
นางสาว ภาสินี  

เราอัครรุ่งเรือง 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีการศึกษาและ

สื่อสารมวลชน 
๒ 
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๘.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ก้องภพ สุขขี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต ๒ 

 

๙. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย นันทพงศ์ แซ่ลิ้ม 
วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

วิศวกรรมเคมีและ

กระบวนการ 
๒ 

 

๑๐.มหาวิทยาลัยนเรศวร ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว ปัญญาวีร์ ยะรี สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด ๒ 

 

๑๑.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ( จำนวน ๒ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย พีร แก้วหิรัญ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ๒ 

๒. นางสาว ธนัญญา สานสุข วิชาการจัดการ 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน 
๒ 

 

๑๒.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว กันตพร สำราญฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเคมี ๒ 
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๑๓. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นางสาว ภัทรกันย์ กอบลาภเจริญ การบริหารและจัดการ บริหารธุรกิจ ๒ 

 

๑๔.มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ( จำนวน ๒ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ธานัท ธนทัตธนนท์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทค - การ

พัฒนาซอฟต์แวร์ 
๒ 

๒. นางสาว พัชรีญา สุขสำราญ - ออกแบบภายใน ๒ 

 

๑๕.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ณฐกร ทวีชัยวัฒนะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แพทยศาสตร์บัณฑิต ๒ 

 

๑๖. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ( จำนวน ๑ คน ) 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว ศิรินทา จงธัญญากร เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ ๒ 
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/3  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 

---------------------------------------------------- 

๑.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน ๔ คน) 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ฐปนนท์ ตันมงคลกาญจน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ๓ 

๒. นาย สุธัญญ์โชต วิสุทธิพันธ ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ๓ 

๓. นางสาว จันทรัตน์ แสงเนตร วิทยาศาสตร์ เคมี ๓ 

๔. นางสาว อัจฉรา พงษ์ภพไพบูลย์ วิทยาศาสตร์ เคมีวิศวกรรม ๓ 

 

๒.มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน ๙ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย กรวิชญ์  ขุนทรง แพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 

ความผิดปกติของการสื่อ

ความหมาย 
๓ 

๒. นาย ธรณ์ธนย์  สิริสวุัฒน์ตระกูล เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ๓ 

๓. นาย ธิติภูมิ  สิทธิวงศ ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
๓ 

๔. นางสาว กรกนก  โศรกศรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ๓ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๕. นางสาว กัลย์สุดา สายตำ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ ๓ 

๖. นางสาว ณิชาดา  พรหมโนรี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์บัณฑิต ๓ 

๗. นางสาว พลอยชมพู  รื่นเริงใจ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

แพทยศาสตร์บัณฑิต(ร.พ.

ราชบุรี) 
๓ 

๘. นางสาว ภัทรวดี  เจริญกิจ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ ๓ 

๙. นางสาว ปรารถนา คนยืน แพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี 
พยาบาลศาสตร์ ๓ 

 

๓.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๖ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย กรธวัช   เลาหะวาทิน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 

๒. นางสาว กนกพร  พิริยะวิศรุต สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ ๓ 

๓. นางสาว ณัฎฐธิดา  รัมภาสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
๓ 

๔. นางสาว ธราวรรณ  กนกวัฒน์ไพศาล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 

๕. นางสาว พิชญาภา  เพ็งสกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมหลัก ๓ 

๖. นางสาว มนัสพร  งามแสงรุ่งสาโรจน ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๓ 
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๔.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำนวน ๔ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย จักรกฤษณ์ ทองศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ๓ 

๒. นาย เอกวัส  จึงเจริญ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ๓ 

๓. นางสาว กนกพิชญ์  จันทะสด สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ๓ 

๔. นางสาว จิตชญา  ทองเอกรัตน์ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
ฟิสิกส์ ๓ 

 

๕.มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ปิยพรรดิ์  หวานแหลม ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย ๓ 

 

๖.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำนวน ๕ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย เมธชนัน  ชูเกตุ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ๓ 

๒. นาย อนันต์ชัย  งั่วสมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ ๓ 

๓. นาย อติวิชญ์  มาฆวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม ๓ 

๔. นางสาว ปิยฉัตร  วัฒนสกุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 

๕. นางสาว ภควดี  พวงดอกไม้ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ๓ 
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๗.มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ธนดล  เมฆสัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี ๓ 

 

๘.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (จำนวน ๓ คน) 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นาย ธีรภัทร  อเนกอนันตวงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ การขนส่งทางราง ๓ 

๒. นาย เพลาภัทร จันทร์รงค์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา ๓ 

๓. นางสาว กัญญาวีร์  เวชพันธ์ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าลาดกระบัง 
วิศวกรรมวัสดุนาโน ๓ 

๙.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว จรรยวรรณ์  วงษ์หงษ์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ๓ 

 

๑๐.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว ชุดาภา  อ่อนจันทร์ นิติศาสตร์ 
   นิติศาสตร์ 

 -ทุนเต็มจำนวน- 
๓ 
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๑๑.วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว ณัชชา  เสียงล้ำเลิศ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ๓ 

๒. นางสาว แพรวา  แก้วเงิน พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ๓ 

 

๑๒.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาว ขวัญชนก สมบูรณ์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ๓ 

 

              สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 
 

๑. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำนวน ๘ คน) 
 

 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายกรินทร์    ลัคนาวิพุธ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ 

