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  ในหลักการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน ฐานข้อมูลที่เป็น
องค์ประกอบปัจจัยต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและพัฒนาให้มีคุณภาพนั้น ระบบสาระสนเทศจึงเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญที่จะท าให้การวางแผนพัฒนา มีทิศทางที่ถูกต้อง เข้าถึงข้อมูล สู่ความส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 
  นอกจากนั้นข้อมูลสาระสนเทศของโรงเรียนอาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความส าเร็จได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มุ่งหวังว่า 
เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย 
 

 
 
 

                                                    ( นายสมบัติ   ตันเจริญ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

  
 

   

 



 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“คนดีของฉัน” 
“คนดีของฉันรึ  จะต้องเป็นคนไม่พูดปด 

ไม่สอพลอ     ไม่อิจฉาริษยา     ไม่คดโกง 
และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ 
แต่พยายามทำหน้าท่ีของตนให้ดีท่ีสุด 

ในขอบเขตของศีลธรรม” 
 
 
 

พระราชดำรัส 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ครูท่ีแท้นั้นเป็นผู้ทำแต่ความดี คือต้องหมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร 
ต้องเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่และเสียสละ ต้องหนักแน่น อดกลั่น และอดทน ต้องรักษาวินัย 
สำรวมระวังความประพฤติปฏิบัติ ของตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผนท่ีดีงาม ต้อง
ปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย และความสนุกรื่นเริงที่ไม่สมควรแก่
เกียรติภูมิของตน ต้องตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ต้องซื่อสัตย์ รักษาความจริงใจ   
ต้องเมตตาหวังดี ต้องวางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ ต้องอบรม
ปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ทั้งด้านวิทยาการและความฉลาดรอบรู้ในเหตุและ
ผล” 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานแก่ครูอาวุโส 
ประจำปี  ๒๕๒๒   วันอังคารที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๒๒ 

 



 



สารบัญ 
            
                     หน้า  
ก. ข้อมูลทั่วไป 

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    ๑ 
ศาลพระพรหม         ๒ 
พระพุทธสร้างเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร์     ๓ 
พระพุทธเฉลิมพระเกียรติบรมราชชนนี      ๔ 
สถานที่ตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์     
ทั้ง ๑๒ เขตการศึกษา        ๕  
ผังบริเวณโรงเรียน        ๖ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งโรงเรียน     ๗ 
ประวัติความเป็นมา        ๘ 
ประวัติการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี           ๙ 
ตราประจ าโรงเรียน                ๑๑ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน         ๑๒ 
โครงการและกิจกรรม                ๑๓ 
เพลงประจ าโรงเรียน                ๑๕ 
นโยบายการจัดการศึกษา                ๑๖ 
ข้อมูลอาคารสถานที่                                   ๑๘ 

ข. ข้อมูลบุคลากร 
                           ข้อมูลครูและบคุลากรโรงเรียน              ๒๑ 

ค. ข้อมูลนักเรียน 
  จ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘                      ๓๑ 

                   แผนภูมิแสดงจ านวนนกัเรยีนประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๘            ๓๓ 
                   จ านวนนกัเรยีนตามแผนการเรียนช่วงชั้นที ่๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘          ๓๔ 
             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗             ๓๕                                                                                                
ง. ผลงาน/รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
             ผลงาน/รางวัล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗              ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
              
              
 
 
 
                       
                      

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลบุคลากร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 



 

ผลงาน/รางวัล 
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พระราชานุสาวรีย์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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  ศาลพระพรหม 
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พระพุทธสร้างเฉลิมพระบารมี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 



 ๔ 

 
 

พระพุทธเฉลิมพระเกียรติบรมราชชนน ี
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 ๗ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  ตั้งโรงเรียนรัฐบาล 
……………………………………… 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  ส านึกในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี  ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ  พระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนของชาติในทุกพ้ืนที่ที่
พระองค์ทรงเสด็จ  ให้ได้รับการศึกษา  สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริม  และทรงเล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงถือเป็นโอกาสที่จะได้
สนองพระราชปณิธานด้วยการจัดสร้างสถานศึกษา  เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้ร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของท่านสืบไป 
 

 ฉะนั้นอาศัยความในมาตรา  ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. ๒๕๓๔  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึนอีก   ๔ โรง  โดยรับนักเรียนเป็นสหศึกษาประเภท
ประจ า  และไปกลับ  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี  ดังนี้ 

๑. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ยะลา  ต าบลบุดี  อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
๒. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร  ต าบลเทพนคร   

อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
๓. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  หนองบัวล าภู  ต าบลโพธิ์ชัย   

อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
๔. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีษะเกษ  ต าบลโพธิ์  

อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีษะเกษ 
        
 
 

ประกาศ ณ   วันที่   ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๓๙ 
สุขวิช  รังสิตพล 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 ๘ 

  ประวัติความเป็นมา 
 

 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   ก าแพงเพชร   ได้จัดตั้งขึ้นหลังจากการเสด็จ
สวรรคต  ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยม
ขึ้น  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็นชุดแรกชื่อว่า 

“โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” 
และต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานชื่อ

โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเสียใหม่ว่า  “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ” 
ตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่   ส าหรับในเขตการศึกษา   ๗   กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกจังหวัด
ก าแพงเพชรให้เป็นที่ตั้ง “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร  “ และกรมสามัญ
ศึกษาได้แต่งตั้ง   นายพัฒนพงศ์  แจ่มวัฒนะชัย   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนขาณุวิทยา   ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้เมื่อวันที่    ๑๖    มกราคม    ๒๕๔๐    จนถึงวันที ่  ๑    ตุลาคม  ๒๕๔๗    ปัจจุบัน            
มีนายสมบัต ิ  ตันเจริญ  ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์   
ก าแพงเพชร    และเม่ือวันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ  สยามบรมราชกุมารี   
ได้พระราชทานพระมหากรุณาทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ านวน ๑๒ โรงเรียน 
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ยะลา นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กาญจนบุรี ลพบุรี 
ก าแพงเพชร พะเยา หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และระยอง อยู่ในพระราชูปภัมภ์    

ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชรเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ประเภทประจ าและไป-กลับ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 และใน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๑๗.๔๐  น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร ได้รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม 
To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ซึ่งทางโรงเรียนจัดตั้งขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน โดยได้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และกิจกรรมแนะแนว ที่ปลูกจิตส านึก สร้างกระแสนิยม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน 
เพ่ือห่างไกลยาเสพติด และมีผลการพัฒนาต่อยอดมาเป็นล าดับ สู่รูปแบบของศูนย์เพ่ือนใจ To Be Number 
One เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้ม ภัยทางจิตใจแก่สมาชิก ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว.
โดยให้ค าปรึกษาต่างๆ ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก เพ่ือต่อยอดความสามารถท่ีสนใจ 
 ในการบริหารจัดการศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ จะปรากฏเป็นชื่อเสียงที่มีผลงานรางวัลมากมาย และ
รางวัลที่ได้รับสูงสุดของโรงเรียนคือ รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 
 
 

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
******************************************  

 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี         
ที่มีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการศึกษาเม่ือครั้งทรงพระชนชีพอยู่  ภายหลังเมื่อพระองค์ทรงเสด็จสวรรคต 
เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๓๘  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น   ๑๒  แห่ง   กระจายใน๑๒  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและ๑ ใน ๑๒  แห่งคือ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร  
ซึ่งก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   

การส านึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระองค์นั้น ทั้ง ๑๒  โรงเรียน  จึงได้เสนอเรื่องขอจัดสร้าง
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรง
พระคุณอันประเสริฐ ต่อการศึกษาไทยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวไทย ด าเนินชีวิตตามแนวพระจริยวัตรอัน
งดงาม กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  จึงได้ด าเนินการขออนุญาตจัดสร้าง โดย
ประสานงานให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบองค์พระราชานุสาวรีย์ โดยมีนายโสพิศ  พุทธรักษ์         
(เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร) เป็นผู้ออกแบบ  

