สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนภัทรญาณวิทยา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2516 โดยใช้
สมณศักดิ์ของเจ้าอาวาสวัดสัมปทวน ท่านพระครูภัทรญาณ (หลวงพ่อโพธิ์) เจ้าอาวาสวัดสัมปทวนในสมัยนั้น
ตั้งเป็นชื่อโรงเรียน ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อโพธิ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดสัมปทวน จานวน 22 ไร่ 3 งาน
16 ตารางวาเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ 3 ตาบลวัดแค อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
และประชาชนได้ร่วมบริจาคที่ดินสมทบให้เป็นผืนเดียวกันอีก 1 ไร่ 30 ตารางวา
รวมเป็น 23 ไร่ 3 งาน
46 ตารางวา
โรงเรียนเริ่มรับนักเรียนชั้นม.ศ.1 ตั้งแต่ปีการศึกษา2516 โดยอาศัยโรงเรียนนครชัยศรี(วัดแคราษฎร์
บารุง) สังกัดกองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา ต่อมาปีการศึกษา2517 กรมสามัญศึกษาประกาศยุบ
โรงเรียนนครชัยศรี ซึ่งเปิดสอนระดับประถมศึกษารวมกับโรงเรียนภัทรญาณวิทยาให้เป็นเพียงโรงเรียนเดียวจัด
สอนในระดับมัธยมศึกษา โดยมีนายจีรศักดิ์ ไพศาล เป็นผู้บริหารคนแรก และรวมทรัพย์สินเป็นโรงเรียน
เดียวกัน ที่ดินของวัดแค จานวน 11 ไร่ 40 ตารางวา โรงเรียนจึงมีที่ดินรวม 34 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา
ปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2526 คณะครูอาจารย์โรงเรียนภัทรญาณวิทยา นาโดยนายจีรศักดิ์ ไพศาล ผู้บริหาร
โรงเรียนในขณะนัน้ และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกจานวน 5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
รวมที่ดินผืนเดียวกันเป็นทั้งหมด 29 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา และรวมที่ดินของวัดแค จานวน 11 ไร่ 40 ตาราง
วา จึงมีพื้นที่ ทั้งหมด 40 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 แห่งตลอดมา
ปีการศึกษา 2536 คณะครูและผู้อานวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยาในขณะนั้น คือนายอนันต์ คง
ถาวร ได้มีความเห็นว่าเปิดโรงเรียนเป็น 2 แห่ง มีความไม่ปลอดภัยสาหรับนักเรียนและครูที่ต้องข้ามถนนไป
เรียนและไปสอน จึงคืนที่ดินของวัดแคเดิมให้วัดแค จานวน 11 ไร่ 40 ตารางวา ให้เหลือเพียงที่อยู่ปัจจุบัน
จานวน ทั้งหมด 29 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา
ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนในโครงการ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast track) 1 จังหวัด 1 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2548 สถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง นาโดย
ผู้อานวยการองอาจ ตรีชั้น และรางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ณ พระราชวังสวนจิตรลดา
ปัจจุบันปีการศึกษา 2555 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
พุทธศัก ราช 2552 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปัจจุบันผู้บริหารคือ
นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีแผนชั้นเรียน เป็น 9-9-9 / 4-4-4 รวม 39 ห้องเรียน มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,295 คน
โรงเรียนภัทรญาณวิทยามีรหัสสถานศึกษา 04239.47 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 39 /10 หมู่ที่ 3 ตาบลวัดแค
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120 โทรศัพท์ 034-331802-3 โทรสาร 034-331802
เว็บไซต์สถานศึกษา www.py.ac.th อีเมล์ py@py.ac.th

สัญลักษณ์ประจาโรงเรียนและความหมาย

สัญลักษณ์ รูปองค์พระปฐมเจดีย์ตั้งบนเมฆอยู่ในวงกลม ด้านซ้ายขององค์พระปฐมเจดีย์เป็นรวงข้าว
เบื้องขวาเป็นลายไทยและล้อมรอบด้วยคติพจน์ของโรงเรียนอยู่เบื้องบน ชื่อโรงเรียนอยู่เบื้องล่างอยูใ่ นวงกลม
อีกชั้นหนึง่
คาขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีวินัย น้าใจนักกีฬา สามัคคี
คติธรรมของโรงเรียน
วิริเยน ทุกขมจ เจติ : คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
ปรัชญาโรงเรียน
เร่งพัฒนาวิชาการ ประสานความประพฤติ ยึดถือคุณธรรม
สัมพันธ์ชุมชน สมสถาบันการศึกษา
อักษรย่อชือ่ โรงเรียน
ภ.ญ.
ย่อมาจาก
ภัทรญาณวิทยา
สีประจาโรงเรียน
ฟ้า – แดง
สีฟ้า หมายถึง ความฉลาด ปราดเปรื่อง การก้าวไปสูช้ ีวิตใหม่ทสี่ ดใส
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ เสียสละ
พระพุทธรูปประจาโรงเรียน
“ พระพุทธภัทรนิรันตราย”
ต้นไม้ประจาโรงเรียน
“ ต้นชัยพฤกษ์”

ทิศทางของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

วิสัยทัศน์
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา เปิดโอกาสเรียนร่วม รักษ์ความเป็นไทย
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้มีการเรียนร่วม
2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลได้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือ ในการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ ในการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียน
4. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการ โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. พัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพเป็นโรงเรียนชั้นดี (โรงเรียนต้นแบบ ๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน) เป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยจัดอาคารสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่นปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย
เป้าประสงค์
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การจัดการเรียนร่วมระหว่างนักเรียนปกติกับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนอย่างหลากหลาย (โรงเรียนต้นแบบ
๑ อาเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน)
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มคี วามพิการและบกพร่องทางการเรียนรู้ได้เรียนตาม
ศักยภาพของผู้เรียน (โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลาย (โรงเรียนวิถีพุทธ)
สมรรถนะสาคัญของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จะต้องมีสมรรถนะสาคัญ ดังนี้
1. มีความสามารถในการสื่อสาร
2. มีความสามารถในการคิด
3. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
4. มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

ทาเนียบผูบ้ ริหารโรงเรียน
1. นายจีรศักดิ์ ไพศาล
2. นายอนันต์ คงถาวร
3. นายถวิล เพ็ชร์รัตน์
4. นายพิพัฒน์ พุ่มกุมาร
5. นายปลิว เนตรแก้ว
6. นายนพพล เหลาโชติ
7. นายองอาจ ตรีชั้น
8. นายเพิ่มศักดิ์ เจียมบุญศรี
9. นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี

19 เมษายน 2516 – 16 ตุลาคม 2531
17 ตุลาคม 2531 – 31 ตุลาคม 2536
15 พฤศจิกายน 2536 – 21 กุมภาพันธ์ 2538
22 กุมภาพันธ์ 2538 – 30 กันยายน 2542
9 ธันวาคม 2542 – 30 กันยายน 2543
11 พฤศจิกายน 2543 - 12 ธันวาคม 2545
19 ธันวาคม 2545 – 26 ธันวาคม 2551
11 กุมภาพันธ์ 2552 - 30 กันยายน 2555
30 ตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน

สายการบริหารงานกลุ่มต่างๆโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ประจาปีการศึกษา 2555
ผู้อานวยการโรงเรียน
นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นางผานิต มาประเสริฐ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป/กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นางเนตร์ชุกร หอมไม่วาย
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ/กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1.1 งานบริหารวิชาการและหลักสูตร
1.2 งานทะเบียน
1.3 งานวัดผล
1.4 งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
- หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.5 งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
1.6 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.6.1 งานศูนย์คอมพิวเตอร์
1.6.2 งานโสตทัศนศึกษา

นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
นางรัตนา ตรีเดชา
นางราตรี ทองยี่สุ่น
นางรัชณี เนาวรัตน์
นางสาวสุกัณญาณี โสภา
นายพีระพงษ์ มีทอง
นางสาวปริญดา ชัยชนะ
นายวิชาญ เพียรลี่
นางสาวนุชนาฎ บางแวก
นายเสน่ห์ กุลเรือง
นายอภิเชตุ ทีปะปาล
นายศิริพงษ์ ทิพานันท์
นางธัญภัส บุญเจริญ
นางยุพา หอมวัฒนวงศ์
นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
นายจตุรงค์ ตรีรัตน์

1.7 งานแนะแนว
1.8 งานจัดการเรียนร่วม
1.9 งานวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
1.10 งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. กลุ่มบริหารงบประมาณ
2.1 งานแผนงานและงบประมาณ
2.2 งานการเงินและการบัญชี
2.3 งานพัสดุและสินทรัพย์
2.4 งานตรวจสอบควบคุมภายใน
2.5 งานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2.6 งานสารสนเทศ
2.7 งานชุมชนสัมพันธ์
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.1 งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3.2 งานพัฒนาครูและบุคลากร
3.3 งานวินัย
3.4 งานสวัสดิการครูและบุคลากร
3.5 งานรักษาความปลอดภัย
3.6 งานเลขานุการกรรมการสถานศึกษา

นางพรทิพย์ อรชร
นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
นายวิภู พิทักษ์วงศ์
นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม

นางรัชณี เนาวรัตน์
นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
นางวรรณนิภา แก้วบูชา
นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์

นางสาวอัมพร ชุนถนอม
นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
นางเรวดี ณ พัทลุง

นางนันทวรรณ สมทรงแป้น
นายไพบูลย์ หอมวัฒนวงศ์
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเปลี่ยน
นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์

4. กลุ่มบริหารทัว่ ไป
4.1 งานธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป
4.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4.3 งานประชาสัมพันธ์
4.4 งานอนามัยโรงเรียน
4.5 งานโภชนาการ
4.6 งานยานพาหนะ
4.7 งานบริการเอกสาร

นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเปลี่ยน
นายเสน่ห์ กุลเรือง
นายประยุทธ พิทักษ์ธรี กุล
นางผการัตน์ กุลเรือง
นางชวนพิศ แววสอน
นายจิรวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์
นายอภิเชตุ ทีปะปาล

5. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
5.1 งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.2 งานกิจกรรมนักเรียน
5.3 งานส่งเสริมประชาธิปไตย
5.4 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.5 งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง
5.6 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมวิถพี ุทธ

ว่าที่ร.ต.ประยุทธ แสงประเสริฐ
นายศิริพงษ์ ทิพานันท์
นายวิภู พิทักษ์วงศ์
นายวิชาญ เพียรลี่
นางเรวดี ณ พัทลุง
นางสาวปริญดา ชัยชนะ