๒. นายจิรัฏฐ์      จินงี ่ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง

เมือง 

สถาปัตยกรรม 
๔ 

๓. นายเธียรวิชญ์    ปานธูป สหวิทยาการ ปรัชญา การเมืองและ

เศรษฐศาสตร์ 
๔ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๔. นายปรัชญา      เผือกบริสุทธิ์ รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ๔ 

๕. นายสิรภพ          พรหมแก้ว พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ 

๖. นางสาวเนตรนภา    เกียรติรัศมี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ 

๗. นางสาวภัทรมัย    คงคุณสิน วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - ๔ 

๘. นางสาวสฐิตา      แสงแป้น สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผัง

เมือง 

สถาปัตยกรรมเพ่ือการ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
๔ 

 
 

 

๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน ๕ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายภัทรวุฒิ    แจงทอง ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา ๔ 

๒. นายรัฐธนันท์    รัตนปิยะธัญญ์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ๔ 

๓. นางสาวฐานิดา    สวัสดิ์แดง ศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ๔ 

๔. นางสาวนพมาศ    ยศเรศ วิทยาการจัดการ การจัดการนิทรรศการและ 

งานอีเว้นท์ 

๔ 

๕. นางสาววิชญาวดี    พีรพันธุ์เกริกไกร ศึกษาศาสตร์ ศิลปศึกษา ๔ 
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๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๔ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวอภิสรา    สุขแต้ม ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

การตลาด (ภาคปกติ) ๔ 

๒. นางสาวชลลดา    ปิติธรรมวงศ์ ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

อุตสาหกรรมการบริการ 

๔ 

๓. นางสาวณัฐธิตา    สุขใย 
 

วิทยาการจัดการ การจัดการ ๔- 

๔. นางสาวณัฐธิดา    ใจกล้า ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

การโรงแรมและภัตตาคาร ๔ 

 

๔.     มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน ๓ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกรกวิน    ลัคนาวิพุธ วิทยาลัยศาสนศึกษา ศาสนศึกษา ๔ 

๒. นางสาวนรีกานต์    ลิ้มล้อมวงศ์ ศิลปศาสตร์ ศาสนศึกษา ๔ 

๓. นางสาวภัชรีญา    คงยัง วิทยาเขตกาญจนบุรี บัญชีบัณฑิต ๔ 

 

๕.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายตั้งปณิธาน    ลีลาวิมลวรรณ สถาปัตยกรรมและการ

ออกแบบ 

ออกแบบภายใน ๔ 
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๖.     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวบัณฑิตา    อ้นศิริ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ 

มิเดียทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์ 

๔ 

 

๗. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวรัชต์ธร    หมวกรอง บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจบริการ ๔ 

 

๘.     มหามกุฏราชวิทยาลัย (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายสิริพงศ์    อุดมโชคสิริถาวร ศาสนาและปรัชญา พุทธศาสตร์ ๔ 

 

๙.     มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวธฤษวรรณ    อินทรชูกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี ๔ 

 

๑๐.    สถาบันการบินพลเรือน (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวเกศสรินทร์    แก้วแกมสี เทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการบิน (AVM) ๔ 

๒. นางสาวณิชานาฎ    คิดประดิษฐ์ทิพย์ เทคโนโลยีการบินบัณฑิต การจัดการการบิน (AVM) ๔ 
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๑๑.    มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวเมลดา    ดลบันดาลโชค International college Bachelor of business 

Administration 

๔ 

๒. นางสาวสุภาพร    จันทร์สว่าง เศรษฐศาสตร์ - ๔ 

 

๑๒.    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต  (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายธนวัฒน์    ตันไพบูลย์กุล ศิลปกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก ๔ 

 

๑๓.    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายธนากร    แซ่อ้ึง นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง ๔ 

 

๑๔.    มหาวิทยาลัยรังสิต (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายสัณหณัฐ    เยาวเลิศ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ 

การบริการ 

ศิลปะและเทคโนโลยีการ

ประกอบอาหาร 

๔ 
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๑๕.    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายภัทร    เอกมาไพศาล ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ๔ 

 

๑๖. Nanjing University of Finance And Economics (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวรสกร    สารีวงศ์หาญ International economics 

and trade 

- ๔ 

 

๑๗. เตรียมศึกษาต่อ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายภูวนาถ    วังมุก เตรียมศึกษาต่อ - ๔ 

 

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๕  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 

  ๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวพริมา วิบูลย์ปิ่น พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี ๕ 
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๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำนวน ๕ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายธนกฤต  ศรีแก้วเขียว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ๕ 

๒. นายภูรินท์  ดีหลี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ ๕ 

๓. นางสาวธีริศรา  พันธุ์กมลศิลป์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี การบัญชี ๕ 

๔. นางสาวชัญญนิษฐ์ โภคินบริบูรณ์ ศิลปศาสตร์ ปรัชญา ๕ 

๕ นางสาวมณีกานต์  ฉิมวัย วิทยาลัยนวัตกรรม การแปรรูปทางดิจิทัล ๕ 

 

๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๑๐ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายวราคม  สุวัณณปุระ มนุษยศาสตร์ วรรณคดีไทย ๕ 

๒. นายวีรภัทร งามแฉล้ม ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การตลาด ๕ 

๓. นางสาวธัญชนก  พุ่มขจร ศึกษาศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา ๕ 