ส าหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายปราการ  
ธูปวรพันธ์  ต าแหน่งวิศวกร  นายภาณสัก  อิศรภักดี สถาปนิก และนายประคอง  เตี่ยหลุย ช่างออกแบบ
ส านักงานโยธาธิการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นผู้ออกแบบแท่นประดิษฐานได้รับการพิจารณาอนุมัติแบบเมื่อ
วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยออกแบบเป็นฐานรองรับพระรูปเป็นแท่นสองชั้น แท่นชั้นที่หนึ่งเป็นรูปแปด
เหลี่ยม แท่นชั้นที่สองเป็นรูปเก้าเหลี่ยม ซึ่งหมายถึง พระองค์ทรงเป็นพระราชชนนีแห่งกษัตริย์รัชกาลที่ ๘ 
และรัชกาลที่ ๙ พ้ืนต่อจากแท่นวาดลวดลายเป็นรัศมี ซึ่งหมายถึงพระบารมีแห่งเมตตาที่แผ่ไพศาลไป โดยรอบ
ขอบสุดท าเป็นก าแพงเมือง ซึ่งหมายถึงการน้อมใจร่วมจิตถวายความจงรักภักดีของชาวก าแพงเพชรที่มีต่อ
พระองค์ท่าน ในการหล่อพระราชานุสาวรีย์  นายสมบัติ ตันเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง ๑๒ 
แห่ง ด าเนินการดังนี้ คือ น าคณะบุคคลเข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
เพ่ือขอรับพระราชทานชนวนมงคลปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เพ่ือน าไปหล่อองค์พระราชานุสาว
รีย์ ต่อมาได้ด าเนินการหล่อพระราชานุสาวรีย์ที่มีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ 
โรงหล่อจังหวัดนครปฐม โดยมีพระครูวิสุทธิธรรมภาณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.สมเกียรติ  บุญรอด 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชรเขต ๑ เป็นประธานฝ่ายการศึกษา ซึ่งมีบุคคลส าคัญได้
ร่วมลงนามในแผ่นทอง เงิน นาค ชนวนมงคลที่น าไปร่วมในพิธีหล่อ อาธิ เช่น พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัด
ก าแพงเพชร นายไพศาล รัตนพัลลพ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร นายอนันต์ ผลอ านวย อดีต
วุฒิสมาชิกจังหวัดก าแพงเพชร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร คือ นายเรืองวิทย์   ลิกค์  
นายสนั่น    สบายเมือง  พ.ต.ท. ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์ และดร. คะนึง  ไทยประสิทธิ์  หลังจากการหล่อ
พระราชานุสาวรีย์ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้ท าพิธีอัญเชิญพระรูปมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่พิพิธภัณฑ์เฉลิม
พระเกียรติ (เรือนไทย) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยมีนายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นประธานในพิธี 

ประวตักิารสร้างพระราชานุสาวรีย์  สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 



 ๑๐ 

 การด าเนินทั้งมวลล้วนมาจากความพร้อมเพรียงใจทั้งภาครัฐและเอกชนจนงานส าเร็จ มาถึงการท าพิธี
วางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์    เมื่อวันที่    ๒๗    พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๐               
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร   นายวิทยา   ผิวผ่อง   เป็นประธานในพิธี  ในวันอันเป็นมงคลฤกษ์   
คือวันที่ ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ทางโรงเรียนได้เรียนเชิญ นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ก าแพงเพชร  เป็นประธานในพิธีในการอัญเชิญพระราชานุสาวรีย์มาประดิษฐาน   ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร โดยมีคณะครู นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ก าแพงเพชร และประชาชนชาวก าแพงเพชรเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน 
 ทั้งนี้ในขณะที่หล่อพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทางส านัก
ราชเลขาธิการได้พิจารณาพระรูป ฯ ต้นแบบมีข้อสังเกตเก่ียวกับการเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จะทรงพระมาลาบาเรต์ทุกครั้ง และประทับพระเก้าอ้ี 
ดังนั้นการออกแบบพระรูป ฯ ประทับบนก้อนหินดูเป็นส่วนพระองค์ไม่เหมาะสม ซึ่งส านักราชเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม รับไปพิจารณาแก้ไขเรื่องดังกล่าวตามข้อสังเกต พร้อมทั้งออกแบบ
พระรูปให้เหมาะสมกับสถานที่ประดิษฐาน ก่อนน าความกราบทูลพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาต
สร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ านวน ๑๒ โรรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานศึกษาทางการศึกษา
และเพ่ือเป็นประโยชน์ให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง ๑๒ โรงเรียนมีพระอนุสาวรีย์เป็น
ที่สักการบูชาสืบไป 
 เมื่อการด าเนินการขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วใ นวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร น าโดยนายสมบัติ ตันเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน นายสุรพงษ์ 
แสงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียน นายปริญญา เหล่าวชิรวงศ์ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ได้เข้า
ร่วมพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนาย สมยศ ศิริบรรณ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ โรงหล่อพรหม
รังสี จ.นครปฐม 
 และใน วันอังคารที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๗  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีอัญเชิญพระ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นประดิษฐาน ณ ลานพระอนุสาวรีย์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร เป็นประธานในพิธี  และได้อันเชิญพระราชานุสาวรีย์
องค์เก่าเสด็จประทับ ณ ห้องเกียรติยศ  เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี
นครินทร์ ก าแพงเพชร ต่อไป 



 ๑๑ 

ตราประจ าโรงเรียน 
 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อักษรพระนามาภิไธย            ส สีแดง  ว  สีเหลือง  อยู่เหนือตรากรมสามัญศึกษา  มีชื่อโรงเรียนอยู่ในโบว์สีเหลือง 
อักษรย่อ         สว.กพ. 
ค าขวัญ           “ รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  น าวิชาการ   สืบสานงานพระราชด าริ ” 
ปรัชญา            นิมิตต  สาธุรูปาน  กตญญู กตเวทิตา 
    “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี” 
พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน พระพุทธสร้างเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
สีประจ าโรงเรียน           สีแดง – น้ าเงิน 
                     สีแดง    หมายถึง      สีประจ าวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
           สีน้ าเงิน หมายถึง     สีแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    ต้นประดู่แดง 
     
 

 



 ๑๒ 

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน ์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียน  
 

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 

 
  อัตลักษณ์ 

 ยิ้ม ประนม ก้ม ขาน ความภูมิฐาน นักเรียน สว.กพ. 
 
 

  เอกลักษณ์    
   สืบสานงานพระราชด าริ 

 
 

  วิสัยทัศน์ 
 สถานศึกษาร่วมกับชุมชน จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารสืบสานงานพระราชด าริและสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล  ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

  พันธกิจ  
๑. พัฒนาการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเป็นคนดีมีศักยภาพเป็นพลโลกและสืบสานงานพระราชด าริ 
๒. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีองค์ความรู้สู่มาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๕. ส่งเสริมการบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๖. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 

  เป้าประสงค์ 
 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   เป็นคนดีมีศักยภาพเป็นพลโลกมีความสามารถ            
ทางวิทยาศาสตร์    คณิตศาสตร์    ภาษาต่างประเทศ    และเทคโนโลยี   อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข           
และสืบสานงานพระราชด าริ 
 

  กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม  มีความส านึกในความเป็นชาติไทย  
     และวิถ ีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์         
     ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยี  มีศักยภาพเป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากล 
 ๒. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
 ๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
 ๔. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสืบสานงานพระราชด าริ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

  ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที ่๔.   ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทั้งทางด้านดนตรีศิลปะและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่งมอมเมา  ยั่วยปุลอดจากอบายมุขและ 
                     ปลอดจากสารเสพติดให้โทษ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.  พัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗.  พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘.  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการระดม 
                      ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙.  ปลูกฝังอุดมการณ์ ค่านิยม ให้นักเรียนมีความจงรักภัคดีตอ่สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความส านึกใน  
                      พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
                      และพระบรมวงศานุวงศ์อีกทั้งมีความส านึกใน พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรา                
                      บรมราชชนนี  ที่จะมุ่งมั่นสืบสานงาน  ในพระราชด าริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
 

 
โครงการและกิจกรรม  

 
  โครงการตามกรอบกลยุทธ์ระดับแผนงาน 

๑. โครงการพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นชาติไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มาใช้ในการด ารงชีวิต  