อาเภอนครชัยศรี
อาเภอนครชัยศรี เป็นอาเภอหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีเรื่องราว
บันทึกไว้ตั้งแต่สมัย สุโขทัยเป็นราชธานี
นอกจากนี้ยัง มีการค้นพบโบราณวัตถุจานวนหนึ่ง ในบริเวณ
อาเภอนครชัยศรี ปัจจุบันนครชัยศรีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม และอยู่ไม่ไกล
จากกรุงเทพมหานคร
ที่ตั้งและอาณาเขต
อาเภอนครชัยศรีมีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้
• ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอดอนตูมและอาเภอบางเลน
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอพุทธมณฑลและอาเภอสามพราน
• ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอสามพราน
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอเมืองนครปฐม
ประวัติศาสตร์
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พื้นที่อาเภอนครชัยศรีเคยเป็นที่ตั้งเมืองนครชัยศรี โดยมีตัวเมืองอยู่
ใต้ปากคลองบางแก้ว (ห่างจากตัวอาเภอปัจจุบันประมาณ 2 กิโลเมตร) เดิมนั้นสังกัดกรมมหาดไทยภายหลังได้
โอนไปสังกัดกรมท่า ครั้นเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2437 ในรัชกาลที่ 5
มีการจัดตั้ง กระทรวงมหาดไทยขึ้นและจัดรูปการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล เมืองนครชัยศรีไ ด้โอนไป
สัง กัดกระทรวงมหาดไทยและตั้งมณฑลขึ้น โดยรวมเมืองนครชัยศรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรีไ ว้ในมณฑล
เดียวกัน เรียกว่า มณฑลนครชัยศรี มีที่ตั้งอยู่ ณ เมืองนครชัยศรี ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ยุบมณฑลนคร
ชัยศรีลง เมืองนครชัยศรีเดิมถูกเปลี่ยนเป็นอาเภอนครชัยศรี โดยขึ้นอยู่กับจังหวัดนครปฐม
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่
284.031 ตร.กม.
การปกครองส่วนภูมิภาค
อาเภอนครชัยศรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 ตาบล 108 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตาบลนครชัยศรี
2. ตาบลบางกระเบา
3. ตาบลท่าพระยา
4. ตาบลสัมปทวน
5. ตาบลท่าตาหนัก
6. ตาบลขุนแก้ว
7. ตาบลพะเนียด
8. ตาบลโคกพระเจดีย์
9. ตาบลบางระกา
10. ตาบลศีรษะทอง
11. ตาบลแหลมบัว
12. ตาบลศรีมหาโพธิ์
13. ตาบลดอนแฝก
14. ตาบลลานตากฟ้า
15. ตาบลบางแก้วฟ้า
16. ตาบลไทยาวาส
17. ตาบลงิ้วราย
18. ตาบลบางแก้ว
19. ตาบลท่ากระชับ
20. ตาบลวัดละมุด
21. ตาบลห้วยพลู
22. ตาบลบางพระ
23. ตาบลวัดแค
24. ตาบลวัดสาโรง
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อาเภอนครชัยศรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 แห่ง ได้แก่
•เทศบาลต าบลนครชั ย ศรี ครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ างส่ ว นของต าบลนครชั ย ศรี ต าบลบางกระเบา
ตาบลวัดแค ตาบลท่าตาหนัก และตาบลบางแก้ว
•เทศบาลตาบลห้วยพลู ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลห้วยพลู

•องค์การบริหารส่วนตาบลนครชัยศรี ครอบคลุมพื้นที่ตาบลนครชัยศรี (นอกเขตเทศบาลตาบล นคร
ชัยศรี)
•องค์การบริหารส่วนตาบลวัดแค ครอบคลุมพื้นที่ตาบลวัดแค (นอกเขตเทศบาลตาบลนครชัยศรี)
•องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตาหนัก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางกระเบาและตาบลท่าตาหนัก (นอก
เขตเทศบาลตาบลนครชัยศรี)
•องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางแก้ ว ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ต าบลบางแก้ ว (นอกเขตเทศบาลต าบล
นครชัยศรี)
•องค์การบริหารส่วนตาบลท่ากระชับ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลท่ากระชับทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลขุนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตาบลขุนแก้วทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพระยา ครอบคลุมพื้นที่ตาบลท่าพระยาทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลพะเนียด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลเพนียดทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลบางระกา ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางระกาทุกหมูบ่ ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลโคกพระเจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลโคกพระเจดีย์ทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลศีรษะทอง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลศีรษะทองทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลแหลมบัว ครอบคลุมพื้นที่ตาบลแหลมบัวทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลศรีมหาโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลศรีมหาโพธิ์ทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลสัมปทวน ครอบคลุมพื้นที่ตาบลสัมปทวนทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลวัดสาโรง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลวัดสาโรงทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแฝก ครอบคลุมพื้นที่ตาบลดอนแฝกทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยพลูครอบคลุมพื้นที่ตาบลห้วยพลู(นอกเขตเทศบาลตาบลห้วยพลู)
•องค์การบริหารส่วนตาบลวัดละมุด ครอบคลุมพื้นที่ตาบลวัดละมุดทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางพระทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลบางแก้วฟ้าทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลลานตากฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลลานตากฟ้าทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ครอบคลุมพื้นที่ตาบลงิ้วรายทุกหมู่บ้าน
•องค์การบริหารส่วนตาบลไทยาวาส ครอบคลุมพื้นที่ตาบลไทยาวาสทุกหมู่บ้าน
แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญ
•พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งแห่งแรกของไทย อยู่ริมถนนบรมราชชนนี
ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
•พิพิธภัณฑ์พระพุทธวิถีนายก วัดกลางบางแก้ว เป็นที่เก็บรวบรวมของเก่าและเครื่องใช้ในอดีต
•พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสาโรง
•ตลาดนครชัยศรี

สภาพทั่วไปของชุมชนที่ตั้งโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ตาบลวัดแค
ประวัติความเป็นมา
ตาบลวัดแค เดิมเป็นหมู่บ้านที่รวมกับตาบลสัมปทวน ต่อมาได้แยกเป็นตาบลวัดแค ราษฎรที่อาศัย
ในพื้นที่ตาบลวัดแคส่วนมาก เป็นชาวเขมรอพยพมา ตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
สภาพทั่วไปของตาบล
พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา ภูมิอากาศมี 3 ฤดู ฤดูร้อน ,ฝน,หนาว อากาศทั่วไปไม่
หนาวจัด ไม่ร้อนจัดจนเกินไป มีถนนสายหลักคือ นครชัยศรี – ห้วยพลู
อาณาเขตตาบล
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.แหลมบัว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตาบลนครชัยศรี อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.งิ้วราย, อบต.สัมปทวน อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ศีรษะทอง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จานวนประชากรของตาบล
จานวนประชากรในเขต อบต. 2,057 คน และจานวนหลังคาเรือน 406 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตาบล
อาชีพหลัก รับจ้าง

อาชีพเสริม ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สาคัญของตาบล
1. อบต.วัดแค
3. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
5. วัดแค
7. สานักงานเกษตรอาเภอนครชัยศรี
9. สถานีรถไฟนครชัยศรี

2. โรงเรียนวัดสัมปทวน
4. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
6. วัดสัมปทวน
8. สถานีอนามัยตาบลวัดแค

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
1. นายประดิษฐ์ รัตนคเชทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายวิรัช ธรรมแสง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายสมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายชูชาติ โสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายชัชวาล บุญอาไพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายอมรเทพ แต้พานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นางจุไร วังทอง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
8. พระครูสุนทรธรรมมานุยุต ตัวแทนองค์กรทางศาสนา
9. พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์
ตัวแทนองค์กรทางศาสนา
10. นายสมบุญ สุขวัฒะโก
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. น.ส.นาฎอนงค์ เหลืองไพฑูรย์ ตัวแทนองค์กรชุมชน
12. นางยุพิน สมใจ
ตัวแทนผู้ปกครอง
13. น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม ตัวแทนครู
14. นายปราโมทย์ จึงจะดี
ตัวแทนศิษย์เก่า
15. นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี
ผู้อานวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

ประธานกรรมกา ร
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ที่มา : งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มูลนิธิเอี๋ยว – สมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
มูลนิธิเอี๋ยว – สมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดย
ผอ.จีรศักดิ์ ไพศาล ผู้อานวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในสมัยนั้น เป็นผู้ริเริ่ม มีสานักงานใหญ่ตั้ง
อยู่ที่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีเงินทุนเริ่มแรกหนึ่งแสนบาท
มีวัตถุประสงค์คือ
1. ให้การช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี และ
ช่วยเหลืองานส่วนรวมของโรงเรียน
2. เพื่อช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนที่ขาดแคลน มีความประพฤติดี และช่วยเหลือ
งานส่วนรวมของโรงเรียน
3. เพื่อช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครู บุตรภารโรงของโรงเรียนภัทรญาณวิทยาซึ่ง
บิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนมอบหมาย
4. เพื่อช่วยเหลือบุตรของผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศ
5. เพื่อดาเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ฯลฯ
รายนามคณะกรรมการมูลนิธิเอี๋ยว – สมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
1. นายชอุ้ม อินเล็ก
2. นายเพิ่มศักดิ์ เจียมบุญศรี
3. นายวิฑูรย์ สุขสว่าง
4. น.ส.วิมล
เจียประเสริฐ
5. น.ส.วิไลวรรณ เดชชัยศรี
6. นางเรวดี ณ พัทลุง
7. น.ส.จุฑาทิพย์ บุญเปลี่ยน
8. นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ

ที่มา : มูลนิธิเอี๋ยว - สมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
รายการแข่งขัน
รายชื่อผู้แข่งขัน
ครูฝึกซ้อมและควบคุม
การอ่าน ม.ต้น
ด.ญ.หอม บุญแก้ว
นางรัชณี เนาวรัตน์
การอ่าน ม.ปลาย
น.ส.กมลวรรณ เตยสุวรรณ นางเรวดี ณ พัทลุง
เรียงความและคัดลายมือ ด.ช.พชรดนัย โฉมฉาย
นางศรีไพร บุญมานุช
ม.ต้น
เรียงความและคัดลายมือ น.ส.รัตนากร สัยทับมงคล
นางวัฒนา หาสิตพานิชกุล
ม.ปลาย
ด.ญ.ชัญญานุช ชูเชิดมงคลกุล นายประยุทธ พิทักษ์ธีรกุล
ท่องอาขยานทานอง
เสนาะ ม.ต้น
ท่องอาขยานทานอง
น.ส.อารยา พันเมือง
นายประยุทธ พิทักษ์ธีรกุล
เสนาะ ม.ปลาย
สุนทรพจน์ ม.ต้น
ด.ญ.กชพร เจริญคง
นางรัชณี เนาวรัตน์
สุนทรพจน์ ม.ปลาย
นายศักดา บุญมีรอด
น.ส.สุชาดา ศรีสวัสดิ์
แต่งบทร้อยกรอง ม.ต้น 1.ด.ญ.ภาวินีย์ สูญสิ้นภัย
น.ส.อภิญญา ปานชา
2.ด.ช.กิตติภพ ทรัพย์เพิ่ม
แต่งบทร้อยกรอง ม.ปลาย 1.น.ส.อรณัชชา ชินรัมย์
น.ส.อภิญญา ปานชา
2.น.ส.ณัฐริกา สุภาทอง
Scrabble(Crossword) 1.ด.ช.ศุภกิจ จงทวีสุข
น.ส.ชมกสิณ ดรุณอาภรณ์
2.ด.ช.ธนรัชน์ พรชัยจรูญศักดิ์
ม.ต้น
Scrabble(Crossword) นายณัฐวุฒิ นวลจันทร์
น.ส.ชมกสิณ ดรุณอาภรณ์
ม.ปลาย
Story Telling ม.ต้น
ด.ญ.ศุภรัตน์ นิลชู
นางประทุม สังข์สุข
Story Telling ม.ปลาย น.ส.ธิติมา นิสภารมย์
นางประทุม สังข์สุข
Impromptu Speech ม.ต้น

พูดภาษาจีน ม.ต้น
พูดภาษาจีน ม.ปลาย
ตอบปัญหาสุขศึกษา
ม.ต้น
ตอบปัญหาสุขศึกษา
ม.ปลาย
การแสดงตลก