๔. นางสาวภคพร เอ้ือสถาพรกิจ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การบัญชีบริหาร ๕ 

๕. นางสาวศิวาพร มีบุบผา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การบัญชีบริหาร ๕ 

๖. นางสาวญดาพร สีวิบุญ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การตลาด ๕ 

๗. นางสาวสุธาริณี จันทร์ผ่องใส ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาการจัดการ ๕ 

๘. นายพชร เผ่ามณี เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร ๕ 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

614 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๙. นางสาวศุภรกานต์ เชื้อวชิรปัญญากุล บริหารธุรกิจ  วิชาการเงิน ๕ 

๑๐. นางสาวโยติกา ปะทิ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ๕ 

 

 

๔.มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน ๖ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายคณกร อภิญ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
ธุรกิจวิศวกรรม ๕ 

๒. นายปรวัฒน์ พลายเล็ก 

วิทยาการจัดการ 

การจัดการนวัตกรรม

ทางธุรกิจ 
๕ 

๓. นางสาววรณภรณ์ นาสา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม ธุรกิจวิศวกรรม 
๕ 

๔. นางสาววรัญญา ห้วยหงษ์ทอง ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา ๕ 

๕. นางสาวอธิชา สอนทุ่ง 

วิทยาการจัดการ 

การจัดการงาน

นิทรรศการและงานอี

เว้นท์ 

๕ 

๖. นางสาวชนัญชิดา กิจเจริญ 

วิทยาการจัดการ 

วิชาการจัดการธุรกิจ

และภาษา 
๕ 
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๕. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จำนวน ๓ คน) 
  

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวพรทิชา มั่นจิต มนุษยศาสตร์ ภาษาตะวันออก ๕ 

๒. นางสาวเขมิสรา บุญเจริญ สังคมศาสตร์ 

สังคมวิทยาเพ่ือการ

พัฒนา 
๕ 

๓. นางสาวเบญจมา ส้มเช้า มนุษยศาสตร์ วิชาภาษาไทย ๕ 

 

๖. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายศักดิ์ดา เกิดแก้ว การสื่อสารมวลชน วิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ๕ 

 

๗. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายปัณณธรณ์ ทองแดง สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ออกแบบภายใน ๕ 

 

๘.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายดิชพัทร จันทเขต บริหารธรุกิจ บริหารธุรกิจและการจัดการ ๕ 
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๙.มหาวิทยาลัยมหิดล(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายพูลเกียรติ กุลธีระ ศิลปศาสตร์ การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม ๕ 

 

๑๐. มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง(จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายขจรวุฒิ  บุญศรีสมฤทธิ์ 

สำนักวิชาการ

จัดการ บัญชี 
๕ 

 

๑๑. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(จำนวน ๒ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวภรณ์เพชรา ภิรมย์ธีรธรรม การเรือน 

เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการ

บริการ 
๕ 

 

๑๒. วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (จำนวน ๑ คน)  

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวอัยลดา สังดิษฐ์ วิทยาลัยนานาชาติ ธุรกิจการบิน ๕ 

 

๑๓. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกชกร เครือมิ่งมงคล ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ภาพยนตร์ ๕ 
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๑๔. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวธนิดา ปูละเต ศิลปกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน ๕ 

 

๑๕.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายรัตนัย ปล่องกระโทก การท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมบริการ การจัดการธุรกิจสายการบิน 
๕ 

 

๑๖.มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายจุงกร จงกิจวรกุล การบิน - ๕ 

 

๑๗.สถาบันเทคโลยีไทย-ญี่ปุ่น(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายพรภวิษย์ ตั้งจิตติไพโรจน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ 

 

๑๘.universiti kuala lumpur (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายโอภาส พรไพรัช 

- 

Aircraft Maintenance 

License Program – EASA 

Part 66 

๕ 
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สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/6 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 

๑.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวสุภาพรรณ ว่องพานิช นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ๖ 

 

๒.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๗คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายณภัทร   แก้วดี ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

การเมืองและการปกครอง ๖ 

๒ นายณัฐพล  ขำประเสริฐ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ๖ 

๓ นายนิธิโรจน์  ไชยเนตร วิทยาการจัดการ การเงินและการลงทุน ๖ 

๔ นางสาวชาณุณัฏฐ์ พัชรนิธิอำไพ ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

นวัตกรรมการท่องเที่ยว ๖ 

๕ นางสาวณัฐฐิดา  หุ่นรูปหล่อ ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

บัญชีบริหาร ๖ 

๖ นางสาวโชติมา เขียวคำรพ ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม ๖ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๗ นางสาวรติญาภรณ์ จันเทวี ศิลปะศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

การจัดการ ๖ 

๘ นางสาวอริสรา คนไว  มนุษยศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ๖ 

 

๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำนวน ๖ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายพรภวิษย์ อินทร์ประเสริฐ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - ๖ 

๒ นางสาวกมลพร ทองประเสริฐ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ๖ 

๓ นางสาวณัฐพรรณ  สายประสิทธิ์ วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการมรดกวัฒนธรรม

และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
๖ 

๔ นางสาวลภัสรดา ไชยพร สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ - ๖ 

๕ นางสาววรรณิชา  หนชัย ศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๖ 

 ๖ นางสาวศุภิสรา แสงแก้ว 
วิทยาลัยสหวิทยาการสห
วิทยาการ 

ปรัชญา การเมือง และ

เศรษฐศาสตร์ 
๖ 

 ๗ นางสาวสิริยากร  นิลม้าย รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ๖ 