๒. โครงการ พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการศึกษาหาความรู้      
มีนิสัยรักการอ่านและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถแข่งขัน
ในระดับสากล 

๓. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตที่ดี 

๔. โครงการพัฒนาครูให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. โครงการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
๗. โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
๘. โครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๙. โครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียน     

 ๑๐. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการศึกษาค้นคว้า  
 ๑๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานงานพระราชด าริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

  โครงการที่ส าคัญและกิจกรรมเด่นประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       รักศักดิ์ศรี                                        

๑. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (TO BE NUMBER ONE) 
๒. โครงการหนึ่งนักเรียน หนึ่งศิลปะ หนึ่งดนตรี หนึ่งกีฬา หนึ่งภาษา หนึ่งต้นไม้ 
๓. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเทิดไท้องค์ราชัน 
๔. โครงการรณรงค์สิทธิผู้บริโภค (อย.น้อย) 

  มีคุณธรรม 
๕. โครงการโรงเรียนสุจริต 
๖. โครงการจิตอาสา  
๗. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
๘. โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยลูกเสืออาสา กกต. 
๙. โครงการโรงเรียนขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร   

  น าวิชาการ 
๑๐. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School) 
๑๑. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๒. โครงการยุวชนประกันภัย 
   สืบสารงานพระราชด าริ 

๑๓. โครงการโรงเรียนส่งเสริมรักการอ่าน  
๑๔. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
๑๕. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๖. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
๑๗. โครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี 
๑๘. โครงการธนาคารโรงเรียน 
๑๙. โครงการร่วมมือร่วมใจรู้ใช้ทรัพยากร (ธนาคารรีไซเคิล) 
 



 ๑๕ 

เพลงประจ าโรงเรียน 
 

มาร์ชศรีนครินทร์ 
 เนื้อร้อง  นายปรีชา ราชวัฒน ์
 ท านอง  นายรัชพร ชาวเมืองน้อย 
 
  สมเด็จศรีนครินทร์แผ่นดินไทย  เราเทิดไว้บนเหนือหัวทั่วสยาม  
 พระบารมีพระศักดิ์ศรีอันงดงาม   ทั่วฟ้าเรืองอร่ามสยามพระชนนี 
 สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นศึกษา   แหล่งวิชาให้ความรู้คู่ศักดิ์ศรี 
 ขยัน ซื่อสัตย์ เร่งพัฒนาเทคโนโลยี   รักสามัคคี การกีฬา ก้าวหน้าไกล 
   

จะยึดมั่นฟันฝ่าอุปสรรค   จะยึดหลักสมเด็จย่าที่ให้ไว้ 
 สร้างคุณงามท าความดีเกียรติเกรียงไกร  ด้วยจิตใจรักชาติอย่างม่ันคง 
 สมเด็จศรีนครินทร์ถิ่นเรืองรอง   ชื่อลือก้องสมพระเกียรติสมประสงค์ 

น้ าเงิน-แดงแรงกล้าสง่าธง    เทิดธ ารงสมเด็จย่าทั่วหล้าเอย 
 

เพลงเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จย่า 

 เนื้อร้อง  ผู้อ านวยการสมบัติ ตันเจริญ  
 ท านอง  นายธวัชชัย  ต ามะ  
 
  สมเด็จพระศรี  ศรีนครินทร์  ศรีแห่งศิลป์  ศาสตร์สาน  การศึกษา 
 ศรีแห่ง ภูมิปัญญา    พระบารมีจากฟ้า  ปกมาป้องดิน 
 รักเกียรติศักด์ิศรี   รักความดีแห่งเรา   น้อมน าเอา  ด าริตรัส  มาสอนตน 
 สร้างสิ่ง  เติมค่า  คุณล้น    ร่วมคิดร่วมค้น ให้คนเขาเลื่องลือ 
 
  ร่วมสร้างร่วมเสริม เสริมวิชาการ  ร่วมประสาน  ใจร้อย  ร่วมร้อยใจ 
 สร้างชื่อ ให้ก้องเกรียงไกล    เป็นดินแดนอันวิไลรวมร่วมใจได้สร้างสืบสาน 
 เราชาวก าแพงได้แสงแห่งธรรม    น้อมใจน าร่วมคิดร่วมกิจการ  
 สนองเดชให้ยิ่งยืนนาน     เป็นโรงเรียนในวิมานสมชื่อลูกหลาน..สมเด็จพระศรี 



 ๑๖ 

นโยบายการจัดการศึกษา 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 
 

๑. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.  เป็นการน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมี

ต่อการศึกษา 
๒.  เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับพื้นฐานและภาคบังคับ ๑๒ ป ี
๓.  เป็นสถานศึกษาที่รับนักเรียนประเภทประจ าและไป-กลับ โดยมีสัดส่วนของนักเรียนประจ า และไป – กลับ 

ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที ่
๔. ปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐาน 

๒. การศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
๑. มุ่งส่งเสริม พัฒนา การจัดการเรียนการสอนด้านวิชาคณิตศาสตร ์ 
๒. มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัต ิการทดลอง ตลอดจนใช้วิทยาศาสตร ์ และความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
๑. มุ่งส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทุกรายวิชา 
๒. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
๓. มุ่งส่งเสริมให้มีการน าสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๔. มุ่งส่งเสริมให้มีศูนย์วิชาแหล่งเรียนรู ้เพื่อให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

๔. การศึกษาเพื่ออาชีพ 
๑. มุ่งสืบสานงานตามพระราชด าร ิ
๒. มุ่งส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย  และเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
๑. ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้งทางด้านร่างกาย

และจิตใจ 
๒. รณรงค์และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับสารเสพติด

และโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจทุกชนิด 
๓. ส่งเสริมให้มีอาคารสถานที่ อุปกรณ์กีฬาเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
๔. ส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ด้านกีฬาและสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน 

๖. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๒. รณรงค์ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ ์เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับนักเรียน 

๗. การศึกษาเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 
๑. พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และบรรยากาศในโรงเรียนที่เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ

ระบอบประชาธิปไตย 
๒. ส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งในและนอกโรงเรียน 

 
๘. เครือข่ายการเรียนรู้ 

๑. ส่งเสริมให้โรงเรียนประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  
๒. ส่งเสริมให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนและ

ประชาชนใกล้เคียง 



 ๑๗ 

 
๙. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. พัฒนาความรู ้ทักษะ ความสามารถของคร ูผู้บริหารในด้านการจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

๒. พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน มีความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง 
ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพคร ู

๓. รณรงค์ให้ครู  และบุคลากรของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน โดยเฉพาะในด้านความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ ประหยัดและนิยมไทย 

๑๐. การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
๑. พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
๒. ส่งเสริมการให้เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการบริหารและการจัดการศึกษาไทย 

 



 ๑๘ 

 ข้อมูลด้านอาคารสถานที ่
ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

 
อาคาร สิ่งก่อสร้าง 

 
รายการ แบบ จ านวน ปีงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 
๑. อาคารวิทยาศาสตร์ ๓๐๖ ล./๒๗ พิเศษ ๑ หลัง ๒๕๔๐ 
๒. อาคารหอประชุม – โรง
อาหาร 

๑๐๑ ล. /๒๗ พิเศษ ๑ หลัง ๒๕๔๐ 

๓. อาคารหอนอน พิเศษ ๔ ชั้น ๔ หลัง ๒๕๔๐ 
๔. ห้องน้้า ห้องส้วม ๖ ที่ /๒๗ ๔ หลัง ๒๕๔๐ 
๕. อาคารประกอบ    
     ๕.๑ อาคารโรงครัว  ๑ หลัง ๒๕๔๐ 
     ๕.๒ อาคารพยาบาล  ๑ หลัง ๒๕๔๐ 

     ๕.๓ บ้านพักครู แฟลต ๘ หน่วย /๓๒ ๑ หลัง ๒๕๔๐ 

     ๕.๔ บ้านพักภารโรง  ๓ หลัง ๒๕๔๐ 

     ๕.๕ รั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน
และเสาธงสูง ๑๒ เมตร 

   