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

เหรียญเงิน
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.อทิตยา ไกรสวัสดิ์
น.ส.ณัฐดา ลพสถิตย์
เหรียญทองแดง
ด.ญ.เบญจวรรณ เหล่าชัยศรี 1.นางประทุม สังข์สุข
เหรียญทอง
2.น.ส.จารุวรรณ จันหอม
รองชนะเลิศอันดับ 2
นายชัยธวัช ช่างแกะ
1นางประทุม สังข์สุข
เหรียญทอง
2.น.ส.จารุวรรณ จันหอม
รองชนะเลิศอันดับ 1
1.ด.ญ.รัตนาภรณ์ โตปาน
น.ส.รสริน เลิศกาญจนาพร เหรียญเงิน
2.ด.ญ.อรพรรณ บุตรอ่อน
1.น.ส.กวินนา นัยบุตร
นายชาลี เอี่ยมสาอางค์
เหรียญเงิน
2.น.ส.ศศิธร สุภศร
1.ด.ช.ศุภฤกษ์ สิงคิบุรินทร์ น.ส.วรนุช จิตรมณี
เหรียญทองชนะเลิศ
2.ด.ช.สงกรานต์ ภู่อาภรณ์
3.ด.ช.โอภาส ทองดี

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
รายการแข่งขัน
เขียนภาพประเพณีไทย
การสร้างภาพด้วยการปะติด

วาดภาพระบายสี

รายชื่อผู้แข่งขัน
ครูฝึกซ้อมและควบคุม
น.ส.ธัญลักษณ์ หนูเหมืองนา น.ส.นุชนาฎ บางแวก
1.ด.ญ.ผกาสินี ขาวแดง
น.ส.นุชนาฎ บางแวก
2.ด.ญ.ปิยพร เทียนทอง
น.ส.พิชยา พรหมมิ
น.ส.นุชนาฎ บางแวก

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

ด.ช.ศุภชัย ปานกลิ่นพุฒ
นายกฤษณะ พิมลชัยศรีกุล
ดนตรีไทย(ระนาดทุ้ม) ม.ต้น ด.ช.ปิยวัฒน์ ศรีสุขเอม
ดนตรีไทย(ระนาดเอก)
นายศิวกร ศรีสุขเอม

น.ส.นุชนาฎ บางแวก
น.ส.นุชนาฎ บางแวก
นายนวราช อภัยวงศ์
นายนวราช อภัยวงศ์

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญเงิน

ราวงมาตรฐาน

1.น.ส.วรนุช จิตรมณี

เหรียญทองแดง

Drawing ม.ต้น
Drawing ม.ปลาย
ม.ปลาย

1.น.ส.รัตติกร มณีลุน
2.น.ส.กมลชนก คงประจักษ์
3.น.ส.อรพรรณ ธรรมวัตร
4.น.ส.จิราพร ดวงดีวงค์

2. น.ส.จุฑาทิพย์ บุญเปลี่ยน

5.น.ส.กันต์กนิษฐ์ อึ้งจรรยากุล

6.นายธนชัย อ้นเพ็ง
7.นายกฤษดา บารมี
8.นายกรกฎ ตุ้มทองคา
9.นายกรรชัย นิยมสวย
10.นายคเชนทร์ คาพึ่งพร
การสร้างการ์ตูน
1.ด.ช.ธรรมนูญ หวานชะเอม
แอนิเมชั่น
2.ด.ช.ศุภกร วงศาโรจน์
การตัดต่อภาพยนตร์
1.นายทรรศรัล เผ่าพันธ์
2.น.ส.จินตนา กลิ่นถือศีล
การค้นหาอัจฉริยะไอที
1.ด.ช.สหรัฐ ศรียังเล็ก
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
2.ด.ช.ณภัทร ทิพย์อาสน์
การเขียนโปรแกรมด้วย 1.น.ส.พนิดา ชูราศรี
ภาษาคอมพิวเตอร์ม.ปลาย 2.น.ส.ดีน่า นิตยพิบูลย์
การสร้าง Webpage
1.ด.ญ.ณัฐพร บารุง
ประเภท Editor
2.ด.ญ.ณัฐมน เอี่ยมสวัสดิ์
1.น.ส.ประภาศิริ ล้อมสินทรัพย์
การสร้าง Webpage
2.น.ส.ขวัญชนก เจริญเชื้อ
ประเภท Editor
การออกแบบสิ่งของ
1.ด.ช.สมหมาย พิมสุวรรณ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
2.ด.ช.อาทิพย์ กุลงามกิ่ม
คอมพิวเตอร์

1.นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง
1.น.ส.เตือนใจ ขวัญอ่อน
2.นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
1.น.ส.พรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุล

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง
2.น.ส.เตือนใจ ขวัญอ่อน
รองชนะเลิศอันดับ 2
1.น.ส.พรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุล เหรียญทองแดง
2.น.ส.เตือนใจ ขวัญอ่อน
1.นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
เหรียญทองแดง
2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง
รองชนะเลิศอันดับ 1
น.ส.กัลยา แซ่อั้ง
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ 2
1.นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
เหรียญทองแดง
2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สถานที่แข่งขัน
รายการแข่งขัน
รายชื่อผู้แข่งขัน
การสร้างการ์ตูน
1.ด.ช.ธรรมนูญ หวานชะเอม 1.นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
แอนิเมชั่น
2.ด.ช.ศุภกร วงศาโรจน์
2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง
การตัดต่อภาพยนตร์
1.นายทรรศรัล เผ่าพันธ์
1.น.ส.เตือนใจ ขวัญอ่อน
2.น.ส.จินตนา กลิ่นถือศีล
2.นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
1.น.ส.พรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุล
การค้นหาอัจฉริยะไอที
1.ด.ช.สหรัฐ ศรียังเล็ก
2.น.ส.เตือนใจ ขวัญอ่อน
คอมพิวเตอร์ ม.ปลาย
2.ด.ช.ณภัทร ทิพย์อาสน์
1.น.ส.พรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุล
การเขียนโปรแกรมด้วย 1.น.ส.พนิดา ชูราศรี
2.น.ส.เตือนใจ ขวัญอ่อน
ภาษาคอมพิวเตอร์ม.ปลาย 2.น.ส.ดีน่า นิตยพิบูลย์
1.น.ส.เบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์
แปรรูปอาหาร
1.น.ส.ธนินนุช อันทลาสี
2.นางวรรณนิภา แก้วบูชา
2.น.ส.กัลยารัตน์ มีรักษ์
3.น.ส.ธัญสรัตน์ สายบัวทอง
สวดมนต์แปล
1.น.ส.ธีรดา กุนสุนทรธรรม 1.นางธัญภัส บุญเจริญ
2.น.ส.อรพรรณ กุนสุนทรธรรม

2.นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์

3.น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณศิริ
4.น.ส.จุฑาทิพย์ พุ่มทิพย์
5.น.ส.ปภัสรา พูสะดา
6.น.ส.แสงฉาย ปักษาทอง
7.น.ส.ชุตินันท์ ดีมงคล
8.น.ส.สุพัตรา ด่านปราจีน
9.ด.ญ.อัจฉรีพร วงศ์แก้ว

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

10.ด.ญ.สุทธิดา พิพัฒน์พรภักดี

เพลงคุณธรรม ม.ต้น

เพลงคุณธรรม ม.ปลาย

ภาพยนตร์สารคดี

1.ด.ญ.ปนัดดา อาหลู่
2.ด.ญ.ภัทรวดี พันธุ์มาศ
3.ด.ญ.นิภาพร มานาง
4.ด.ญ.อมรา แก้ววารี
5.ด.ช.สิทธิพร เหมหรรษา
1.น.ส.ธัญจิตระ บุญประสาน
2.น.ส.จุไรรัตน์ เพ็ญเพียร
3.น.ส.รัตนาภรณ์ ตระกูลจีน
4.น.ส.สุภาภรณ์ พุ่มกาพล
5.น.ส.อินทิรา นุ่มวงศ์
1.นายนิติพล ทานกระโทก
2.นายเมธี เข็มทอง
3.น.ส.ศศิประภา เตยสุวรรณ
4.น.ส.อภิรดี มาลยาภรณ์
5.น.ส.ชลิตา โสโคกกรวด

1.น.ส.จิรภัทร์ ชื่นผึ่ง
2.นายสุเมธ กุหลาบแก้ว

เหรียญเงิน

1. นายวิภู พิทักษ์วงษ์
2. นายสุเมธ กุหลาบแก้ว

เหรียญเงิน

1.น.ส.ปริญดา ชัยชนะ
2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง

เหรียญเงิน

การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สถานที่แข่งขัน
เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น

รายการแข่งขัน
รายชื่อผู้แข่งขัน
ด.ช.ภัทร พู่ธนบัตร
น.ส.ภัคพร เจริญลักษณ์
เล่านิทานคุณธรรม ม.ปลาย น.ส.พัชรานันท์ เบี้ยวทุ่งน้อย น.ส.เพ็ญนภา วิมล
โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย 1.นายวันมงคล ข้องรักสัตย์ 1. น.ส.ปริญดา ชัยชนะ
2.น.ส.สุธัญญา เหมือนวงษ์ธรรม 2. นายสมชาย เกษมสถาพร
3.น.ส.ดวงฤดี สุขาบูรณ์
4.น.ส.ชิดชนก โพธิ์เอก

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

5.น.ส.ณัฏฐิดา เนียมประดิษฐ์

อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

1.ด.ช.ณัฐภัทร เขียวสูงเนิน
2.ด.ญ.นันทินี ไพโรจน์อนันต์
3.ด.ญ.นิตยา กิตติรักษ์
1.นายณัฐธลักษณ์ ศิริยานันท์
2.น.ส.วัชราพรรณ ชนานาฎ
3.น.ส.พัชรนันท์ ฐิติพรเลิศเมธา
1.น.ส.กนกสร อุ่นศิริ
2.น.ส.จิราพัช นิลน้าเพชร
3.น.ส.วรรณนิภา แซ่ลิ้ม
1.นายอัจฉริยะ เชียงทอง
2.น.ส.ปรียาภรณ์ ลบเจริญ
3.น.ส.ปานตะวัน ส่าสัน
1.ด.ช.จิรายุส แก้วจันทร์
2.ด.ช.ธนชัย สุนทรรัตน์
3.ด.ช.ธีรภัทร วงษ์แก้วเกตุ
1.น.ส.ทอแสง ทุมจะโปะ
2.น.ส.สุวิมล เปรมบารุง
3.น.ส.นิศารัตน์ ดวงเวียง
1.ด.ช.ชาครี แซ่ลี้
2.ด.ญ.นฤพร พูลผล
1.นายศิริโชค ฮวยดีบอน

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 2.น.ส.กัญญารัตน์ ทับทิมทอง
โครงงานคณิตศาสตร์
1.ด.ญ.จารุวรรณ บุญเหมาะ
ม.ต้น
2.ด.ญ.ดวงหทัย เข็มทอง
3.ด.ญ.เก็จวิมล แห้วมหาภิญโญ

1.นายไพบูลย์ หอมวัฒนวงศ์ เหรียญทองแดง
2.น.ส.หทัยทิพย์ อัถะบูรย์
1.น.ส.นวลศรี รัตนสุวรรณ

เหรียญทองแดง

2.ว่าที่ร.ต.ประยุทธ แสงประเสริฐ

1.น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม
2.นางรัตนา ตรีเดชา

เหรียญเงิน

1. น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม เหรียญเงิน
2.นายไพบูลย์ หอมวัฒนวงศ์
นางอัญธริยามน เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

เหรียญทอง

นางอัญธริยามน เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์

เหรียญทอง

1.นางวาสนา โศภิตวจนะ
2.นางรัตนา ตรีเดชา
1.น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม
2.นายพีระพงษ์ มีทอง
1.นางยุวดี ทองยี่สุ่น
2.น.ส.ขวัญชนก เพ่งพินิจ
3.น.ส.ยุพิน แก้วล้วน

เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สถานที่แข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์
ม.ปลาย
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ม.ต้น
โครงงานคณิตศาสตร์
ม.ต้น
โครงงานคณิตศาสตร์
ม.ปลาย
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ม.ต้น
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ม.ปลาย
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.ต้น
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ม.ปลาย
คิดเลขเร็ว ม.ต้น
คิดเลขเร็ว ม.ปลาย

รายการแข่งขัน
1.นายธีรภัทร ทาเวียง
2.น.ส.อุษณี สมคะเน
3.น.ส.กชกร พุกสุริยวงษ์
ด.ญ.กมลชนก เอกปัจฉิมศิริ

รายชื่อผู้แข่งขัน
1.นางมัณฑนา สาสะ
2.น.ส.สุกัณญาณี โสภา
3.น.ส.ยุพิน แก้วล้วน
1.นางยุวดี ทองยี่สุ่น
2.น.ส.จุฑารัตน์ อนุเชิงชัย
1.ด.ญ.จารุวรรณ บุญเหมาะ 1.นางยุวดี ทองยี่สุ่น
2.ด.ญ.ดวงหทัย เข็มทอง
2.น.ส.ขวัญชนก เพ่งพินิจ
3.ด.ญ.เก็จวิมล แก้วมหาภิญโญ
3.น.ส.ยุพิน แก้วล้วน
1.นายธีรภัทร ทาเวียง
1.นางมัณฑนา สาสะ
2.น.ส.อุษณี สมคะเน
2.น.ส.สุกัณญาณี โสภา
3.น.ส.กชกร พุกสุริยวงษ์
3.น.ส.ยุพิน แก้วล้วน
ด.ญ.กมลชนก เอกปัจฉิมศิริ 1.นางยุวดี ทองยี่สุ่น
2.น.ส.จุฑารัตน์ อนุเชิงชัย
น.ส.พิชญาณี สุคนธา
1.นางมัณฑนา สาสะ
2.น.ส.จุฑารัตน์ อนุเชิงชัย
1.ด.ญ.พัชรณัฐ เรื่องกุลสุรัชต์ 1.นางยุวดี ทองยี่สุ่น
2.ด.ญ.ศิริเพ็ญ ได้ด้วยเพียร 2.น.ส.วิไลวรรณ เดชชัยศรี
3.น.ส.มินเม พันธุ์พัทธพงศ์
1.นายวิชิตชัย มาชมสมบูรณ์ 1.นางมัณฑนา สาสะ
2.นายวุฒินนั ท์ จันทร์สว่าง 2.น.ส.ลัดดาวัลย์ บุรพวง
3.น.ส.มินเม พันธุ์พัทธพงศ์
ด.ช.ยุทธนา เกิดโพธิ์พ่วง
1.นายฉลองชัย กิตติชัยศรี
2.น.ส.จุฑารัตน์ อนุเชิงชัย
นายศรัณย์ อินพากเพียร
1.น.ส.สุกัณญาณี โสภา
2.น.ส.จุฑารัตน์ อนุเชิงชัย

ผลการแข่งขัน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(นักเรียนเรียนร่วม)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
รายการแข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม.ต้น

วาดภาพระบายสี ม.ต้น
วาดภาพระบายสี ม.ต้น
วาดภาพระบายสี ม.ต้น
วาดภาพระบายสี ม.ต้น
วาดภาพระบายสี ม.ปลาย
วาดภาพระบายสี ม.ปลาย
เต้นหางเครื่อง
ประกอบเพลง

เต้นแอโรบิค

ราไทย

รายชื่อผู้แข่งขัน
นายอภิสิทธิ์ ธานี
1.ด.ช.ยุทธ พวงสมบัติ
ด.ช.สุพัฒน์ กุลทัศน์
ด.ช.นพณัฐ สัจจทิพวรรณ.
ด.ช.ศุภกร จงทวีสุข
นายณัฐพร แสนคา
นายบัญญัติ ธัชชัย
1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ เหิรอดิศัย

2.ด.ญ.รัตติกาล รสชา
3.ด.ญ.เปรมสุดา ศรีสุรา
4.ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แก้วนารี
5.ด.ญ.เขมอักษร สิทธิพันธ์
6.ด.ญ.แสง มีแก้ว
1.นายพรโสฬส ทรงชุ่ม
2.น.ส.พัชชา มิเกลี้ยง
3.น.ส.นฤชล ทรงเนติเชาวลิต
4.น.ส.ยุพเยาว์ สรเดช
5.น.ส.ขวัญฤทัย ชวดอิ่ม
1.นายระพีพัฒน์ แสงพิทักษ์
2.นายจาตุรนต์ แสงพิทักษ์

ครูฝึกซ้อมและควบคุม
นางวาสนา โศภิตวจนะ
นางเน็ด หงส์เทียมจันทร
นางวัฒนา หาสิตพานิชกุล
นางรัตนา ตรีเดชา
นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
น.ส.พรพิมล สมบัติมาก
1.นางประทุม สังข์สุข
2.นางชวนพิศ แววสอน
3.นางผการัตน์ กุลเรือง

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ

1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์ เหรียญทองชนะเลิศ
2.น.ส.ชิชญาญ์ เชิบกลาง

1.นางเรวดี ณ พัทลุง
2.น.ส.วรนุช จิตรมณี

เหรียญทองชนะเลิศ

3.น.ส.พัฒน์นรี อรรถสกุลชัย

ราไทย

4.ด.ช.รังสรรค์ สิงห์ตะบุตร์
1.น.ส.กนกพร มาลาทิพย์ 1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์ เหรียญทองชนะเลิศ
2.น.ส.บุษบา ทรงอาษา
2.นายทิวากร อาจหาญ
3.น.ส.ประภาพรรณ หอมแก้ว

การประกวดเล่านิทาน ม.ต้น
การประกวดเล่านิทานม.ปลาย

วาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
วาดภาพด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์

4.น.ส.จันจิรา สุ่มแก้ว
ด.ช.นพรุจ พ่วงทอง
นายวัชรินทร์ พิพัฒ
1.นายภูรี จันทาพูน
2.นายศุภโชค แซ่เลี้ยง

น.ส.สุชาดา ศรีสวัสดิ์
นางเรวดี ณ พัทลุง
1.น.ส.เบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์

เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ

2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง
1.ด.ช.เปรมศักดิ์ แก้วประเสริฐ 1.นางพรทิพย์ อรชร
เหรียญทองชนะเลิศ
2.ด.ช.ณฐพล ลี้ไวโรจน์
2.นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
นายศุภรัฐ เจนวรางกูร
นางรัชณี เนาวรัตน์
เหรียญทองชนะเลิศ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(นักเรียนเรียนร่วม)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
รายการแข่งขัน
ศาสตร์คณิต
ในชีวิตประจาวัน
มารยาทไทย

รายชื่อผู้แข่งขัน
1.ด.ช.ธนากร ปิ่นทองคา
2.ด.ช.ธนโชติ จันทร์สุข
1.ด.ญ.วรัญญา ศรีเพชรเจริญ

2.ด.ช.รวิสุต บุญนิยม
3.ด.ช.ขรรค์ชัย เรืองรังษี
4.ด.ญ.วัชรีพร เกติพันธ์

ครูฝึกซ้อมและควบคุม
1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
2.นางมัณฑนา สาสะ
1.นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน
2.นางประทุม สังข์สุข

ผลการแข่งขัน
เหรียญทองชนะเลิศ
เหรียญทองชนะเลิศ

รายการแข่งขัน
เรียงความและ
คัดลายมือ(ม.ต้น)
สวดมนต์แปล

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
รายชื่อผู้แข่งขัน
ครูฝึกซ้อมและควบคุม
ผลการแข่งขัน
ด.ช.พชรดนัย โฉมฉาย
นางศรีไพร บุญมานุช
เหรียญเงิน อันดับ16
1.น.ส.ธีรดา กุนสุนทรธรรม
1.นางธัญภัส บุญเจริญ
เหรียญทอง อันดับ18
2.น.ส.อรพรรณ กุนสุนทรธรรม 2.นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
3.น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณศิริ
4.น.ส.จุฑาทิพย์ พุ่มทิพย์
5.น.ส.ปภัสรา พูสะดา
6.น.ส.แสงฉาย ปักษาทอง
7.น.ส.ชุตินันท์ ดีมงคล
8.น.ส.สุพัตรา ด่านปราจีน
9.ด.ญ.อัจฉรีพร วงศ์แก้ว
10.ด.ญ.สุทธิดา พิพัฒน์พรภักดี

ร้องเพลงไทย
ม.ปลาย
เดี่ยวระนาดทุ้ม
ม.ต้น

น.ส.อภิชญา จันทร์งาม

นายนวราช อภัยวงศ์

เหรียญทอง อันดับ14

1.ด.ช.ปิยะวัฒน์ ศรีสุขเอม
2.ด.ช.เปรมศักดิ์ แก้วประเสริฐ
3.นายศิวกร ศรีสุขเอม
1.ด.ช.ศุภฤกษ์ สิงคิบุรินทร์
2.ด.ช.สงกรานต์ ภู่อาภรณ์
3.ด.ช.โอภาส ทองดี
1.ด.ช.ธรรมนูญ หวานชะเอม
2.ด.ช.ศุภกร วงศาโรจน์

นายนวราช อภัยวงศ์

เหรียญทอง อันดับ11

น.ส.วรนุช จิตรมณี

เหรียญทอง อันดับ4

1.นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง

เหรียญทอง อันดับ30

สุนทรพจน์ ม.ปลาย
การประกวดเล่านิทาน
ม.ต้น
นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์
มารยาทไทย

นายศักดา บุญมีรอด
ด.ช.นพรุจ พ่วงทอง

น.ส.สุชาดา ศรีสวัสดิ์
1.นางเรวดี ณ พัทลุง
2.น.ส.อภิญญดา อนุเชิงชัย
นางรัชณี เนาวรัตน์
1.นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน
2.นางประทุม สังข์สุข

เหรียญเงิน อันดับ25
เหรียญทอง ชนะเลิศ

มารยาทไทย

1.ด.ช.รวิสุต บุญนิยม
2.ด.ญ.วรัญญา ศรีเพชรเจริญ

เต้นแอโรบิค

1.นายพรโสฬส ทรงชุ่ม
2.น.ส.พัชชา มิเกลี้ยง
3.น.ส.นฤชล ทรงเนติเชาวลิต
4.น.ส.ยุพเยาว์ สรเดช
5.น.ส.ขวัญฤทัย ชวดอิ่ม

การแสดงตลก
การสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น

นายศุภรัฐ เจนวรางกูร
1.ด.ช.ขรรค์ชัย เรืองรังษี
2.ด.ญ.วัชรีพร เกติพันธ์

เหรียญทอง อันดับ5
เหรียญทอง อันดับ7

1.นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน เหรียญทอง รองชนะเลิศ
2.นางประทุม สังข์สุข
อันดับ1
3.น.ส.มินเม พันธุ์พัทธพงศ์
1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์ เหรียญทอง ชนะเลิศ
2.น.ส.ชิชญาญ์ เชิบกลาง