 

๔.มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน ๗ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายธนากร หอมจันทร์จีรัง อักษรศาสตร์ ไม่แยกสาขาวิชาเอก ๖ 



สารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา  

 

 

620 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๒ นายสุตเขตต์ เกิดทวี ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ๖ 

๓ นายจักราช  วัฒนาสุข มัณฑนศิลป์ เครื่องเคลือบดินเผา ๖ 

๔ นางสาวฐิตาภา ทองประเสริฐ ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย ๖ 

๕ นางสาวฑิตยา คำแป้น อักษรศาสตร์ ฝรั่งเศส ๖ 

๖ นางสาวตวิษา ตันติวงษ์ มัณฑนศิลป์ ออกแบบเครื่องประดับ ๖ 

๗ นางสาวปณิดา จันทร์เพ็ญ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

ออกแบบ 
๖ 

๘ นางสาวปาลิตา ม่วงนาพูล อักษรศาสตร์ ไม่แยกสาขาวิชาเอก ๖ 

 

๕.มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวณัฐนันท์ สายทอง วิทยาลัยศาสนศึกษา - ๖ 

๖.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกนกภรณ์  กาสี มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา ๖ 

๗.มหาวิทยาลัยบูรพา(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวพลอยสวย โคกหอม 
มนุษย์ศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ๖ 
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๘.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวศิริลักษณ์ สังข์ภิรมย์ การสื่อสารมวลชน - ๖ 

 

๙.มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาววิศะรุตา  สงวนสัตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการอาหาร ๖ 

 

๑๐.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(จำนวน ๓ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายธนาธิป ยิ้มแย้ม ครุศาสตร์   
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

ศึกษา 
๖ 

๒ นายภาสการ  เรืองมัจฉา 
วิทยาโลจิสติกส์และซับ

พลายเซน 
การจัดการโลจิสติกส์ ๖ 

๓ นางสาวจิราพา มีแก้วงาม ศิลปกรรมศาสตร์ - ๖ 

 

๑๑.มหาวิทยาลัยรามคำแหง(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวเพ็ญพรรณ จีนสืบสาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ๖ 
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๑๒.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายปกรณ์  คำมหา  สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ ๖ 

๒ นางสาวปัณรส ดำรงศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ 

 

๑๓.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวจีราพัชร มอญถนอม 
สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ 

มีเดียทางการแพทย์และ

วิทยาศาสตร์ 
๖ 

 

๑๔. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายศุภกรลาภธนภัทร 
ดิจิตอลมีเดียและศิลปะ
ภาพยนตร์ 

ภาพยนตร์ ๖ 

 

๑๕. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต(จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวชมพูนุท กัณตะ การท่องเที่ยวเเละการโรงเเรม การโรงแรม ๖ 

๒ นางสาวอารียา ชัยวิเศษ นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ๖ 
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๑๖.สถาบันการบินพลเรือน(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายก้องฟ้า  ทองประสาน               - การจัดการการบิน ๖ 

 

๑๗. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์(จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายรักชาติ บุนนาค ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดิจิทัลมีเดีย ๖ 

 

๑๘.มหาวิทยาลัยรังสิต (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาววิรัณภัทร์ ยังเจริญ นิเทศศาสตร์ 

ภาพยนตร์ดิจิทัล 

(ทุนมหาลัยพี่ 

โรงเรียนน้อง) 

๖ 

 

๑๙.มหาวิทยาลัยหอการค้า (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายปิยะมินต์  ยอดแก้ว บริหารธุรกิจ การตลาด ๖ 

๒ นายกรพัฒน์  สุมะโน บริหารธุรกิจ 

การจัดการบริหาร 

โลจิสติกส์ 
๖ 
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๒๐.มหาวิทยาลัยมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - ๖ 

 

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

รุ่น  19   เพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ 5 กรกฎาคม 2652 
 

๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน ๑ คน) 
 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวเขมินทรา  ชวนกระโทก คณะนิเทศศาสตร์ - ๗ 

 

๒.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(จำนวน ๖ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นายภัทรพล ภู่ขำ สถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการ

ผังเมือง 

นวัตกรรมการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 

 ๗ 

 ๒.  นางสาวเจรจิรา  ดิษฐเล็ก สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ผังเมือง 

สถาปัตยกรรม 

(โครงการพิเศษ) 

 ๗ 

 ๓. นางสาวกัลยรักษ์  ไม้เมืองไทย ศิลปศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

(โครงการพิเศษ) 

 ๗ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๔. นางสาวณัชชา เส็งเจริญ ศิลปศาสตร์ วิชาภาษาเยอรมัน  ๗ 

 ๕. นางสาวญาณิน มีแสง วารสารศาสตร์และ

สื่อสารมวลชน 

-  ๗ 

 ๖.  นางสาวภัทรภร  เณรบำรุง รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ  ๗ 

 

๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๔ คน) 
 

 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายณัฏฐพีร์  สิทธิวุฒิ มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ๗ 

๒. นางสาวธัญญมน  คุ้มสมบัติ มนุษยศาสตร์ ภาษาเยอรมัน ๗ 

๓. นายอิทธิพัทธ์ เรืองพงษ์ 
ศึกษาศาสตร์และพัฒน

ศาสตร์ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ 

๔. นางสาวอรจิรา วิจิตรสิทธิไพศาล ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การจัดการการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
๗ 