     ๕.๖ สนามบาสเก็ตบอล FIBA ๑ สนาม ๒๕๔๐ 

๖. อาคารเรียน ๑ ๑๐๑ ล./๔๐ หลังคาทรงไทย ๑ หลัง ๒๕๔๑ 

๗. อาคารเรียน ๒ ๓๒๔ ล. (ตอกเข็ม) ๑ หลัง ๒๕๔๗ 

๘. อาคารบริหารทั่วไป  ๑ หลัง ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

 
ข้อมูลจ านวนห้อง 

 

๑. อาคารเรียน ๑  ประกอบด้วย 

        
 
 

๒. อาคารเรียน ๒ ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 

 

ห้อง จ านวน  
๑. ห้องเรียน    ๙ ห้อง 
๒. ห้องเรียนอัจฉริยะ ๑ ห้อง 
๓. ห้องบุคลากร/ธุรการ ๑ ห้อง 
๔. ห้องวิชาการ ๑ ห้อง 
๕. ห้องแผนงาน ๑ ห้อง 
๖. ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ ๑ ห้อง 
๗. ห้องแนะแนว ๑ ห้อง 
๘. ห้องสภานักเรียน ๑ ห้อง 
๙. ห้องเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑  

ห้อง จ านวน  
๑. ห้องเรียน    ๑๗ ห้อง 
๒. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ๑ ห้อง 
๓. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ ห้อง 
๔. ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑ ห้อง 
๕. ห้องคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง 
๖. ห้องเรียนอัจฉริยะ ๑ ห้อง 
๗. ห้องเกียรติยศ ๑ ห้อง 
๘. ห้องโสตทัศนศึกษา ๒ ๑ ห้อง 
๙.ห้องสมุด ๑ ห้อง 
๑๐.ห้องพรประภา ๑ ห้อง 



 ๒๐ 

๓. อาคารเรียน ๓ (อาคารวิทยาศาสตร์)  ประกอบด้วย 

 
 

อาคารหอพักนักเรียน  ๔ อาคาร ประกอบด้วย  
- หอนอนนักเรียนหญิง ๒ อาคาร  
- หอนอนนักเรียนชาย   ๒ อาคาร  

 
 

         อาคารท่ีให้บริการกับชุมชน 
 

๑. อาคารหอประชุม 
๒. สนามกีฬา 
๓. หอนอนนักเรียน 
๔. ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ 
๕. ห้องโสตทัศนศึกษา ๒ 
 

 

ห้อง จ านวน  
๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑ ๑ ห้อง 
๒. ห้องปฏิบัติการเคมี ๑ ห้อง 
๓. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ห้อง 
๔. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ห้อง 
๕. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ ๒ ห้อง 
๖. ห้องเรียน ๑ห้อง 
๗. ห้องการงานอาชีพ ๑ ห้อง 



 ๒๑ 

ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน  
ณ วันที่  ๑๓  ม.ิย. ๕๘ 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ต าแหน่ง ชาย หญิง 
ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ - - - 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ - - - 

รวมทั้งหมด ๒ 
 

จ านวนบุคลากรทางการศึกษา (รวมผู้บริหารสถานศึกษา) 
 

 
ต าแหน่ง 

ชาย หญิง  
รวม ปริญญา

โท 
ปริญญา

ตรี 
ต  ากว่า
ปริญญา

ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต  ากว่า
ปริญญา

ตรี 
ข้าราชการครู ๗  ๑๐ - ๑๔ ๑๖ - ๔๗ 
พนักงานราชการ - ๒ - - - - ๒ 
ครูอัตราจ้าง - ๑ - - ๑ - ๒ 
ครูต่างประเทศ - ๓ - - - - ๓ 
ลูกจ้างประจ า - - ๑ - - - ๑ 
ลูกจ้างชั่วคราว - - ๔ - - ๔ ๘ 
เจ้าหน้าที่หอพัก - ๑ - - ๑ - ๒ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - ๑ - ๑ 

รวมทั้งหมด ๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒ 

รายชื อข้าราชการครู 
 

ที  ชื อ – สกุล หน้าที รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
๑ นายสมบัติ    ตันเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน ๐๘๖-๒๐๐๖๕๕๐ 
๒ นายสุรพงษ์        แสงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ๐๘๙-๗๐๒๙๖๘๗ 
๓ นางนันทิยา       บุตรดี หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ๐๘๖-๙๓๒๔๔๓๓ 

๐๕๕-๘๔๑๕๘๐ 
๔ นางชญาภา นิวาสประกฤติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ๐๘๔-๑๕๓๙๒๔๓ 

๐๕๕-๗๑๐๓๐๐ 
๕ นางสาวขนิษฐา   นาคน้อย หัวหน้างานวัดผล ๐๘๑-๙๓๘๙๐๐๑ 

๐๕๕-๗๑๑๐๘๙ 
๖ นายบรรณรต        สกุณา            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

หัวหน้าโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
๐๘๕-๖๐๕๑๒๔๙ 

๗ นายสมควร       ภู่ทอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หัวหน้างานกิจกรรมทั่วไป 
หัวหน้าโครงการขับขี่ปลอดภัย 
หัวหน้าเวรประจ าวันอังคาร 

๐๘๑-๐๔๖๒๖๘๑ 
๐๕๕-๗๗๔๕๒๔ 

๘ นายสวาท     โชต ิ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

๐๘๙-๘๕๙๘๓๒๗ 
๐๘๖-๖๗๖๗๑๙๘ 

๙ นางรัตนา      สุบิน    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หัวหน้าโครงการโรงเรียนสุจริต 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่งานพิธีกร 
หัวหน้าเวรประจ าวันศุกร์ 

๐๘๗-๒๐๓๖๘๙๗ 

๑๐ นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
หัวหน้างานภูมิทัศน์โรงเรียน 
หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เจ้าหน้าที่งานลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 

๐๘๑-๒๘๑๖๗๒๑ 

๑๑ นางสาวทิวา    สุระเดช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
หัวหน้างานสารบรรณ 

๐๘๘-๒๗๒๖๙๔๙ 

๑๒ นางสาวอังสุมาลิน       ยิ้มสนิท หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และข่าวสารโรงเรียน 
หัวหน้าโครงการจิตอาสา 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
เจ้าหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน 

๐๘๑-๙๗๒๖๒๕๗ 
๐๕๕-๗๑๗๐๓๖ 

๑๓ 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์     บุรีหลง หัวหน้างานนักศึกษาวิชาทหาร ๐๘๑-๙๕๑๘๓๔๒ 
๐๕๖-๕๕๙๑๙๙ 



 ๒๓ 

ที  ชื อ – สกุล หน้าที รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
๑๔ นางประทุมพร       วงษ์จ่า หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร 

หัวหน้าโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
หัวหน้าโครงการ อย.น้อย 
หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดภัย 
งานพยาบาล 

๐๘๕-๔๐๑๒๘๕๔ 

๑๕ นางละมัยรักษ์    ก้องเกรียงไกร หัวหน้างานการเงินและบัญชี ๐๘๖-๙๐๗๓๓๕๕ 
๐๕๕-๗๑๔๐๗๖ 

๑๖ นางศศิธร       ปรมะ หัวหน้างานสวัสดิการครู   ๐๘๖-๙๒๗๘๙๕๕ 

๑๗ นางมณีรัตน์        ธรรมสกุล หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
เจ้าหน้าทีง่านศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE และ 
ชมรม TO BE NUMBER ONE 

๐๘๗-๒๐๘๑๔๒๒ 

๑๘ นางประมวลทรัพย์     เนียมสุ่ม หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ ๐๘๔-๘๒๒๗๓๒๘ 
๐๘๖-๔๓๙๙๕๘๑ 

๑๙ นางลัดดาวัลย์            พลอาจ เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ๐๘๗-๕๗๑๗๕๙๙ 
๒๐ นายกิตติศักดิ์      ศรีพารา เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์ ๐๘๔-๕๒๔๑๗๙๙ 
๒๑ นางวาสนา          วิชชุวรนันท์ หัวหน้างานอาหารหอพัก ๐๘๑-๕๓๓๑๙๗๘ 