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สถานที่แข่งขัน
รายการแข่งขัน
รายชื่อผู้แข่งขัน
ศาสตร์คณิต
1.ด.ช.ธนากร ปิ่นทองคา
1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
ในชีวิตประจาวัน
2.ด.ช.ธนโชติ จันทร์สุข
2.นางมัณฑนา สาสะ
วาดภาพด้วย
1.ด.ช.ณัฐพล สุขสาราญ
1.นางพรทิพย์ อรชร
โปรแกรม
2.ด.ช.ณฐพล ลี้ไวโรจน์
2.นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
คอมพิวเตอร์
3.นายปรัชญา ตรีวุฒิพงศ์
1.น.ส.เบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์
วาดภาพด้วย
1.นายภูรี จันทาพูน
2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง
โปรแกรม
2.นายศุภโชค แซ่เลี้ยง
คอมพิวเตอร์
วาดภาพระบายสี ม.ต้น 1.ด.ช.นพณัฐ สัจจทิพวรรณ
1.นางรัตนา ตรีเดชา
วาดภาพระบายสี
1.ด.ช.ยุทธ พวงสมบัติ
1.นางเน็ด หงส์เทียมจันทร์
ม.ต้น
2.น.ส.ปราชญา ราชปี
วาดภาพระบายสี
1.ด.ช.ศุภกร จงทวีสุข
1.นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
ม.ต้น
วาดภาพระบายสี
1.ด.ช.สุพัฒน์ กุลทัศน์
1.นางวัฒนา หาสิตพานิชกุล
ม.ต้น
วาดภาพระบายสี
1.นายบัญญัติ ธัชชัย
1.น.ส.พรพิมล สมบัติมาก
ม.ปลาย
วาดภาพระบายสี
1.นายณัฐพร แสนคา
1.นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
ม.ปลาย
การประกวด
นายวัชรินทร์ พิพัฒ
1.นางเรวดี ณ พัทลุง
เล่านิทาน ม.ปลาย
ราไทย
1.น.ส.กนกพร มาลาทิพย์
1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
2.น.ส.บุษบา ทรงอาษา
2.นายทิวากร อาจหาญ
3.น.ส.ประภาพรรณ หอมแก้ว
4.น.ส.จันจิรา สุ่มแก้ว
ราไทย
1.นายระพีพฒ
ั น์ แสงพิทักษ์
1.นางเรวดี ณ พัทลุง
2.นายจาตุรนต์ แสงพิทักษ์
2.น.ส.วรนุช จิตรมณี
3.น.ส.พัฒน์นรี อรรถสกุลชัย 3. น.ส.ยุพิน ศักดิ์สุภาพ
4.ด.ช.รังสรรค์ สิงห์ตะบุตร์
เต้นหางเครื่อง
1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ เหิรอดิศัย 1.นางประทุม สังข์สุข
ประกอบเพลง
2.ด.ญ.รัตติกาล รสชา
2.นางชวนพิศ แววสอน
3.ด.ญ.เปรมสุดา ศรีสุรา
3.นางผการัตน์ กุลเรือง
4.ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แก้วนารี
5.ด.ญ.เขมอักษร สิทธิพันธ์
6.ด.ญ.แสง มีแก้ว

ผลการแข่งขัน
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ2
เหรียญเงิน อันดับ11
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ2
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ2
เหรียญทองแดง อันดับ5
เหรียญทอง ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ2
เหรียญทอง ชนะเลิศ

เหรียญทอง ชนะเลิศ

เหรียญทอง ชนะเลิศ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
รายการแข่งขัน
รายชื่อผู้แข่งขัน
การประกวดเล่านิทาน ด.ช.นพรุจ พ่วงทอง
ม.ต้น(บกพร่องทางการ
เรียนรู้)
เต้นแอโรบิค
1.นายพรโสฬส ทรงชุ่ม
(บกพร่องทางการได้ยิน) 2.น.ส.พัชชา มิเกลี้ยง
3.น.ส.นฤชล ทรงเนติเชาวลิต
4.น.ส.ยุพเยาว์ สรเดช
5.น.ส.ขวัญฤทัย ชวดอิ่ม
วาดภาพด้วยโปรแกรม 1.นายภูรี จันทาพูน
คอมพิวเตอร์
2.นายศุภโชค แซ่เลี้ยง
(บกพร่องทางการได้ยิน)
การประกวดเล่านิทาน นายวัชรินทร์ พิพัฒ
ม.ปลาย(ออทิสติก)
ราไทย
1.น.ส.กนกพร มาลาทิพย์
(บกพร่องทางการได้ยิน) 2.น.ส.บุษบา ทรงอาษา

ครูฝึกซ้อมและควบคุม
1.นางเรวดี ณ พัทลุง
2.น.ส.ยุพิน แก้วล้วน

ผลการแข่งขัน
เหรียญเงินอันดับ9

1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
2.น.ส.ชิชญาญ์ เซิบกลาง

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1

1.น.ส.เบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์

เหรียญทองอันดับ4

2.น.ส.กัลยา แซ่อั้ง
นางเรวดี ณ พัทลุง

เหรียญเงินอันดับ5

1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
2.นายทิวากร อาจหาญ

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ1

3.น.ส.ประภาพรรณ หอมแก้ว

4.น.ส.จันจิรา สุ่มแก้ว
ราไทย
1.นายระพีพฒ
ั น์ แสงพิทักษ์
(บกพร่องทางสติปัญญา) 2.นายจาตุรนต์ แสงพิทักษ์
3.น.ส.พัฒน์นรี อรรถสกุลชัย
4.ด.ช.รังสรรค์ สิงห์ตะบุตร์
เต้นหางเครื่องประกอบ 1.ด.ญ.ชุติกาญจน์ เหิรอดิศัย
เพลง (บกพร่องทางการ 2.ด.ญ.รัตติกาล รสชา
เรียนรู้)
3.ด.ญ.เปรมสุดา ศรีสุรา
4.ด.ญ.จันทร์เพ็ญ แก้วนารี
5.ด.ญ.เขมอักษร สิทธิพันธ์
6.ด.ญ.แสง มีแก้ว
มารยาทไทย(บกพร่อง 1.ด.ช.รวิสุต บุญนิยม
2.ด.ญ.วรัญญา ศรีเพชรเจริญ
ทางสติปัญญา)
วาดภาพด้วยโปรแกรม 1.ด.ช.ณัฐพล สุขสาราญ
คอมพิวเตอร์(บกพร่อง 2.ด.ช.ณฐพล ลี้ไวโรจน์
ทางการเรียนรู้)
วาดภาพระบายสี
ด.ช.ณัฐพร แสนคา
ม.ปลาย(บกพร่อง
ทางการได้ยิน)

1.นางเรวดี ณ พัทลุง
2.น.ส.วรนุช จิตรมณี

เหรียญทองชนะเลิศ

1.นางประทุม สังข์สุข
2.นางชวนพิศ แววสอน
3.นางผการัตน์ กุลเรือง

เหรียญทองอันดับ5

1.นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน เหรียญทองชนะเลิศ
2.นางประทุม สังข์สุข
1.นางพรทิพย์ อรชร
เหรียญทองอันดับ6
2.นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด

เหรียญเงินอันดับ8

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555
สถานที่แข่งขัน
วาดภาพระบายสี ม.ต้น
(บกพร่องทางสติปัญญา)
วาดภาพระบายสี ม.ต้น
(บกพร่องทางร่างกาย)
ศาสตร์คณิตใชีวิต
ประจาวัน(บกพร่อง
ทางการเรียนรู้)

รายการแข่งขัน
ด.ช.ยุทธ พวงสมบัติ

รายชื่อผู้แข่งขัน
นางเน็ด หงส์เทียมจันทร์

ด.ช.ศุภกร จงทวีสุข

นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด

1.ด.ช.ธนากร ปิ่นทองคา
2.ด.ช.ธนโชติ จันทร์สุข

1.นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
2.นางมัณฑนา สาสะ

ครูฝึกซ้อมและควบคุม
เหรียญทองแดง
อันดับ8
เหรียญเงินอันดับ11
เหรียญทองชนะเลิศ

ที่มา : ฝ่ายวิชาการ

1.
-

ผลงาน/รางวัลที่นักเรียนได้รับ
ปีการศึกษา 2555
การแข่งขันตอบคาถามจากสารานุกรมไทย สาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 18 ประจาปี 2555
ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 18 ส.ค. 2555 ที่ รร นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
ระดับภาค ได้รับรางวัลชมเชย แข่งขัน วันที่ 17 พ.ย. 2555 ณ รร. นาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วันที่ 19 ม.ค. 2556 ณ สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต กทม.
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ.นิตยา กิตติรักษ์ ชั้น ม.3/1
2. ด.ญ.สุภัสตรา เกตุจรัญ ชั้น ม.3/1
3. ด.ญ.ภาวินีย์ สูญสิ้นภัย ชั้น ม.3/2
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. ครูธัญภัส บุญเจริญ
2. ครูกรรณิการ์ จาบถนอม
3. ครูภัคพร เจริญลักษณ์
4. ครูวรนุช จิตมณี
5. ครูเพ็ญนภา วิมล
6. ครูหทัยทิพย์ อัถะบูรณ์

2. การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ปีการศึกษา 2555 จัดโดย
สานักวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด แข่งขันวันที่ 20 ก.พ. 2555 เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับ
ภาคต่อไป
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. น.ส.สุทธิชา ศรทิพย์ ม. 5/1
2. น.ส. จุทาทิพย์ พุ่มทิพย์ ม.5/1
3. น.ส. ปภัสรา พูสะดา ม.5/1
4. น.ส. สุพัตรา ด่านปราจีน ม.4/1
5. น.ส. ภัทรพร หอมกลิ่น ม.4/3
สารอง
1. ด.ญ. อัจฉรีพร วงศ์แก้ว ม.2/1
2. ด.ญ. สุทธิดา พิพัฒน์พรภักดี ม.2/3
3. ด.ญ. นิภาพร มานาง ม.1/2
2. รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช
กุศลฯ ณ วัดชัยชนะสงคราม กรุงเทพฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2555
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
1. น.ส. สุทธิชา ศรทิพย์ ม. 5/3
2. น.ส. จุทาทิพย์ พุ่มทิพย์ ม.5/1
3. น.ส. ปภัสรา พูสะดา ม.5/1
4. น.ส. สุพัตรา ด่านปราจีน ม.4/1
5. น.ส. ภัทรพร หอมกลิน่ ม.4/3
ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางธัญภัส บุญเจริญ
2. นางรัชณี เนาวรัตน์
3. น.ส. จิรภัทร์ ชื่นผึ่ง
3. รางวัลชนะเลิศการประกวดแสดงละครภาษาจีน ในงานมหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 5 วันที่ 1กุมภาพันธ์
2556 ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ครูได้รับ ปีการศึกษา 2555
....................................................