 

๔.   มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน ๓ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นายณัฐพล สง่าศรี วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ธุรกิจวิศวกรรม  ๗ 

 ๒.  นางสาวจันทกานติ์ ผ่องกมล วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยว  ๗ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๓.  นางสาววลัยพรรณ ศิริวิเชียร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

นิเทศศาสตร์  ๗ 

 

๕.   มหาวิทยาลัยบูรพา (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การบริหารทั่วไป  ๗ 

 

๖.   มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นายฐปกร พัฒน์แช่ม วิทยาลัยศาสนศึกษา ศาสนศึกษา  ๗ 

 ๒.  นายณวดล ตองตาสี วิทยาลัยศาสนศึกษา ศาสนศึกษา  ๗ 

 

๗.   มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวศิริกาญจน์ พันธุประพันธ์ พัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรม 

การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม

และทรัพยากรมนุษย์ 

 ๗ 

 

๘.   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (จำนวน ๖ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นายพีรพัฒนน์ อิ่มฤทัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๗ 

 ๒.  นายณัฐวุฒิ เป้าคำศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ  ๗ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๓.  นายสิทธิ์ศกะ กล้าอยู่ วิทยาลัยนวัตกรรมและ      

การจัดการ 

วิชารัฐศาสตร์(การเมืองการ

ปกครอง) 

 ๗ 

 ๔.  นางสาวสุภาภัทร คุ้มกระทึก มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

การบริหารงานตำรวจ  ๗ 

 ๕.  นางสาวขนิษฐา เจิมเฮงเจริญ วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์       

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

 ๗ 

 ๖.  นางสาวสุกานดา โพธิ์แจ่ม วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์       

(ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล) 

 ๗ 

 

๙.   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวจิราภรณ์ ขจรเดชะ บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ 

 ๗ 

 ๒.  นางสาวชนากานต์  เกตุอรุณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม  ๗ 

 ๓.  นายภวัต  กองขุนชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรม 

-  ๗ 

 

๑๐.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวฑาหถี ชื่นสมบัติ นิติศาสตร์ -  ๗ 

 ๒.  นางสาวศดาวรรษ์ ชะอุ่ม  มนุษย์ศาสตร์ วิชาภาษาเยอรมัน  ๗ 
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๑๑.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวพัชรพร  สุทธิเทพา นิติศาสตร์ -  ๗ 

 ๒.  นางสาวเกวลี  ธนโชติชญานี วิจิตรศิลป์ ภาพพิมพ์  ๗ 

 

๑๒.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑. นางสาว จีราภรณ์ บัวขาว สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต 

(ประวัติศาสตร์) 

 ๗ 

 

๑๓.   มหาวิทยาลัยหอการค้า (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวธัญลักษณ์ โคตรสมบัติ วิศวกรรมศาสตร์  นวัตกรรมธุรกิจระบบราง  ๗ 

 ๒.  นางสาวพรชิตา สารโย การท่องเที่ยวเเละ

อุตสาหกรรมบริการ 

การโรงเเรม  ๗ 

 

๑๔.   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวปุณยวีร์ ปีติตระกูล วิศวกรรมอุตสาหการ -  ๗ 
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๑๕.   มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวศิริลักษณ์ สอนคำ บัญชี -  ๗ 

 

๑๖.   สถาบันการบินพลเรือน (จำนวน ๓ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวชื่นกมล  บุญปริอาทร เทคโนโลยีการบินบัณฑิต -  ๗ 

 ๒.  นางสาวนภัสวรรณ  มณีใส เทคโนโลยีการบินบัณฑิต -  ๗ 

 ๓.  นางสาวพราววดี  ไชยขาว เทคโนโลยีการบินบัณฑิต -  ๗ 

 

๑๗.   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

 ๑.  นางสาวธมลวรรณ ถกลอดิสัย โรงเรียนการเรือน เทคโนโลยีการประกอบ

อาหารเเละการบริการ 

 ๗ 

 

๑๘.   โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ ห้อง 

 ๑.  นายนพรุจ ตันยุวรรธนะ  ๗ 
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๑๙.   รอการศึกษาต่อ (จำนวน ๕ คน) 

ที ่ รายช่ือ ห้อง 

 ๑.  นายชุติพงศ์  กาละภักดี  ๗ 

 ๒.  นางสาวพรทิตา  ม่วงลาย  ๗ 

 ๓.  นางสาวศศิกาน  สุทธิจินดา  ๗ 

 ๔.  นางสาวสุรภา  มงคลดี   ๗ 

 ๕.  นางสาวกมลวรรณ  หุ่นรูปหล่อ  ๗ 

 

สรุปการติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม    (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ข้อมูลงานแนะแนว วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายภูษิต สินลือนาม นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ ๘ 

 

๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จำนวน ๔ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาววีรดา รักพานิชมณี มนุษยศาสตร์ 
ภาษาตะวันออก กลุ่มภาษาจีนธุรกิจ (ภาค

พิเศษ) 
๘ 

๒. นางสาวจิราพร    บุษบงก์ 
ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
วิชาภาษาตะวันออก (ภาคปกติ) ๘ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๓ นางสาวสุพิชชา    อ่วมเจริญ 
ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรมการท่องเที่ยว ๘ 

๔ นางสาวพัชรากร    สังข์ทอง 
ศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 