๐๕๕-๗๒๒๐๖๙ 
๒๒ นางวิยะดา       เซี่ยงหลิว หัวหน้างานแนะแนว ๐๘๙-๘๕๙๘๓๒๗ 
๒๓ นางสาวสุภักษร    ทองสัตย์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ในกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
๐๙๐-๔๑๙๔๘๙๒ 
๐๕๕-๗๑๒๙๑๕ 

๒๔ นางฉายนันท์       อินทรสูต หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน ๐๘๔-๖๔๒๗๒๖๒ 
๒๕ นายวิสันต์       ชัยฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ๐๘๓-๓๓๐๓๙๐๗ 
๒๖ นางนวล       พวงมาลี หัวหน้างานห้องสมุด 

หัวหน้าโครงการรักการอ่าน 
๐๘๓-๑๖๒๖๐๒๖ 

๒๗ นางภาสิณี     บุตรพลอย หัวหน้างานจัดท าเว็บไซต์โรงเรียน 
หัวหน้าโครงการธนาคารโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

๐๘๙-๘๕๘๓๑๘๒ 

๒๘ นายคุณากร     อ่ิมเนย หัวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
หัวหน้างานพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 
หัวหน้างานโสตและเทคโนโลยี  
หัวหน้าเวรประจ าวันจันทร์ 

๐๘๙-๘๕๗๑๓๘๖ 

๒๙ นายณัฐวัฒน์    ศรีไพรสนธ์ หัวหน้างานสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา 
งานสารสนเทศ (DMC)  
 เจ้าหน้าที่งาน GPA 
เจ้าหน้าที่งานโสตและเทคโนโลยี  
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

๐๘๘-๒๙๓๗๓๔๗ 



 ๒๔ 

ที  ชื อ – สกุล หน้าที รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
๓๐ นางอนามิกา   คงเพชรศักดิ์ หัวหน้างานทะเบียน  

หัวหน้างาน GPA 
๐๙๕-๖๓๔๖๗๓๓ 

๓๑ นางสาวพรสุภา      อ่ิมเนย หัวหน้าโครงการเวิลด์คลาส 
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

๐๘๙-๕๖๔๒๒๖๗ 
๐๙๗-๙๒๑๔๐๙๗ 

๓๒ นางสาวทิพวัลย์    อ่อนเกตุ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หัวหน้าโครงการธนาคารขยะ 
หัวหน้าเวรประจ าวันพฤหัส 

๐๘๙-๙๕๗๔๒๗๕ 
๐๕๕-๗๑๑๙๗๖ 

๓๓ นางโชติกา  พัฒนไพศาลวงษ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพภายในฯ ๐๙๐-๗๔๑๗๑๗๗ 
๓๔ นางอรสา       อิ่มใจ หัวหน้างานนิเทศภายใน 

หัวหน้าโครงการยุวชนประกันภัย 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพภายใน 

๐๘๑-๘๘๗๓๒๕๒ 

๓๕ นางสาวจงกล     ทาโว หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
หัวหน้างานอัตลักษณ์นักเรียน 

๐๘๑-๒๘๓๑๖๓๔ 

๓๖ นายนพพร     บัวคลี่ เจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณะ ๐๘๕-๗๒๕๔๗๕๐ 
๓๗ นายปกรณ์     เกตนานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พละและสุขศึกษา 

หัวหน้าโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
รองหัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 

๐๘๖-๖๘๐๖๐๑๘ 

๓๘ นายสาโรจน์    บุญเนรมิตร หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ๐๘๖-๙๓๑๕๒๕๒ 
๓๙ นายสิทธิพร         พลอาจ        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 งานควบคุมวงดนตรีไทย 
๐๘๖-๔๔๑๖๖๒๐ 

๔๐ นายวรวุธ        บุดสีทา เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
เจ้าหน้าที่จัดวางระบบป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิง 

๐๙๓-๑๓๑๒๕๑๐ 

๔๑ นางปราริชาติ    น่วมอินทร์ หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน 
เจ้าหน้าที่งานแผนงาน 
เลขานุการในกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

๐๘๙-๙๖๐๑๙๗๖ 

๔๒ นางจุฑาทิพย์      ค าบรรลือ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว  
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ 

๐๘๙-๖๔๔๓๐๖๕ 

๔๓ นางดารากรณ์ ขุนมิน หัวหน้างานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และ 
ชมรม TO BE NUMBER ONE  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่งานบุคคล 
หัวหน้างานควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงนักเรียน 

๐๘๐-๓๔๕๙๐๓๐ 
 

๔๔ นางสาวนันทวัน ขวัญศรีทองมั่น เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ วิชาการ 
เจ้าหน้าที่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 

๐๘๖-๒๐๗๕๕๕๖ 



 ๒๕ 

ที  ชื อ – สกุล หน้าที รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
๔๖ นายทัพไท     พร้อมเพรียง เจ้าหน้าที่อ านวยการพระวิทยาการ 

เจ้าหน้าที่ห้องพระพุทธศาสนา 
หัวหน้างานกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุม 

๐๘๖-๕๑๘๐๓๒๑ 

๔๗ นายทะนง             คงรอด หัวหน้าโครงการ หนึ่งนักเรียน หนึ่งศิลปะ หนึ่งดนตรี หนึ่ง
ภาษา หนึ่งกีฬา หนึ่งต้นไม้ 
เจ้าหน้าฝ่ายศิลป์ของโรงเรียน 

๐๘๙-๖๓๙๖๓๔๔ 

๔๘ นางสาวศิรินทรา น่วมอินทร์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว 
เจ้าหน้าที่ประสานงานทุนการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานพิธีกร 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษา 

๐๙๑-๘๔๓๑๖๙๙ 
๐๘๖-๙๒๙๑๙๙๘ 

๔๙ นางสาลิ่  อุตมา หัวหน้าโครงการคุณธรรม จริยธรรม 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
เจ้าหน้าที่งานบัญชี  
หัวหน้างานปฏิคม 
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
เจ้าหน้าที่งานปกครอง 
หัวหน้าเวรประจ าวันพุธ 

๐๘๗-๘๔๒๑๖๔๑ 

๕๐ นายธวัชชัย ต ามะ หัวหน้างงานดนตรีสากล ๐๘๑-๒๘๐๔๐๒๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

รายละเอียดเกี ยวกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมบัติ  ตันเจริญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุรพงษ์  แสงแก้ว 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 



 ๒๗ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  ก าแพงเพชร      
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๖  ฝ่าย    

           
 
  
 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ              กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน       กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 

 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นางสาวขนิษฐา นาคน้อย 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 
 
 
 
 
 

 
   นายบรรณรต     สกุณา 

 

นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติสุดาเกื้อกูล 
 

 นางชญาภา    นิวาสประกฤติ 
 

          นางนันทิยา     บุตรด ี

  

กลุ่มงานสารบรรณ 

 

นางสาวทิวา สุระเดช 

 

กลุ่มงานบริหารทั วไป 



 ๒๘ 

รายชื อบุคลากรครูแบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ นายสมควร ภู่ทอง เคมี หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นางชญาภา นิวาสประกฤติ เคมี  
๓ นางนันทิยา บุตรดี วิทยาศาสตร์    
๔ นางสาวทิพวัลย์ อ่อนเกตุ วิทยาศาสตร์   
๕ นายกิตติศักดิ์  ศรีพารา ชีววิทยา  
๖ นางลัดดาวัลย์ พลอาจ ฟิสิกส์  
๗ นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์ ฟิสิกส์  
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นางประทุมพร 
นายวิสันต์ 
นางสาวจงกล 
นางสาวศิรินทรา 
นางสาวนันทวัน 

วงษ์จ่า 
ชัยฤทธิ์ 
ทาโว 
น่วมอินทร์ 
ขวัญศรีทองมั่น 

วิทยาศาสตร์ 
ฟิสิกส์ 

ชีววิทยา 
เคมี 

วืทยาศาสตร์ 

 

 
๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ นายสวาท โชต ิ คณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นายบรรณรต สกุณา คณิตศาสตร์  
๓ นางวิยะดา เซี่ยงหลิว คณิตศาสตร์  
๔ นางสาวสุภักษร ทองสัตย์ คณิตศาสตร์  
๕ นางประมวลทรัพย์ เนียมสุ่ม คณิตศาสตร์  
๖ นายนพพร บัวคลี่ คณิตศาสตร์  
๗ นางมณีรัตน์ ธรรมสกุล คณิตศาสตร์  

