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1.1 สภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำ 
 
 
 

ประวัติโรงเรียน 
 

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต าบลโกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร   จังหวัด
ก าแพงเพชร  มีเขตติดต่อกัน  3  อ าเภอ  คือ 

ทิศเหนือและทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 
ทิศใต้และทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  อ าเภอเมือง   จังหวัดก าแพงเพชร 
ท าการก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2508  โดยท าการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป .1ซ          

( ใต้ถุนสูง ) ขึ้นจากความร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาและประชาชน  น าโดยนายพลอย  ทองปาน  
ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าคูณ  หมู่ที่ 1  ต าบลโกสัมพี  อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 

ต่อมาในปี  2509  ได้รับงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทางราชการ  เป็นเงิน  40,000  
บาท  จึงได้ต่อเติมของเก่าที่มีเพียง  2  ห้อง  รวมเป็น  4  ห้องเรียน ( เป็นห้องพักครู  1  ห้อง )  จนเสร็จ
เรียบร้อยใช้เป็นสถานที่เรียนได้ 

ในปี 2513 ได้รับงบประมาณของนายประสิทธิ์   ชูพินิจ  ผู้แทนราษฎรจังหวัดก าแพงเพชร ได้จัดขอ
งบประมาณจากทางราชการ  จ านวน 10,000 บาท ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ  อีก 1 ห้องรวมเป็น 5 
ห้อง ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จยังขาด ฝา ฝ้า ประตูหน้าต่าง ซึ่งค้างการก่อสร้างในขณะนั้น 

ในปี 2516 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ตามแบบองค์การฯจ านวน 2 
ห้องนอน 

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2522 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน 55,000 บาท  ต่อเติมอาคาร
เรียน ป.1ซ  ซึ่งค้างการก่อสร้างอยู่จนเสร็จ 

ในวันที่ 7 มีนาคม 2523 โรงเรียนได้ร่วมกับวัดท่าคูณได้ท าการก่อสร้างประปา ในราคา 30,000 บาท 
โดยโรงเรียนและวัดได้ร่วมสมทบท้ังวัสดุและเงินจ านวน 10,000 บาท จนเสร็จเรียบร้อย 

ในวันที่ 10  สิงหาคม  2524   ได้รับค าสั่งจากส านักงานประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร  ที่ 311/24 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2524 ให้นายสมาน  อาจจ านง ต าแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านท่าคูณ ไปด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านใหญ่พัฒนา  ให้นายวีระ  มาลัย  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนบ้านท่าคูณ 

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2525  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ   จ านวน 1,118,000 บาท ก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ 017 ก.4 ห้องเรียนตามกรมสามัญ จ านวน 1 หลัง ในวันที่ 12 ตุลาคม 2526 ส านักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร ได้ให ้ นายวีระ  มาลัย ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าคูณ 

ในวันที่ 4 กันยายน 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน 35,000 บาท ให้   ก่อสร้างสวม
แบบ สปช. 601/26 จ านวน 4 ที่นั่ง 
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ในวันที่ 16 มิถุนายน 2528 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน 35,000บาท สร้างถังน้ าฝน
แบบ ฝ.33 จ านวน 1 ชุด 

ในวันที่  8 กันยายน 2528 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 300,000 บาท ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ แบบ สปช. 203 พ้ืนที่ 200 ตารางเมตร 

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2528 คณะกรรมการศึกษาและประชาชนได้จัดหาทุนทรัพย์  จ านวน 20,000 บาท 
ซื้อที่ดินติดกับโรงเรียนด้านทิศตะวันออกติดกับแม่น้ าปิง    จ านวน 3 ไร่ 2 งาน   มอบให้กับโรงเรียน 

ในวันที่  16  มิถุนายน  2530 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน 234,000 บาท ท าการต่อ
เติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ 017 ก. จ านวน 4 ห้องเรียน 

ในวันที่ 30  มิถุนายน  2531   ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน 40,000 บาท ขุดบ่อเลี้ยง
ปลา ขนาด 10 – 50 ลูกบาศก์เมตร 