1. นางยุวดี ทองยี่สุ่น รางวัลครูดีในดวงใจ ประจาปี พ.ศ. 2555
2. น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
3. นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
4. นางธัญภัส บุญเจริญ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
5. น.ส.เบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
6. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ แสงประเสริฐ รางวัลหนึ่งแสนครูดี
7. นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
8. นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
9. นางยุวดี ทองยี่สุ่น
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
10. นางรัชณี เนาวรัตน์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
11. นางรัตนา ตรีเดชา
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
12. นางเรวดี ณ พัทลุง
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
13. นางวาสนา โศภิตวจนะ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
14. นายพีระพงษ์ มีทอง
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
15. นางพรทิพย์ อรชร
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
16. นางนันทวรรณ สมทรงแป้น
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
17. นางประทุม สังข์สุข
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
18. นางผการัตน์ กุลเรือง
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
19. นางเน็ด หงส์เทียมจันทร์
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี

ตารางแสดงจานวนห้องเรียนและนักเรียน
จาแนกตามเพศและชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555
ชั้นเรียน

จานวนห้องเรียน

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

ชาย
151
151
171
58
49
64
644

9
9
9
4
4
4
39

จานวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
หญิง
104
106
156
95
101
89
651

รวม
255
257
327
153
150
153
1,295

ที่มา : งานทะเบียน
ตารางแสดงจานวนนักเรียนในโครงการเรียนร่วมปีการศึกษา 2555
จาแนกตามระดับชั้นและประเภทความบกพร่อง
ระดับ
ชั้น

บกพร่อง
ทาง
สติปัญญา

บกพร่อง
ร่างกาย

บกพร่อง
ทางการ
เห็น

บกพร่อง
การได้ยิน

บกพร่อง
การเรียนรู้
(LD)

ออทิสติก

พฤติกรรม

รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม

2
1
2
5

1
1
1
3

1
1

-

-

1
1

1
2
2
5

4
5
9

24
23
27
74

3
4
4
11

1
2
1
4

-

1
2
3

-

30
30
34
9
10
3
116

ที่มา : งานจัดการเรียนร่วม

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตารางแสดงจานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2555
จาแนกตามตาบลที่อยู่
ตาบลที่อยู่
จานวน/คน
สัมปทวน
บางกระเบา
วัดละมุด
ศีรษะทอง
วัดแค
วัดสาโรง
ดอนแฝก
แหลมบัว
นครชัยศรี
ห้วยพลู
ท่าตาหนัก
ขุนแก้ว
บางพระ
ศรีมหาโพธิ์
บางแก้วฟ้า
ไทยาวาส
บางระกา อ.บางเลน
ลานตากฟ้า
งิ้วราย
บางแก้ว
คลองโยง อ.พุทธมณฑล
บ้านหลวง
ท่ากระชับ
ลาพญา อ.บางเลน
ท่าพระยา
พะเนียด
ดอนพุทรา อ.ดอนตูม
มหาสวัสดิ์
สามกระบือเผือก
พระปฐมเจดีย์
ธรรมศาลา อ.เมือง
บางปลา อ.บางเลน
ท่าตาหนัก

149
97
92
85
85
69
67
66
59
58
54
49
45
44
32
31
28
26
25
14
13
11
9
9
8
7
7
7
6
5
5
4
4

ลาดับที่
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ตาบลที่อยู่
หอมเกร็ด อ.สามพราน
บางช้าง อ.สามพราน
สามง่าม อ.ดอนตูม
หนองแขม กทม.
อ.เมืองนครปฐม
ลานแหลม
คลองใหม่ อ.สามพราน
ดอนรวก
สามพราน
ศาลายา อ.พุทธมณฑล
บางเลน
ท้องไทร
บางแค กทม.
ยายชา อ.สามพราน
อ้อมน้อย
บางเลน
ทุ่งน้อย
รวม

จานวน/คน
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1,295
ที่มา : งานแนะแนว

จาแนกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2555
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

โรงเรียน
วัดกลางบางแก้ว
วัดกลางครูเวียง
วัดกกตาล
เม่งฮั้วกงฮัก
จารุวรรณวิทยา
วัดใหม่สุคนธาราม
วัดสัมปทวน
เทศบาลห้วยพลู
วัดตุ๊กตา
วัดท้องไทร
วัดสาโรง
วัดละมุด
วัดประชานาถ
วัดศีรษะทอง
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดบางพระ
วัดพุทธธรรมรังษี
วัดทุ่งน้อย
บ้านคลองบางกระจัน
บ้านลานแหลม
วัดกลางบางพระ
วัดลาพญา
เดชอนุสรณ์
บ้านคลองบางกระจัน
วัดงิ้วราย
วัดสุขวัฒนาราม
บ้านห้วยพลู
วัดเสถียรรัตนาราม
สาธิตวิทยา
วัดบ้านหลวง

จานวน ลาดับ
/คน
ที่
33
31
22
32
18
33
15
34
15
35
11
36
11
37
10
38
9
39
8
40
7
41
7
42
6
43
6
44
6
45
5
46
5
47
4
48
4
49
4
50
3
51
4
52
3
53
3
54
3
55
3
56
3
57
2
2
2

โรงเรียน

จานวน
/คน
เดชอนุสรณ์
2
วัดไทร(สินศึกษาลัย)
2
ธรรมาภิสมัย
2
วัดไร่ขิง
1
วัดพระปฐมเจดีย์
1
วัดห้วยตะโก
1
บ้านห้วยกรด
1
บวรธนวิทย์
1
วัดไผ่ล้อม
1
วัดหอมเกร็ด
1
วัดลาเหย
1
ยอเซฟอุปถัมภ์
1
นาคประสิทธิ์
1
วัดบางช้างใต้ อ.สามพราน
1
บ้านตาเกาตาโกยจ.อุบลราชธานี
1
อนุบาลญาริดาจ.อุดรธานี
1
สว่างวิทยา
1
วัดหนองสองห้องจ.กาญจนบุรี
1
บ้านโคกขาม จ.นครราชสีมา
1
วัดพระยาสุเรนทร์ กทม.
1
บ้านบางกะปิ กทม.
1
แวงไร่ จ.ขอนแก่น
1
พระตาหนักสวนกุหลาบ
1
มหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
1
ละอออุทิศ
1
คลองทางหลวง
1
ศักดิ์สุนันท์ จ.ลาปาง
1
รวม
ที่มา : งานแนะแนว

255

จาแนกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2555
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

โรงเรียน
ภัทรญาณวิทยา
พระปฐมวิทยาลัย
ราชินีบูรณะ
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดศีรษะทอง
วัดบางพระ
รัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายา
ไทยรัฐวิทยา4
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
บวรธนวิทย์
บ้านหลวงวิทยา
คงทองวิทยา
สิรินธรราชวิทยาลัย
ศึกษานุสรณ์ กทม.
วังตะกูราษฎร์อุทิศ จ.พิจิตร
บ้านท่าดินแดง จ.กาญจนบุรี
สุรศักดิ์มนตรี กทม.
ราชดาริ กทม.
รวม

จานวน/คน
123
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
158
ที่มา : งานแนะแนว

ตารางสรุปการติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2555
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
รายการ
จบการศึกษา
1. ศึกษาต่อ
1.1 เรียนต่อม.4 โรงเรียนเดิม
1.2 เรียนต่อม.4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดิม
1.3 เรียนต่อม.4 โรงเรียนอื่นในจังหวัดอื่น
1.4 เรียนต่อม.4 โรงเรียนอื่นในกทม.
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
1.6 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
1.7 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล
1.8 สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
1.9 สถาบันอื่นๆ (กศน.)
รวม ศึกษาต่อ
2. ประกอบอาชีพ
2.1 ภาคอุตสาหกรรม
2.2 ภาคการเกษตร
2.3 การประมง
2.4 ค้าขาย ธุรกิจ
2.5 งานบริการ
2.6 รับจ้างทั่วไป
2.7 อื่นๆ
รวม ประกอบอาชีพ
3. บรรพชา
4. ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ
5. ติดตามไม่ได้
รวมไม่ศึกษาต่อทั้งสิ้น(2+3+4+5)

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
177
155
332
48
8
3
1
86
16
1
163

73
6
2
1
45
19
146

1
309

2
2
8
12
12

1
1
7
9
2
11

3
3
15
21
2
23

ที่มา : งานแนะแนว

121
14
5
2
131
35
-

ตารางสรุปการติดตามผลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2555
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2554
รายการ
จบการศึกษา
1. ศึกษาต่อ
1.1 มหาวิทยาลัยของรัฐ
1.2 มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ
1.3 มหาวิทยาลัยของเอกชน
1.4 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล
1.5 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน
1.6 สถาบันพยาบาล
1.7 สถาบันทหาร
1.8 สถาบันตารวจ
1.9 สถาบันอื่นๆ
รวม ศึกษาต่อ
2. ประกอบอาชีพ
2.1 รับราชการ
2.2 ทางานรัฐวิสาหกิจ
2.3 ภาคอุตสาหกรรม
2.4 ภาคการเกษตร
2.5 การประมง
2.6 ค้าขาย ธุรกิจ
2.7 งานบริการ
2.8 รับจ้างทั่วไป
2.9 อื่นๆ
รวม ประกอบอาชีพ
3. บรรพชา
4. ไม่ประกอบชีพและไม่ศึกษาต่อ
5. ติดตามไม่ได้
รวมไม่ศึกษาต่อทั้งสิ้น(2+3+4+5)

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
79
79
158
47
2
9
1
2
1
62

56
4
12
1
1
2
76

103
6
21
2
3
2
1
138

9
3
4
16
1
17

3

12
3
4
19
1
20

3
3

ที่มา : งานแนะแนว

การติดตามผลนักเรียนที่กาลังศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
สอบเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2556 (ประเภทโควตา & สอบตรง)
1. นายธีระพล เชิญขวัญศรี
2. นายปวิช ช้อยขุนทด
3. นายณัฐธลักษณ์ ศิริชยานันท์
4. น.ส.พิชญาณี สุคนธา
5. นายพานา อยู่โพชนา
6. น.ส.วัชราพรรณ ชนานาฏ
7. น.ส.สุภาวดี สมคะเน
8. นายศรันย์ อินพาเพียร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจวิศวกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. นายศักดา บุญมีรอด
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
2. น.ส.สุดหทัย มงคลเวทวิทย์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. น.ส.พัชรนันท์ ฐิติพรเลิศเมธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. น.ส.อรพรรณ ธรรมวัตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. น.ส.จินดารัตน์ จั่นจินดา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. น.ส.พัชรินทร์ สารถี
1. น.ส.วิชญาภรณ์ เศวตรวรชัย

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
น.ส.สุนันทา เรืองงาม
คณะสังคมสงเคราะห์
น.ส.ธิติมา วงศ์อนันต์
คณะสังคมสงเคราะห์
น.ส.ชลิตา เขียวพระอินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
น.ส.กมลวรรณ เตยสุวรรณ
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย
น.ส.ศศิวิมล คณานับ
คณะศึกษาศาสตร์
นายธาราเทพ กอรุ่งรัตน์
คณะสังคมสงเคราะห์
น.ส.สุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย

1. น.ส.สุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
1. น.ส.กรรณิการ์ แก้วงาม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเกษตรสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ

ที่มา : งานแนะแนว

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555
1. ทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. คุณจาเนียร เอกเผ่าพันธุ์
3. คุณสุมาลี วิไลรัตน์
4. คุณพร้อมสุภางค์ สังข์มนัส
5. คุณกนิษฐา วิไลรัตน์
6. คุณเจริญ จันทร์รัชชกุล
7. คุณพนม สะอาดชูชม
8. คุณสุทธิรา เหล่าเจริญวงศ์
9. คุณเสริมศักดิ์ ไพศาลธนากร
10. ว่าทีร่ .ต.สามารถ-คุณเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ
11. สวัสดิการร้านน้าโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
12. คุณขันแก้ว นาคสู่สุข
13. คุณเกื้อกูล บุญจิตราดุลย์
14. คุณกาญจนา บุญจิตราดุลย์
15. คุณสุจิตรา ศรีสุภรวาณิชย์
16. พลเอกปริญญา ชัยสุกวัฒน์
17. คุณไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์
18. บริษัทซี.เค. สลิปเปอร์ จากัด
19. ครูประทุม สังข์สุข
20. มูลนิธิเอี๋ยว-สมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
21. คุณสมชาย กิตติชัยศรี
22. ธนาคารออมสิน
23. ร้านปุ๊เฟอร์นิเจอร์
24. คุณอภิชาติ ว่องวัฒนะสิน
25. คุณทิพวัล สมบุญสุโข
26. คุณอดิศักดิ์ ลือนาม
27. ทุนอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
28. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
29. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
30. หจก.เนเจอร์กิฟ 711
31. พุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม

20,500 บาท
6,000 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
20,000 บาท
7,000 บาท
3,500 บาท
3,000 บาท
3,000 บาท
10,500 บาท
3,500 บาท
1,500 บาท
1,500 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
35,000 บาท
5,000 บาท
8,000 บาท
3,500 บาท
1,500 บาท
5,000 บาท
4,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
2,000 บาท
6,000 บาท
4,300 บาท
2,000 บาท
12,500 บาท
5,000 บาท