 
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ นางรัตนา สุบิน ภาษาไทย หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นางวาสนา   วิชชุวรนันท์ ภาษาไทย  
๓ นางศศิธร ปรมะ ภาษาไทย  
๔ นางนวล พวงมาลี ภาษาไทย  
๕ นางฉายนันท์ อินทรสูต ภาษาไทย  
๖ นางสาวพรสุภา   อ่ิมเนย ภาษาไทย  

 
 
 



 ๒๙ 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ที่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นายสิทธิพร 
นางดารากรณ์ 
นายทนง 
นายธวัชชัย 

พลอาจ 
ขุนมิน 
คงรอด 
ต ามะ 

ดนตรีไทย 
นาฏศิลป์ 
ศิลปะ 

ดนตรีสากล 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 
 

ช่วยราชการ 
 
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ 
๒ 

นางสาลี่ 
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ 

อุตมา 
บุรีหลง 

สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

หัวหน้ากลุ่มสาระ 
 

๓ 
๔ 
๕ 

นายพงษ์ศักดิ์  
นางปราริชาติ 
นายทัพไท 

เกียรติสุดาเกื้อกูล 
น่วมอินทร์ 
พร้อมเพรียง 

สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

 
 
 

๖ นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ สังคมศึกษา พนักงานราชการ 
๗ นางสาวศิรินญา   บัวส าลี สังคมศึกษา ครูอัตราจ้าง 

 
๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ นางสาวทิวา สุระเดช ภาษาอังกฤษ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นางสาวขนิษฐา นาคน้อย ภาษาอังกฤษ  
๓ นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์ ภาษาอังกฤษ  
๔ นางโชติกา พัฒนไพศาลวงศ์ ภาษาอังกฤษ  
๕ 
๖ 

นางอรสา  
นางจุฑาทิพย์ 

อ่ิมใจ 
ค าบรรลือ 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

 

๗ Mr. Peng  Li ภาษาจีน ครูต่างประเทศ 
๘ Mr. David Goodwin ภาษาอังกฤษ ครูต่างประเทศ 
๙ Mr. Mank  B. Laranjo ภาษาอังกฤษ ครูต่างประเทศ 

 
๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ นายปกรณ์ เกตนานนท์ พลศึกษา/สุขศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นายวัฒนา เจริญสุข พลศึกษา/สุขศึกษา พนักงานราชการ 
๓ สิบเอกสิทธิชัย จันทศรี พลศึกษา/สุขศึกษา ครูอัตราจ้าง 

 
 

 



 ๓๐ 

๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล วิชาที่สอน หมายเหตุ 
๑ นางสาวอังสุมาลิน ยิ้มสนิท คอมพิวเตอร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นางละมัยรักษ์ ก้องเกรียงไกร การงานอาชีพ  
๓ นางภาสิณี บุตรพลอย คอมพิวเตอร์  
๔ 
๕ 
๖ 

นายคุณากร 
นายวรวุธ 
นายสาโรจน์ 

อ่ิมเนย 
บุดสีทา 
บุญนิมิตร 

คอมพิวเตอร์ 
การงานอาชีพ 
การงานอาชีพ 

 

 
รายชื อลูกจ้างประจ า 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   
ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 

๑ นายทรงกลด สรรพค้า 
ดูแลอาคารสถานที่ 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
รายชื อลูกจ้างชั วคราว 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   
ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
๑ นางสาวธวัช สัตย์ชาพงษ์ ดูแลอาคารสถานที่ 
๒ นางเสมอ            วิมลพันธ์ ดูแลอาคารสถานที่ 
๓ นายประคอง เหล่าจันทร์ พนักงานขับรถ 
๔ นางสาวนกแก้ว คงรักษา ดูแลอาคารสถานที่ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

นางนิตยา 
นายพุฒ 
นายมาลัย 
นายสมพงษ์ 

ท าจันทา 
แก้วกระจ่าง 
เชื้อชุ่ม 
วรรณดิษฐ 

ดูแลอาคารสถานที่ 
ยาม 
ยาม 

ดูแลอาคารสถานที่ 
รายชื อครูอัตราจ้างประจ าหอพัก 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   
ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
๑ 
๒ 

นางสาวชุติกาญน์ 
นายวันเผด็จ 

ไกรทอง 
จิตมาตย์  

ครูประจ าหอพักนักเรียนหญิง 
ครูประจ าหอพักนักเรียนชาย 

รายชื อครูอัตราจ้างต าแหน่งเจ้าหน้าที ธุรการ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร   

ที ่ ชื่อ-นามสกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
๑ นางสาวกัญญาภัทร นิลชัด  งานธุรการ 

 



 ๓๑ 
ข้อมูลนักเรียน 

 
จ านวนนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ข้อมูล ณ วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ระดับชั้น ชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

ม. ๑ 

ม. ๑/๑ ๑๗ ๑๘ ๓๕ 

ม. ๑/๒ ๑๙ ๑๖ ๓๕ 

ม. ๑/๓ ๑๖ ๑๗ ๓๓ 

ม. ๑/๔ ๑๗ ๑๕ ๓๒ 

รวม  ม. ๑ ๔  ห้องเรียน ๖๙ ๘๒ ๑๓๕ 

ม. ๒ 

ม. ๒/๑ ๑๑ ๑๘ ๒๙ 

ม. ๒/๒ ๑๓ ๒๐ ๓๓ 

ม. ๒/๓ ๑๓ ๑๓ ๒๖ 

ม. ๒/๔ ๑๒ ๑๕ ๒๗ 

รวม  ม. ๒ ๔  ห้องเรียน ๔๙ ๖๖ ๑๑๕ 

ม. ๓ 

ม. ๓/๑ ๑๕ ๑๗ ๓๒ 

ม. ๓/๒ ๑๗ ๑๗ ๓๔ 

ม. ๓/๓ ๑๖ ๑๕ ๓๑ 

ม. ๓/๔ ๑๗ ๑๗ ๓๔ 

รวม ม. ๓ ๔  ห้องเรียน ๖๕ ๖๖ ๑๓๑ 

รวม ม.ต้น ๑๒ ห้องเรียน ๑๘๓ ๒๑๔ ๓๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ระดับชั้น ชั้น 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

ม. ๔ 

ม. ๔/๑ ๘ ๒๖ ๓๔ 

ม. ๔/๒ ๘ ๒๗ ๓๕ 

ม. ๔/๓ ๘ ๒๓ ๓๑ 

รวม ม. ๔ ๓  ห้องเรียน ๒๔ ๗๖ ๑๐๐ 

ม. ๕ 

ม. ๕/๑ ๑๑ ๒๗ ๓๘ 

ม. ๕/๒ ๘ ๒๗ ๓๕ 

ม. ๕/๓ ๑๑ ๒๓ ๓๔ 

รวม ม. ๕ ๓  ห้องเรียน ๓๐ ๗๗ ๑๐๗ 

ม. ๖ 
ม. ๖/๑ ๗ ๓๕ ๔๒ 

ม. ๖/๒ ๑๐ ๓๓ ๔๓ 

  ม. ๖/๓ ๗ ๒๘ ๓๕ 

รวม ม. ๖ ๓  ห้องเรียน ๒๔ ๙๖ ๑๒๐ 

รวม ม.ปลาย ๙  ห้องเรียน ๗๘ ๒๓๙ ๓๒๗ 

รวมทั้งหมด ๒๑ ห้องเรียน ๒๖๑ ๔๖๓ ๗๐๘ 
 



 ๓๓ 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  

 

 
 
 

 
 
 
 