วิชาการจัดการโรงเเรมเเละท่องเที่ยว 

(ภาคปกติ)  
๘ 

 

๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำนวน ๕ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายคริษฐ์  ภูวกาญจนะ รัฐศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศ 
๘ 

๒ นางสาวอริสรา เจริญไชยศรี รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง ๘ 

๓ นางสาวพีรยา เพชรไทย วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - ๘ 

๔ นางสาววนาลี กิจจานนท์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน - ๘ 

๕ นางสาวกัลยกร คุ้มวงษ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน ๘ 

 

๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร (จำนวน ๒ คน) 

 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวชลิดา    ศักดาสุคนธ์ อักษรศาสตร์ - ๘ 

๒ นายธนัชพงศ์    บุญวัฒน์ โบราณคดี วิชาภาษาไทย ๘ 
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๕.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นางสาวลลิตา    รอดแตง สื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน ๘ 

๒ นางสาวประภัสสร   แช่มช้อย สื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ดิจิทัล ๘ 

 

๖.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จำนวน ๒ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นางสาววิสสุตา เชวงเจริญกุล มนุษยศาสตร์ ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ๘ 
 

๒ นางสาวพรรณรมน รุ่งคุณากร สังคมศาสตร์ วิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ๘ 

 

๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นางสาวปิยะวรรณ  ภิรมย์เอี่ยม บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ๘ 

 

๘.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (จำนวน ๖ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายชวิน    จินตโกวิท จีนวิทยา ภาษาจีนธุรกิจ ๘ 

๒ นางสาวกัณฐมณี เตชภณธนาวรัตน์ จีนวิทยา ภาษาจีนธุรกิจ ๘ 

๓ นางสาวปณิตตรา   พิบูลลาภย์ จีนวิทยา ภาษาจีนธุรกิจ ๘ 
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ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๔ นางสาวพรหมพร    พลเยี่ยม จีนวิทยา ภาษาจีนธุรกิจ ๘ 

๕ นางสาวณิชกมล    นำประดิษฐทรัพย์ จีนวิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ๘ 

๖ นางสาวพรทิพา    ชะเอมสินธุ์ จีนวิทยา จีนศึกษา ๘ 

 

๙.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นางสาวกัญจนพร    สุนรกุมภ์ บริหารธุรกิจ การตลาด ๘ 

 

๑๐.มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑. นายภูมิรพี แซ่ตั้ง มนุษยศาสตร์ ภาษาจีน ๘ 

 

๑๑.มหาวิทยาลัยมหิดล (จำนวน ๓ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายกรธวัช    กลิ่นจันทร ์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา 

สาขาการออกกำลังกายและการ

กีฬา 
๘ 

๒ นายทักษิณ    รัตนพลวชิรวดี วิทยาลัยศาสนศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต ๘ 

๓ นางสาวอรนลิน    ภิรมย์สนธิ ์ วิทยาลัยศาสนศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต ๘ 
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๑๒.BEIJING UNIVERSITY (北京大学)  (จำนวน ๑ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายสุธี    สุนทรสวุรรณ บริหารธุรกิจ การธุรกิจระหว่างประเทศ ๘ 

๑๓.JINAN UNIVERSITY (暨南大学) (จำนวน ๓ คน) 

๑๔.XIAMENHUAQIAO UNIVERSITY(厦门华侨大学)  (จำนวน ๗ คน) 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นายสุรวุฒิ    ทัตติยพงศ์ ศึกษาศาสตร์ - ๘ 

๒ นายเอกธาดา    รสทิพย์ ศึกษาศาสตร์ - ๘ 

๓ นางสาวกวินตรา  เหล่าบุญเกื้อ ศึกษาศาสตร์ - ๘ 

๔ นางสาวกัลยภรณ์    ถิระโชติ ศึกษาศาสตร์ - ๘ 

๕ นางสาวไปรดา    เชาว์ศิริกุล ศึกษาศาสตร์ - ๘ 

๖ นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง ศึกษาศาสตร์ - ๘ 

๗ นางสาววรกานต์    หนูคง ศึกษาศาสตร์ -  ๘ 

ที ่ รายช่ือ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นางสาวณัฐภัทร    นัดสูงวงศ์ ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน ๘ 

๒ นางสาวสัณห์สิริ    บุญตา ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน ๘ 

๓ นางสาวนัชชา    รุ่งลอย ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน ๘ 

๓ นางสาวพิชามญชุ์ พิมรี ศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาจีน ๘ 
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๑๕. NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY  (西北工业大学)  (จำนวน ๑ คน)  

ที ่ รายชื่อ คณะ สาขา ห้อง 

๑ นางสาวเก็จมณี    โฉมงาม ธุรกิจระหว่างประเทศ - ๘ 
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โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

จำนวนทั้งสิ้นจำนวน 65 ทุน โดยแบ่งประเภททุนการศึกษาดังนี้ 

 

1.ทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์  ประจำปีการศึกษา 2562  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

เมื่อศุกร์ที่ 30  สิงหาคม 2562  จำนวน  2 ทุน  รวมเป็นเงิน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)   

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กชายเผ่าลาภ       กุลธีระ ม.3/5 ทุนละ 2,000 บาท 

2. นายบวรวิชญ์          สาราพฤษ ม.6/3 ทุนละ 2,800 บาท 

 

2. ทุนวัดเทพนิมิต ประจำปีการศึกษา 2562 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 10 ทุน                          
ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) เมื่อศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562   