32. มูลนิธิช่วยการศึกษา
33. มูลนิธิบิ๊กซี
34. ทุนสาหรับนักเรียนม.3ภ.ญ.ที่มีคะแนนเฉลี่ยสอบpre o-netสูงสุดของแต่ละห้อง
35. ทุนสาหรับนักเรียนม.3 ประสบปัญหาชีวิต

5,000 บาท
6,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท

รวมเป็นเงิน 240,800 บาท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อผู้สมทบกองทุนโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2555
พระครูสถิตบุญเขต
10,000 บาท
คุณสุรสิทธิ์ ติยะวัชรพงศ์(สมทบมูลนิธิเอี๋ยว-สมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์ฯ) 30,000 บาท
ธนาคารแห่งประเทศไทย สายออกบัตร
20,000 บาท
คุณประกอบ ชื่นชูจิตต์
10,000 บาท
คุณบุญชัย คงอินใหญ่
4,500 บาท
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้าฝน)สมทบกองทุน
”พระครูปุริมานุรกั ษ์”(หลวงพ่อพูล)
10,000 บาท
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้าฝน)สมทบกองทุน
“จิตติพงษ์ กิตติจิตโต”
10,000 บาท
พระครูสิริปุญญาภิวฒ
ั น์
10,000 บาท
รวมเป็นเงิน 104,500 บาท

ทุนการศึกษาโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ปีการศึกษา 2555
ทุนเรียนดี ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดในระดับชั้น ปีการศึกษา 2554
ทุนพลเอกปริญญา ชัยสุกวัฒน์ จานวน 4 ทุน เป็นเงิน 7,000 บาท
1. ด.ญ.หอม บุญแก้ว
ม.2/2
คะแนนเฉลี่ย 3.94
2. ด.ญ.อรพรรณ บุตรอ่อน
ม.3/2
คะแนนเฉลี่ย 3.87
3. นายณัฐวุฒิ นวลจันทร์
ม.5/3
คะแนนเฉลี่ย 3.91
4. น.ส.วัชราพรรณ ชนานาฏ
ม.6/1
คะแนนเฉลี่ย 3.86
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี
1. ทุนพลเอกปริญญา ชัยสุกวัฒน์ จานวน 4 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
1. น.ส.สุนิสา พันธุลาภ
ม.4/1
2. น.ส.มัลลิกา อรัญโสตร
ม.4/1
3. น.ส.แก้วตา จันตะนา
ม.4/2
4. น.ส.นฤมล สินสุพรรณ์
ม.4/2
2. ทุนสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
จานวน 12 ทุน ม.ต้น 1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท เป็นเงิน 20,500 บาท
1. น.ส.จิราพัชร นิลน้าเพชร
ม.4/2
2. น.ส.อรณัชชา ชินรัมย์
ม.5/2
3. น.ส.ปาณิศา สุนทรไทย
ม.5/1
4. น.ส.ชุตินันท์ ดีมงคล
ม.5/1
5. น.ส.วิณิชชา เซี่ยงจ๊ง
ม.5/1
6. ด.ญ.กนกวรรณ สะสมทรัพย์
ม.1/1
7. ด.ญ.สิริกร คลอดกลาง
ม.1/1
8. ด.ญ.มุฑิตา ฦาชา
ม.1/2
9. ด.ญ.อภิรมย์ วิเศษเผ่า
ม.1/2
10. ด.ญ.นันทวัน ปทุมเมือง
ม.1/2
11. ด.ช.เทวัญ โตชมบุญ
ม.1/2
12. ด.ช.กฤษฎา ลังดาลา
ม.1/6
3. ทุนคุณจาเนียร เอกเผ่าพันธุ์ จานวน 4 ทุนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
1. ด.ญ.นิตยา กิตติรักษ์
ม.3/1
2. ด.ญ.ผาณิต สิขันทกบุตร
ม.3/1
3. ด.ญ.สุภัสตรา เกตุจรัญ
ม.3/1
4. ด.ญ.นันทินี ไพโรจน์อนันต์
ม.3/2
4. ทุนคุณสุมาลี วิไลรัตน์ จานวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
1. ด.ญ.รินรดา แซ่โง้ว
ม.1/7
2. ด.ญ.ขนิษฐา แก้วกังวาล
ม.1/7

5. ทุนคุณพร้อมสุภางค์ สังข์มนัส จานวน 2 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
1. น.ส.สุพัตรา เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
ม.5/1
2. น.ส.ปภัสรา พูสะดา
ม.5/1
6. ทุนคุณกนิษฐา วิไลรัตน์ จานวน 3 ทุน ม.ต้น 1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
1. น.ส.แสงฉาย ปักษาทอง
ม.5/1
2. ด.ญ.ณฐภัทร แซ่เบ้
ม.1/9
3. ด.ช.ยศพนธ์ วิเศษชาติ
ม.1/9
7. ทุนคุณขันแก้ว นาคสู่สุข จานวน 2 ทุน ม.ต้น 1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
1. ด.ญ.อรญา มนต์จันตรา
ม.1/8
2. น.ส.สุนิดา โพธิ์รุ่งแจ้ง
ม.6/1
8. ทุนคุณเกื้อกูล บุญจิตราดุลย์
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,500 บาท
1. ด.ญ.มาลินี จีนร่วมเวียง
ม.1/8
9. ทุนคุณกาญจนา บุญจิตราดุลย์
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,500 บาท
1. ด.ญ.ขวัญชนก เกิดรื่น
ม.1/3
10. ทุนว่าที่ร.ต.สามารถ-คุณเสริมศรี พจน์มนต์ปิติ จานวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
1. ด.ญ.จุฑาทิพย์ สิงห์แจ่ม
ม.2/2
2. ด.ญ.ฐิติมา สะสมทรัพย์
ม.2/4
11. ทุนคุณเสริมศักดิ์ ไพศาลธนากร จานวน 2 ทุนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
1. ด.ช.อภิสิทธิ์ ทาบทองเรือง
ม.2/5
2. ด.ญ.วรรณภา ท่าผา
ม.2/6
12. ทุนธนาคารออมสิน จานวน 2 ทุนๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
1. น.ส.ศิริกัญญา แซ่ลี้
ม.5/1
2. น.ส.รัตติกร มณีลุน
ม.5/1
13. ทุนคุณทิพวัล สมบุญสุโข จานวน 6 ทุน ม.ต้น 1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
1. น.ส.กวินนา นัยบุตร
ม.6/2
2. น.ส.วราภรณ์ นาถุงคา
ม.5/4
3. น.ส.ณัฐมน เอี่ยมสวัสดิ์
ม.3/2
4. ด.ญ.รัตนาภรณ์ โตปาน
ม.3/2
5. ด.ญ.ภาวินีย์ สูญสิ้นภัย
ม.3/2
6. ด.ญ.ศศิธร คล้ายสมบัติ
ม.3/2
14. ทุนคุณพนม สะอาดชูชม จานวน 4 ทุน ม.ต้น 1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท
1. น.ส.จริยา รอดจากภัย
ม.5/2
2. น.ส.เมทินี เครือแตง
ม.5/2
3. ด.ญ.เกษร บรรเลง
ม.2/3

4. ด.ญ.สรญา สวัสดินาค
ม.2/4
15. ทุนคุณสุทธิรา เหล่าเจริญวงศ์ จานวน 2 ทุน ม.ต้น1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท เป็นเงิน3,500 บาท
1. ด.ญ.สุภัทรา แคล้วภัยพาล
ม.2/5
2. น.ส.อุไรรัตน์ เบี้ยวทุ่งน้อย
ม.5/2
16. สวัสดิการร้านน้าโรงเรียนภัทรญาณวิทยา จานวน 6 ทุน ม.ต้น1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท
เป็นเงิน 10,500 บาท
1. ด.ช.ปิยะวัฒน์ ศรีสุขเอม
ม.2/7
2. ด.ช.นนทชัย ทาบทองเรือง
ม.2/9
3. ด.ญ.เกวรินทร์ สีหิน
ม.3/1
4. น.ส.อรวี หมอประคอง
ม.5/2
5. น.ส.รัตนากร สัยทับมงคล
ม.5/2
6. น.ส.อัญมณี จันทร์เสม
ม.5/2
17. ทุนคุณเจริญ จันทร์รัชชกุล จานวน 10 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
1. น.ส.อรุณี พรมสร
ม.5/4
2. น.ส.ขนิษฐา ชาติชูศักดิ์
ม.5/4
3. น.ส.อัญชลี นุชบุรี
ม.6/1
4. น.ส.ณัฏฐา พูลสมบัติ
ม.6/1
5. น.ส.พนิดา ชูราศรี
ม.6/1
6. น.ส.สุดหทัย มงคลเวทวิทย์
ม.6/1
7. น.ส.อุษณี สมคะเน
ม.6/1
8. น.ส.ประมัยพร ชมบุญเมือง
ม.6/1
9. น.ส.แสงโสม รูปเลขา
ม.6/1
10. น.ส.สุภาวดี สมคะเน
ม.6/1
18. คุณสุจิตรา ศรีสุภรวาณิชย์ จานวน 10 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท
1. น.ส.ณัฐริกา สุภาทอง
ม.5/2
2. น.ส.บุศรา จาระสัน
ม.6/1
3. นายธาราเทพ กอรุ่งรัตน์
ม.6/1
4. น.ส.พรพรรณ เดชะ
ม.6/1
5. น.ส.พัชรนันท์ ฐิติพรเสิศเมธา
ม.6/1
6. น.ส.ศศิวิมล คณานับ
ม.6/1
7. น.ส.จันจิรา ดวงแก้ว
ม.6/2
8. น.ส.พรหมชนก ภู่พูนทรัพย์
ม.6/3
9. นายวีรวัฒน์ กาภูพงษ์
ม.4/1
10. น.ส.วลัยพรรณ ดิษฐบรรจง
ม.6/2

19. ทุนคุณไชยวัฒน์ อัทธายุวัฒน์ จานวน 6 ทุนๆละ 1,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
1. ด.ญ.สุธินันท์ ส้มมณี
ม.3/3
2. ด.ญ.อัมพร แสงศรี
ม.3/4
3. ด.ช.เจียรนัย แต้พานิช
ม.3/5
4. ด.ช.ชุติเดช อมรเมธ
ม.3/6
5. ด.ญ.สาธิดา ทองเนาวรัตน์
ม.3/8
6. ด.ญ.วราภรณ์ ชนานาฏ
ม.3/8
20. ทุนครูทิพยา กิตติชัยศรี
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 1,500 บาท
1. ด.ช.ปรเมธ สูญสิ้นภัย
ม.1/1
21. ทุนบ.ซี.เค.สลิปเปอร์จากัด จานวน 3 ทุน ม.ต้น1,500 บาท ม.ปลาย 2,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
1. ด.ญ.ชโลธร อยู่สุขสาราญ
ม.3/6
2. ด.ญ.วาสนา นามเดช
ม.3/6
3. นายปฏิภาณ แป้นไชยวงค์
ม.4/2
22. ทุนมูลนิธิเอี๋ยว-สมจิตต์ ติยะวัชรพงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยา จานวน 2 ทุน เป็นเงิน 3,500 บาท
1. ด.ช.สราวุธ ตันเจริญกุล
ม.3/8
2. น.ส.ณัฐริกา เพียรทอง
ม.6/4
23. ทุนครูประทุม สังข์สุข
จานวน 4 ทุนๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
1. น.ส.กรรณิกา แก้วงาม
ม.6/4
2. น.ส.กาญจนา บุญล้น
ม.6/4
3. น.ส.วันวิสาข์ ว่องไว
ม.6/4
4. น.ส.สายสุดา คล้ายสุทธิ์
ม.5/1
24. ทุนคุณอภิชาติ ว่องวัฒนะสิน
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
1. นายนิติพล ทานกระโทก
ม.4/1
25. ทุนร้านปุ๊เฟอร์นิเจอร์
จานวน 2 ทุนๆละ 2,000 เป็นเงิน 4,000 บาท
1. น.ส.กนกวรรณ โกฮวดเฮง
ม.6/2
2. น.ส.อโนชา อินพาเพียร
ม.5/3
26. ทุนคุณอดิศักดิ์ ลือนาม
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท
1. น.ส.ณภัทร กองสีมา
ม.5/1
27. ทุนอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 6,000 บาท
1. น.ส.ธิติมา วงศ์อนันต์
ม.6/1
28. ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์
จานวน 2 ทุน เป็นเงิน 4,300 บาท
1. นายณัฐวุฒิ นวลจันทร์
ม.5/3 (2,500 บาท)
2. ด.ญ.ปาริชาติ ป้อมประเสริฐ
ม.2/1 (1,800 บาท)

29. ทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท
1. น.ส.ปวีณา คงดา
ม.5/3
30. ทุนหจก.เนเจอร์กิฟ 711
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,500 บาท
1. ด.ช.ปิยทัศน์ ศรีพรหมมินทร์
ม.3/6
31. ทุนพุทธสมาคมจังหวัดนครปฐม
จานวน 2 ทุนๆละ 2,500บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
1. น.ส.กนกวรรณ ทัพสุทธิ
ม.6/3
2. น.ส.กาญจนา ชัยยะ
ม.6/3
32. ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษา
จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
1. น.ส.วรรณา ม่วงโพธิ์เงิน
ม.5/3
33. มูลนิธิบิ๊กซี จานวน 2 ทุนๆละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
1. ด.ช.สมหมาย พิมสุวรรณ
ม.3/2
2. ด.ญ.พัชราภรณ์ สุโธ
ม.3/1
34. ทุนสาหรับนักเรียนม.3ภ.ญ.ที่มีคะแนนเฉลี่ยสอบ pre o-net สูงสุดของแต่ละห้อง จานวน 10 ทุนๆละ
1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
1. ด.ญ.พรวิภา แก้วกังวาล
ม.3/1
2. ด.ญ.ณัฐมน เอี่ยมสวัสดิ์
ม.3/2
3. ด.ช.ชัชวาลย์ แก้วแววน้อย
ม.3/3
4. ด.ช.ศุภกิจ จงทวีสุข
ม.3/4
5. ด.ญ.นิศารัตน์ ม่วงพันธ์
ม.3/5
6. ด.ญ.ปวิชญา นุ่มเจริญ
ม.3/5
7. ด.ช.ชุติเดช อมรเมธ
ม.3/6
8. ด.ญ.ธัญญารักษ์ เงินเต็มเปี่ยม
ม.3/7
9. ด.ญ.พิมพา พิมแก้ว
ม.3/8
10. ด.ญ.พัชราภรณ์ ประดุจแก้ว
ม.3/9
35. ทุนสาหรับนักเรียนม.3 ประสบปัญหาชีวิต จานวน 1 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
1. น.ส.สุกัญญา โสภา
ม.3/5

ตารางแสดงจานวนนักเรียนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา2555
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวน/คน
2
9
26
37

รายการกู้ยืม
ค่าครองชีพ
13,200 บาท/คน/ปี
26,400
118,800
343,200
488,400

ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
2,000 บาท/คน/ปี
4,000
18,000
52,000
74,000

ตารางแสดงจานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยพืน้ ฐาน(ค่าอาหารกลางวัน) ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ระดับชั้น จานวนเงิน/ จานวนนักเรียน รวมเป็นเงิน จานวนเงิน/ จานวนนักเรียน
คน
ที่ได้รับ
คน
ที่ได้รับ
ม.1
1,500
3
4,500
1,000
37
ม.2
1,500
6
9,000
1,000
32
ม.3
1,500
3
4,500
1,000
48
รวม
12
18,000
117

รวมเป็นเงิน
37,000
32,000
48,000
117,000

ตารางแสดงจานวนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่ได้รับการสนับสนุนด้านปัจจัยพืน้ ฐาน(ค่าเครื่องแต่งกาย ภาคเรียนที่ 2) ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น
จานวนเงิน/คน
จานวนนักเรียน
รวมเป็นเงิน
ที่ได้รับ
ม.1
250
243
60,750
ม.2
250
254
63,500
ม.3
250
313
78,250
รวม
810
202,500
ตารางแสดงจานวนนักเรียนทางานมีรายได้ระหว่างเรียนช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปี 2556
ระดับชั้น
จานวนนักเรียน
จานวนวัน
จานวนเงิน
ในโครงการ
ทางาน
200 บาท/คน/วัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4
4
7
5,600
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2
6
2,400
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
รวม
6
8,000
ที่มา : งานแนะแนว

รายรับเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2555
ระดับชั้น
รายรับ
ภาคเรียนที่ 1
ม.ต้น 1,750 บาท/คน/ภาค
1,693,450
ม.ปลาย 1,900 บาท/คน/ภาค
641,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,334,650

รายรับ
ภาคเรียนที่ 2
1,632,750
667,600
2,300,350

รายจ่ายจากเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555-2556
รายการ
ต.ค.54 – ก.พ.55
เม.ย.55-ก.ย.55
1. เงินเดือน
9,903,960
12,304,480
2. ค่าจ้างประจา
175,750
216,300
3. ค่าตอบแทน
- เงินเดือน
- เงินประจาตาแหน่ง
1,005,900
1,530,900
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าจ้าง+ค่าครองชีพ
227,650
426,040
4. ค่าใช้สอย
449,094
962,877.63
5. ค่าวัสดุ
515,776.61
1,382,880.25
6. ค่าสาธารณูปโภค
441,941.74
662,349.56
7. ค่าครุภัณฑ์
156,683.20
1,290,841.00

รายการ
หมวดสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้าประปา
- ค่าไปรษณีย์โทรเลข
- ค่าโทรศัพท์+Leased Line
-ค่า Leased Line

รายจ่ายที่แท้จริง หมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ 2555-2556
รายจ่ายที่แท้จริง
ต.ค.54 – ก.พ.55
เม.ย.55-ก.ย.55
314,886.87
18,923
400
107,731.87
-

ต.ค.55 – ก.พ.56
10,176,000
186,450
1,326,500
325,430
1,076,336.75
1,049,064.46
716,700.88
228,930.00

ต.ค.55 – ก.พ.56

509,972.80
20,781.00
699.00
8,916.76
121,980
ที่มา : งานการเงิน

568,027.11
16,475.00
500.00
9,718.77
121,980

ตารางแสดงจานวนผู้ใช้บริการยืมหนังสือห้องสมุด ปีการศึกษา 2555
จาแนกตามประเภทสารนิเทศ
ประเภทสมาชิก
คู่มือ
ทั่วไป
นวนิยาย
อ้างอิง
เยาวชน
เรื่องสั้น
แบบเรียน
รวมทั้งสิ้น

ภาคเรียนที่ 1 จานวนเล่ม
50
3,278
289
187
267
288
875
5,234

ภาคเรียนที่ 2 จานวนเล่ม
175
2,126
1,048
368
1,272
1,321
1,012
7,322

ตารางแสดงจานวนผู้ใช้บริการยืมหนังสือห้องสมุด ปีการศึกษา 2555
จาแนกตามประเภทสมาชิก
ประเภทสมาชิก

ภาคเรียนที่ 1 จานวนเล่ม

ภาคเรียนที่ 2 จานวนเล่ม

บรรณารักษ์
บุคคลภายนอก
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ครู
เจ้าหน้าที่
รวมทั้งสิ้น

16
5
1,016
649
1,001
1,016
664
578
278
11
5,234

25
10
1,332
662
1,220
1,333
1,248
1,100
367
25
7,322

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2555
ภาคเรียนที่ 1
พฤษภาคม 2555 – กันยายน 2555
เดือน

จานวนคน

เวลาทาการ (วัน)

พฤษภาคม

1,982

7

มิถุนายน

8,380

20

กรกฎาคม

9,084

22

สิงหาคม

6,646

16

กันยายน

6,345

19

รวม

32,437

84

เดือน

ภาคเรียนที่ 2
พฤศจิกายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556
จานวนคน
เวลาทาการ (วัน)

พฤศจิกายน

9,031

21

ธันวาคม

6,027

14

มกราคม

7,993

19

กุมภาพันธ์

5,401

13

รวม

28,452

67

หมายเหตุ

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

หมายเหตุ

สอบปลายภาค

สถิติการเข้าใช้ห้องสมุดเป็นห้องเรียน
ภาคเรียนที่ 1
เดือน

จานวนคาบ

จานวนนักเรียน

เวลาทาการ(วัน)

มิถุนายน

28

684

13

กรกฎาคม

7

201

5

สิงหาคม

29

825

12

กันยายน

26

735

10

รวม

90

2,445

40

เดือน

จานวนคน

ภาคเรียนที่ 2
จานวนเล่ม

เวลาทาการ(วัน)

พฤศจิกายน

22

694

8

ธันวาคม

13

461

5

มกราคม

7

208

4

กุมภาพันธ์

4

141

3

รวม

46

1,504

20

หมายเหตุ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

หมายเหตุ

สอบปลายภาค

เดือน

จานวนคน

สถิติการยืมวารสาร
ภาคเรียนที่ 1
จานวนเล่ม

มิถุนายน

12

20

9

กรกฎาคม

10

15

10

สิงหาคม

13

20

10

กันยายน

13

21

10

รวม

48

76

39

เดือน

จานวนคน

ภาคเรียนที่ 2
จานวนเล่ม

เวลาทาการ(วัน)

พฤศจิกายน

16

26

11

ธันวาคม

7

16

6

มกราคม

7

12

7

กุมภาพันธ์

9

12

6

รวม

39

66

30

เวลาทาการ(วัน)

หมายเหตุ
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

หมายเหตุ

สอบปลายภาค

สรุปสถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด e-Library
ภาคเรียนที่ 1/2555
พฤษภาคม 2555 – กันยายน 2555
350
300
250
200
150
100
50

0

ภาคเรียนที่ 2/2555
พฤษภาคม 2555 – มีนาคม 2556
450
400
350
300

250
200
150
100
50

0

ที่มา : งานห้องสมุด

ตารางแสดงจานวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2555
จาแนกตามสายงาน ตาแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิทางการศึกษาและเพศ
ประเภท

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

ป.เอก

ป.โท

ช ญ ช
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
บริหาร

รอง
ผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ครู

การสอน

เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
เชี่ยวชาญพิเศษ
เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

ครู
ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจา
รวม

ญ

วุฒิทางการศึกษา/เพศ
ป.ตรี
ต่ากว่า
ป.ตรี
ช ญ ช ญ

1

รวมทั้งสิ้น
ช
1

3
9
2
2
1
2

ญ

16

2
8
2
3
15

9
11
4
5
1
30

1
1

2
8
2
4
1
18

รวม
1

3

3

18
13
6
5
1
46

20
21
8
9
2
64

ตารางแสดงจานวนข้าราชการครู
จาแนกตามตามวุฒิการศึกษาในฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ
ฝ่ายบริหาร
แนะแนว
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง
1
3
2
2
1
4
2
1
3
4
4
2
2
2
4
2
1
2
1
1
1
2
7
2
1
5
2
16 15 29

อนุปริญญา
ชาย หญิง

รวม
รวม
ชาย หญิง ทั้งสิ้น
1
3
4
2
2
1
6
7
1
5
6
4
6
10
2
6
8
2
1
3
2
1
3
3
8
11
1
7
8
17 45
62