จ านวนนักเรียนท้ังหมด ๗๐๘ คน 

นักเรียนชาย     ๒๖๑  คน 
นักเรียนหญิง   ๔๖๓  คน 



 ๓๔ 

จ ำนวนนักเรียนตำมแผนกำรเรียน ช่วงชั้นที่ ๓ 
 

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 

ตามแผน ตามจัด ชาย หญิง 
แผนการเรียน วิทย์ - คณิต ๓ ๓ ๒๔ ๗๖ 

รวม ๓ ๓ ๑๐๐ 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 

ตามแผน ตามจัด ชาย หญิง 
แผนการเรียน วิทย์ - คณิต ๓ ๓ ๓๐ ๗๗ 

รวม ๓ ๓ ๑๐๗ 
 
 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 

ตามแผน ตามจัด ชาย หญิง 
แผนการเรียน วิทย์ - คณิต ๓ ๓ ๒๔ ๙๖ 

รวม ๓ ๓ ๑๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระ ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ภาษาไทย ๓.๐๐ ๓.๒๑ 
คณิตศาสตร์ ๒.๕๒ ๒.๒๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒.๕๕ ๒.๕๙ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๒.๘๙ ๒.๘๗ 
ภาษาต่างประเทศ ๒.๓๘ ๒.๓๕ 
สุขศึกษา และพลศึกษา ๓.๓๗ ๓.๓๕ 
ศิลปะ ๒.๖๘ ๒.๗๘ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓.๒๑ ๓.๒๖ 
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ๒.๙๓ ๓.๑๔ 

รวม ๒.๘๓ ๒.๘๗ 
 

สรุปผลสัมฤทธิ์ ระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒.๗๓ ๒.๖๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒.๖๐ ๒.๖๐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒.๕๗ ๒.๗๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๒.๖๘ ๓.๐๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๒.๙๔ ๓.๐๔ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓.๑๖ ๓.๑๔ 
รวม ๒.๗๘ ๒.๘๒ 

     
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 

ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้น ม.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 
ไทย ๓๒.๑๔ ๓๔.๔๓ ๓๕.๓๙ ๓๕.๒๐ 

สังคมศึกษา ๔๕.๖๑ ๔๕.๖๘ ๔๖.๙๔ ๔๖.๗๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๓๗ ๒๕.๖๙ ๒๗.๐๙ ๒๗.๔๖ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๕๕ ๒๗.๘๘ ๒๙.๕๙ ๒๙.๖๕ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๑๖ ๓๗.๘๒ ๓๘.๗๗ ๓๘.๖๒ 
สุขศึกษา ฯ ๖๐.๕๖ ๕๘.๘๘ ๕๙.๗๒ ๕๙.๓๒ 

ศิลปะ ๔๑.๗๖ ๔๑.๔๘ ๔๓.๒๔ ๔๓.๑๔ 
การงานอาชีพ ฯ ๔๖.๑๒ ๔๕.๒๗ ๔๕.๘๗ ๓๕.๔๒ 

 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-net) ชั้น ม.๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ .oระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

 

 
 
 
 
 
 



 ๓๗ 

 
ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ชั้น ม.๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับผลการประเมินระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ 

โรงเรียน จังหวัด สพฐ. ประเทศ 
ไทย ๔๙.๖๗ ๔๘.๔๒ ๕๑.๔๑ ๕๐.๗๖ 

สังคมศึกษา ๓๕.๒๘ ๓๔.๒๙ ๓๖.๘๑ ๓๖.๕๓ 
ภาษาอังกฤษ ๒๑.๘๓ ๒๐.๔๑ ๒๓.๑๒ ๒๓.๔๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๖๙ ๑๙.๑๒ ๒๑.๗๒ ๒๑.๗๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๔๒ ๓๑.๓๘ ๓๒.๖๗ ๓๒.๕๔ 
สุขศึกษา ฯ ๕๑.๑๐ ๕๐.๐๔ ๕๒.๔๘ ๕๒.๙๔ 

ศิลปะ ๓๔.๗๒ ๓๓.๕๙ ๓๔.๙๐ ๓๔.๖๔ 
การงานอาชีพ ฯ ๕๑.๗๓ ๔๘.๔๑ ๔๙.๗๑ ๔๙.๐๑ 

 
 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-net) ชั้น ม.๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ .oระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

 

  
 
 
 
 
 



 ๓๘ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระ ฯ ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
สรุปผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระ ฯ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 ๓๙ 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ ระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

 
 

 
 



๔๐ 

 

ผลงานและรางวลั 

โรงเรียนเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ก าแพงเพชร 
ที ่ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน 
๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ ๔ 

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เพื่อฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๖  

ภาค ศูนย์บริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมภาค ๔ วิทยาลัยสงฆ์ 

นครสวรรค์ 

๒ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ตอบปัญหาธรรมะ ช่วงชั้นที่ ๓ งานมหกรรม
ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
พระพุทธศาสนา เพื่อฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  
วันที่ ๒๓ ส.ค.๕๖  

ภาค ศูนย์บริหารโครงการพระสอน
ศีลธรรมภาค ๔ วิทยาลัยสงฆ์ 

นครสวรรค์ 

๓ โล่รางวัลชมเชยระดับประเทศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณ
พระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณ์
ราชวิทยาลัย อยุธยา 

๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ประเภทเอแม็ท เกมต่อเลข
ค านวณ  รุ่นมัธยมศึกษาปีที่ ๓-๔หญิง  การแข่งขันทาง
วิชาการ  เอฟแอนด์เอ็น เอแม็ท ชิงโล่พระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๘  
วันที่ ๓๑ ส.ค.–๑ ก.ย. ๕๖ 

ประเทศ  สมาคมครอสเวริร์ดเกม เอ
แม็ท ค าคมและซูโดกุ แห่ง

ประเทศไทย  

๑๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ประเภทสถานศึกษา  โครงการ
ยุวชนประกันภัย   ประจ าปี    ๒๕๕๖   ณ   ศาลากลาง
จังหวัดก าแพงเพชร ณ วันที่ ๒๘   พ.ย. ๕๖ 

จังหวัด คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.)   
๑๓ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี  ประเทศ  ส านักงานความปลอดภัย

แรงงาน  
ผลงานที่ภาคภูมิใจของผู้บริหาร 

๑ รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์ ฯ สมุทรสาคร 
วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๖ 
-นายสมบัติ ตันเจริญ 

ประเทศ สพฐ 

๒ รางวัลหนึ่งแสนแสนครูดีประจ าปี ๒๕๕๖ 
- นายสุรพงษ์แสงแก้ว 

ประเทศ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๓ รางวัลผู้บริหารดีเด่น กลุ่มโรงเรียนในพระราชด าริ ในโครงการ
เทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ าพระราชหฤทัยด้านการศึกษา 
วันที่๑๙.ต.ค๕๖ 
-นายสมบัติ  ตันเจริญ 

ประเทศ สพฐ 



๔๑ 

 

ที ่ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔ รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (CD-ROM) 

เพ่ือขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ณ โรงเรียนตะพานหิน อ. 
ตะพานหิน จ. พิจิตรวันที่ ๑๒ธันวาคม ๒๕๕๗ 
- นายสมบัติ ตันเจริญ 

เขต สพม.๔๑ 

ผลงานที่ภาคภูมิใจของครู 
๑ นางละมัยรักษ์ก้องเกรียงไกร 

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๕๘ 
สพม. ครูผู้สอนดีเด่น มูลนิธิ รศ.มังกร  

ทองสุขดี 
๒ รางวัลครูสอนดีเด่นประจ าปี ๒๕๕๗ 

- นางละมัยรักษ์ ก้องเกียงไกร 
ประเทศ มูลนิธิรองศาสตราจารย์  

ดร.มังกร ทองสุขดี 
๓ รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๓ คน 

- นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา 
- นายณัฐวัฒน์ ศรีไพรสนธ์ 
- นางจุฑาทิพย์   ค าบรรลือ 

ประเทศ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียน 
๑ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประกวด TO BE NUMBER ONE 

IDOL จังหวัดก าแพงเพชร รุ่นที่ ๕ ประจ าปี ๒๕๕๘ ณ 
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซนเตอร์ จ ากัด สาขาก าแพงเพชร 

เขต TO BE NUMBER ONE IDOL 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๒ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชากัง
ราววิทยา 

เขต เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

๓ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันSpelling bee ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชากังราววิทยา 

เขต เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชากัง
ราววิทยา 

เขต เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

๕ รางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน มารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชากังราววิทยา 

เขต เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชากังราววิทยา 

เขต เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  

๗ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ โรงเรียนชากังราววิทยา 
 
 