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กหญิงธัญลักษณ์     เลี่ยมงาม ม.1/6 ทุนละ  1,000  บาท 

2. เด็กหญิงฐิติกานต์       ขันสิงหา ม.2/4 ทุนละ  1,000  บาท 

3. เด็กหญิงศศิธร           ขันวิเศษ ม.2/10 ทุนละ  1,000  บาท 

4. เด็กชายเผ่าลาภ         กุลธีระ ม.3/5 ทุนละ  1,000  บาท 

5. เด็กหญิงสุภาพร         สระศรีสม ม.3/6 ทุนละ  1,000  บาท 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สุดจิตร์ ม.3/8 ทุนละ  1,000  บาท 

7. นางสาวสรัญณัฏฐ์      โชคศิริชัย ม.4/7 ทุนละ  1,000  บาท 

8. นางสาวคนิฐา           บุญติด ม.5/8 ทุนละ  1,000  บาท 

9. นางสาวเขมขนิษฐ์      ตั้งตุลยทรัพย์ ม.5/8 ทุนละ  1,000  บาท 

10. นางสาวศศิธร           ปิ่นเกล้า ม.6/1 ทุนละ  1,000  บาท 

 

3. ทุนสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า                         

เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพณัณวดี จำนวน  3 ทุน  ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน  7,500 บาท                       

( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เม่ือวันที่  18  สิงหาคม  2562 

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กชายวีรภัทร      เรืองราย ม.2/7 ทุนละ 2,500 บาท 

2. นายต้นกล้า          คงชม ม.3/4 ทุนละ 2,500 บาท 

3. นายภูวไน            สอาดแก้ว ม.3/5 ทุนละ 2,500 บาท 

 

4. ทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน โดยสมาคมสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ มอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจน  ปี 2562   จำนวน  1  ทุน                         

ทุนละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กหญิงอุ้มบุญ     ไพรศรี ม.3/10 ทุนละ 2,500 บาท 
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5. ทุนมูลนิธิการศึกษาต่อเนื ่อง จนจบระดับปริญญาตรี THAI PESTALOZZI FOUNDATION Registered 

No.4337 “ เป ็นองค ์การหร ือสถานสาธารณก ุศล ลำด ับท ี ่  637 ของประกาศกระทรวงการคล ัง ”                    

จำนวน 3  ทุน  ทุนละ 9,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นางสาวทิตยา         ปุยะโท ม.5/4 ทุนละ 9,000 บาท 

2. นางสาวคนิฐา          บุญติด ม.5/8 ทุนละ 9,000 บาท 

3. เด็กชายเผ่าลาภ        กุลธีระ  ม.3/5 ทุนละ 9,000 บาท 

 

6.  ทุนประเภท ยกเว้นเงินบำรุงการศึกษา ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม                               

(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม )  จำนวน  2  ราย 

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น ประเภทความจำเป็น 
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์     เลี่ยมงาม ม.1/6 เด็กในพระบรมราชนุเคราะห์ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. นางสาวศศิธร            ปิ่นเกล้า ม.6/1 มีบิดา และ พ่ีชาย เป็นผู้ป่วยติดเตียง                
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

 

7 . ท ุนการศ ึกษา ท ุนพระเทพศาสนาภ ิบาล (เจ ้าค ุณแย ้ม เจ ้าอาวาสว ัดไร ่ข ิง พระอารามหลวง)                      

ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน  17  ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน  51,000 บาท                              ( 

ห้าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อวันพุธที่  25 กันยายน  2562   

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้  

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กหญิงศศิวิมล           สระศรีสม ม.1/6 ทุนละ  3,000 บาท 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

2. เด็กหญิงอรปรียา         เกียรติอาธารชัย ม.2/3 ทุนละ  3,000 บาท 

3. เด็กชายถิรพุทธิ์           อุตมะ ม.3/2 ทุนละ  3,000 บาท 

4. เด็กหญิงพิชชา            ฮะวังจู ม.3/3 ทุนละ  3,000 บาท 

5. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์       วิมลไชยจิต              ม.3/11 ทุนละ  3,000 บาท 

6. นายกันต์กนิษฐ์            นะวะระ ม.3/6 ทุนละ  3,000 บาท 

7. นางสาวเขมมรี             สุขธรณ์ ม.5/2 ทุนละ  3,000 บาท 

8. นายวชิราวุฒิ               รักสวัสดิ์ ม.๕/๒ ทุนละ  3,000 บาท 

9. นางสาวธันยามนต์         กัว ม.6/3 ทุนละ  3,000 บาท 

10. นางสาวเจนนิสา           อินทร์บำรุง ม.6/3 ทุนละ  3,000 บาท 

11. นายสิรภพ                  พิสฏิฐศักดิ์ ม.6/4 ทุนละ  3,000 บาท 

12. นางสาวกวิสรา             มาสอน ม.6/4 ทุนละ  3,000 บาท 

13. นายเจตวัฒน์               รัตตะมาน ม.6/4 ทุนละ  3,000 บาท 

14. นางสาวสิรีธร               เจรญิเกษมสุข ม.6/5 ทุนละ  3,000 บาท 

15. นายวิษณุพงศ์              แสงอ่อน ม.6/7 ทุนละ  3,000 บาท 

16. นางสาวรักชิฎา             ชตาสิงห ม.6/8 ทุนละ  3,000 บาท 

17. นางสาวพนิตพร            คำนึงผล ม.6/9 ทุนละ  3,000 บาท 
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8. ทุนการศึกษา  50 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี  