เขต เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  



๔๒ 

 

ที ่ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๘ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดน าเสนอนวัตกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ใน
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE 
คือ สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน ณ ห้องประชุมลิไท 
โรงแรมเพชร อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๙ การแข่งขันจรวดขวดน้ า "ทีมศรีนครินทร์KP " โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขัน
จรวดขวดน้ าระดับประเทศ ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๓ ณ สนามแข่งขัน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

๑๐ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ าปี๒๕๕๗  ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

๑๑ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสม และประเภททีม
หญิง ได้เป็นตัวแทนจังหวัดก าแพงเพชร ไปแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาระดับภาค 

เขต ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดก าแพงเพชร 

๑๒ ประกวดกิจกรรมรักการอ่าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อ
คัดเลือกครูและนักเรียน เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าแข่งขัน
โครงการรักการอ่านผสานยอดนักคิด ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ 

โรงเรียน ห้องสมุดโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

ก าแพงเพชร 

๑๓ เข้าร่วมการแข่งขัน A-Math รุ่นม.ปลายหญิง ในรายการแบรนด์
ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชิง
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ ๑๒ – 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

ประเทศ รายการแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม 
ชิงแชมป์ประเทศไทยและ

นานาชาติ ครั้งที่ ๒๙ ชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว 
๑๔ ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กิจกรรม 

นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ปลาย 
-เด็กหญิงอรวี  ทรัพย์ทวีสุข  
- เด็กหญิงอรวี  ผางคี   
- นางสาวอารียา จันทร์กลิ่น  
- นางสาวปภาวรินท์ อ้นเกษ   
- นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์   
- นางสาวธนศิริ ผลเศรษฐี  
- นางสาวนัฐธิดา ซาซิโย   
- นางสาวรัตน์สิการ  ทรงวิรัตร์   
- นางสาววันดี  โตบ ารุง   

เขตพ้ืนที่ สพฐ. 



๔๓ 

 

ที ่ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ    
- นางสาวเพ็ญนภา สิหิงค์   

- นางสาวพิมพ์พร เอ่ียมลออ  
๑๕ ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กิจกรรม

ระบ ามาตรฐาน ม.ปลาย 
-เด็กหญิงอรวี  ทรัพย์ทวีสุข  
- เด็กหญิงอรวี  ผางคี   
- นางสาวอารียา จันทร์กลิ่น  
- นางสาวปภาวรินท์ อ้นเกษ   
- นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์   
- นางสาวธนศิริ ผลเศรษฐี  
- นางสาวเพ็ญนภา สิหิงค์   
- นางสาวพิมพ์พร เอ่ียมลออ  

เขตพ้ืนที่ สพฐ. 

๑๖ ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กิจกรรมขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุ่งหญิงม.ปลาย 
-นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์ 

เขตพ้ืนที่ สพฐ. 

๑๗ ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนอินนิเมชันระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
-เด็กชายกิตติศักดิ์  อบปรุง 
 - เด็กชายธนายุทธ  ไกรถาวร 

เขตพ้ืนที่ สพฐ. 

๑๘ ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กิจกรรมการ
แข่งขันเขียนเกมส์สร้างสรรค์ ม.ปลาย  
-นายฉัตรชัย  บุญเพชร 
- เด็กชายเสฎฐวุฒ ิ ศรีโปฏก 

เขตพ้ืนที่ สพฐ. 

๑๙ ชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ กิจกรรมการ
แข่งขันเขียนเกมส์สร้างสรรค์ ม.ต้น  
-นายฐิติพันธ์  อุตมา 
- นายทะเลไทย  สิงวงค์ 

เขตพ้ืนที่ สพฐ. 

๒๐ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับ ม.ปลาย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ 
จังหวัดแพร่  

-เด็กหญิงอรวี  ทรัพย์ทวีสุข  
- เด็กหญิงอรวี  ผางคี   
- นางสาวอารียา จันทร์กลิ่น  
- นางสาวปภาวรินท์ อ้นเกษ   
- นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์   

ภาค สพฐ. 



๔๔ 

 

ที ่ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- นางสาวธนศิริ ผลเศรษฐี  
- นางสาวนัฐธิดา ซาซิโย   
- นางสาวรัตน์สิการ  ทรงวิรัตร์   
- นางสาววันดี  โตบ ารุง   
- นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ    
- นางสาวเพ็ญนภา สิหิงค์   
- นางสาวพิมพ์พร เอ่ียมลออ  

๒๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓ การแข่งขันเอแม็ท ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในงานคุรุวิชาการครั้งที่ ๑๑ 
- ด.ญ.นราทิพย์ จันทร์พรหม 
- ด.ญ.วิมลศิริเสิบกลิ่น 

ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชร 

๒๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒การแข่งขันเอแม็ทระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในงานนิทรรศการเปิดโลกวิชาการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
-นางสาวกนกวลี นุ่มเดื่อ 

จังหวัด โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 

๒๓ ถ้วยชนะเลิศจากผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชรประกวดวงดนตรี
สากล ในงานต้านยาเสพติด "Chumelectricfair Challenge 
Stage II"  ในวันที่ ๗ธันวาคม ๒๕๕๗ 
-นายธรรมธร   จันทร์คง   
- นายอัษฎาวุธ   มีเศรษฐี   

- นายเมธี   แยบยล    

- นายธนดล บุญลือ    
- นายจิรสิน เสมเพียร  
- นางสาวพันทิพาศรีสวัสดิ์   
- นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง  
- นายศุภณัฐข์ ประสาทเกษการณ์ 
- นายนนทภูมิ  เลาหพิบูลรัตนา  
- นายกิตติพงษ์ เจริญสุวรรณ์  

ภาค ร้านชุมอิเล็คทริคมอลล์ 
จังหวัดก าแพงเพชร 

๒๔ โล่ชนะเลิศการประกวดดนตรีสากล งาน พระเจ้าตากสินมาหาราชา
นุสรณ์ ณ จ.ตาก ณ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๘ 
-นายธรรมธร   จันทร์คง   
- นายอัษฎาวุธ   มีเศรษฐี   

- นายเมธี   แยบยล    

- นายธนดล บุญลือ    

ภาค จังหวัดตาก 



๔๕ 

 

ที ่ รางวัล ระดับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
- นายจิรสิน เสมเพียร  
- นางสาวพันทิพาศรีสวัสดิ์   
- นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง  
- นายศุภณัฐข์ ประสาทเกษการณ์ 
- นายนนทภูมิ  เลาหพิบูลรัตนา  
- นายกิตติพงษ์ เจริญสุวรรณ์  

๒๕ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันระบ ามาตรฐาน ระดับ ม.ปลาย ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ณ อิมแพคเมืองทองธานี 

-เด็กหญิงอรวี  ทรัพย์ทวีสุข  
- เด็กหญิงอรวี  ผางคี   
- นางสาวอารียา จันทร์กลิ่น  
- นางสาวปภาวรินท์ อ้นเกษ   
- นางสาวธนธิดา ผูกโพธิ์   
- นางสาวธนศิริ ผลเศรษฐี  
- นางสาวนัฐธิดา ซาซิโย   
- นางสาวรัตน์สิการ  ทรงวิรัตร์   
- นางสาววันดี  โตบ ารุง   
- นางสาวซาโอริ  วาตานุกิ    
- นางสาวเพ็ญนภา สิหิงค์   
- นางสาวพิมพ์พร เอ่ียมลออ  

ภาค สพฐ. 

๒๖ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดท านองเสนาะระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
- เด็กหญิงปลื้มกมล ชนะภัย 
- เด็กหญิงก่ิงแก้ว อ่อนสารี 
- เด็กหญิงอริสา ก าเริบ 
- เด็กหญิงศิริโสภา เศรษฐแสงศรี 
- เด็กหญิงณัฐวรรณ เสซัง 

จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑ 

๒๗ รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันสวดท านองเสนาะระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- นางสาวทิพย์ธิดา อินกรัด 
- นางสาวศิริรัตน์ มณีนาค 
- นางสาวปัญญาพร ข าเส้ง 
- นางสาวอนงนาถ ทองยุญนุ่ม 
- นางสาวธิติสุดา พลราษฎร์ 

จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔๑ 
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