2562  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  จำนวน   9  ทุน  ทุนละ 5,000 บาท ร่วมเป็นเงิน 45,000 บาท                      

(สี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ต้องไปรับทุนในวันที่  13 ธันวาคม  2562   

โดยมีรายช่ือนักเรียนดังนี้  

 

9. ประเภททุนบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาโดยระบุนักเรียนที่มีความประพฤติดี  เรียน

ดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ประจำปีการศึกษา 2562 

1. ทุนคุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ อยุธยา  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 2  ทุน ทุนละ 5,000 

บาท เป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นางสาวเขมขนิษฐ์   ตั้งตุลยทรัพย์ ม.5/8 ทุนละ  5,000 บาท 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นางสาวศศิธร           ปิ่นเกล้า ม.6/1 ทุนละ 5,000 บาท 

2. นางสาวเจนนิสา       อินทร์บำรุง      ม.6/3 ทุนละ 5,000 บาท 

3. นางสาวธันยามนต์     กัว ม.6/3 ทุนละ 5,000 บาท 

4. นางสาวปัณฑิรา       โพธิเงิน ม.6/4 ทุนละ 5,000 บาท 

5. นางสาวถาวรีย์        ชินวิกกัย ม.6/7 ทุนละ 5,000 บาท 

6. นายสุภกิจ              สาเรือง ม.5/7 ทุนละ 5,000 บาท 

7. นางสาวพิมพ์ชนก     ยอดม่ิง ม.5/1 ทุนละ 5,000 บาท 

8. เด็กหญิงปิยรัตน์       ธนโชตธินินทร ม.3/3 ทุนละ 5,000 บาท 

9. เด็กชายประพัฒน์พงศ์  แก้วหล้า ม.2/3 ทุนละ 5,000 บาท 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

2. นางสาวมสฤณา      สุขขี ม.4/3 ทุนละ  5,000 บาท 

 

2 .ทุนคุณครูศุภรา  ดีหะสิงห์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน  1  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท                       

เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)   

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นางสาวศศิธร        ปิ่นเกล้า ม.6/1 ทุนละ  3,000 บาท 

 

3 .ทุนพระมหาสมพร  ภททวโร   มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน  1  ทุน                                        

ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)  

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นายพิทักษ์           พุทธา ม.6/6 ทุนละ  3,000 บาท 

 

4 .ทุนคุณครูวัชรินทร์   ศรีพุ่มไข่   มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน  1  ทุน ทุนละ 3,000 บาท เป็น

จำนวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)  

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นางสาวนันทกานต์     แป้นกลัด ม.4/3 ทุนละ  3,000 บาท 
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5 .ทุนคุณครูสมพิศ   บัวงาม  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน  1  ทุน  ทุนละ 3 ,000 บาท เป็น

จำนวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)   

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นางสาวคนิฐา        บุญติด ม.5/8 ทุนละ  3,000 บาท 

 

6 .ทุนคุณครูพิทยา  อ้ึงบุญชู  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน  1  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท เป็น

จำนวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)   

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล          ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กหญิงพรรณชลัยย์      พจนานุภักดิ์       ม. 3/2 ทุนละ  3,000 บาท 

 

7. กองทุน “เก็บเงินได้ให้แบ่งปัน”   มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน  3  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท 

เป็นจำนวนเงิน  9,000 บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)   

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กชายเมธังกร        ธัมน้อย ม.1/1 ทุนละ  3,000 บาท 

2. เด็กชายเผ่าลาภ        กุลธีระ ม.3/5 ทุนละ  3,000 บาท 

3. นายอารินทร์            ฟังคำดี ม.4/3 ทุนละ  3,000 บาท 
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8 .  กองท ุน  “ ช ุ มน ุมก ้ อนด ินของพ ่อ ” มอบท ุนการศ ึ กษาให ้น ั ก เ ร ี ยน จำนวน  7   ทุน                                     

ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน  21,000 บาท  (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถ้วน)  

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. เด็กชายพศุตม์             เนียมหลาง ม.2/7 ทุนละ  3,000 บาท 

2. เด็กหญิงเบญญาภา       ลองโรจน์วงศ์ ม.3/3 ทุนละ  3,000 บาท 

3. เด็กหญิงม่ิงมงคล        แสนเกรียงไกร ม.3/3 ทุนละ  3,000 บาท 

4. เด็กหญิงปรนรร          จันทร์นิยม ม.3/3 ทุนละ  3,000 บาท 

5. เด็กหญิงบุญสิตา          แจ่มกระจ่าง ม.3/3 ทุนละ  3,000 บาท 

6. เด็กหญิงสุพิชญา          ทองประภา ม.3/3 ทุนละ  3,000 บาท 

7. เด็กหญิงปาลิดา           ใจจติร ม.3/3 ทุนละ  3,000 บาท 

 

9. กองทุน “ ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   

จำนวน  1  ทุน  ทุนละ 3,000 บาท เป็นจำนวนเงิน  3,000 บาท  (สามพันบาทถ้วน)   

โดยมีชื่อนักเรียนดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชั้น จำนวนเงิน (บาท) 

1. นายธนศักดิ์         สุขธรณ์ ม.6/5 ทุนละ  3,000 บาท 

 

 

 

 