ในวันที่ 20 มีนาคม 2534 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวน 1,620,000 บาท ก่อสร้างอาคาร
เรียนแบบ สปช. 105/29 จ านวน 8 ห้องเรียน 

ในวันที่  6 มีนาคม 2538   คณะกรรมการศึกษา ประชาชน น าโดยอธิการธรรมรัตน์ อิสิญาโณ     เจ้า
อาวาสวัดท่าคูณ     ได้จัดทอดผ้าป่าเพ่ือน าเงินมาซื้อที่ดินด้านทิศใต้ซึ่ งติดต่อกับ โรงเรียนเป็น จ านวนเงิน  
60,000  บาท    เป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา 
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ข้อมูลทั่วไป 
 

 
โรงเรียน    อนุบาลโกสัมพีนคร ( บ้านท่าคูณ ) 
สถำนที่                 หมู่ที่ 1 ต าบลโกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร  จังหวัดก าแพงเพชร 
อักษรย่อ     ท.ค. 
ก่อตั้งเมื่อ        วันที่  2  พฤษภาคม  2508 
เนื้อที ่         11  ไร่  3  งาน  55 ตารางวา  โดยเป็นที่ราชพัสดุ 
ปรัชญำ            เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าชุมชน 
คติพจน์          อตตาน    หเว ธิต    เสยโย   การชนะตนนั้นแหละดี 
สีประจ ำโรงเรียน        น้ าเงิน   
ผู้บริหำรโรงเรียน      นายยงยุทธ  บดีรัฐ  ( 25  ธันวาคม  2552  - ปัจจุบัน ) 
 

โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ( บ้านท่าคูณ ) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก มี 11 
ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  215  คน แบ่งเป็นระดับ คือระดับอนุบาล  2 ห้องเรียน จ านวน  27 คน   
ระดับชั้นประถมศึกษา  6 ห้องเรียน จ านวน  112  คน  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3  ห้องเรียน  จ านวน 
76  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558) 
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จ ำนวนนักเรียน 
 
                    ปีการศึกษา  2558  มีจ านวนนักเรียน  215  คน แยกเป็นนักเรียนชาย  120  คน  นักเรียน
หญิง   94  คน ตามตารางชั้นต่อไปนี้  (ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2558)  

 

                         ข้อมูล 

ระดับชั้น 
จ ำนวนห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 
หมำยเหตุ 

ชำย หญิง รวม 

อนุบาล ปีที่ 1 1 6 9 12 

ข้อมูล 

10 มิถุนายน 
2558 

อนุบาล ปีที่ 2 1 7 5 12 
รวมระดับชั้นอนุบำล 2 13 14 27 

ประถมศึกษาปีที่  1 1 13 7 20 
ประถมศึกษาปีที่  2 1 11 7 18 
ประถมศึกษาปีที่  3 1 11 4 15 
ประถมศึกษาปีที่  4 1 6 9 15 
ประถมศึกษาปีที่  5 1 13 11 24 
ประถมศึกษาปีที่  6 1 13 7 20 

รวมระดับชั้นประถมศึกษำ 6 67 45 112 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1 14 12 26 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1 13 13 26 
มัธยมศึกษาปีที่  3 1 14 10 24 

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษำ 3 41 35 76 
รวมทั้งสิ้น 11 120 94 215 
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เป้ำหมำยด้ำนปริมำณ 

นักเรียน 

จ ำนวนนักเรียน 2558 2559 เพิ่ม – ลด  หมำยเหตุ 
อ. 1 12 25 +13  
อ. 2 12 13 +1  
ป. 1 20 13 -7  
ป. 2 18 19 +1  
ป. 3 15 18 +3  
ป. 4 15 15 0  
ป. 5 24 16 -8  
ป. 6 20 24 +4  
ม. 1 26 20 -6  
ม. 2 26 26 0  
ม. 3 24 24 0  
รวม 215 213 -3  

 

ครู 

จ ำนวนครูที่ปฏิบัติงำนจริงในโรงเรียน     
(รวมอัตรำว่ำงและที่ลำศึกษำต่อ) 

2558 
รวม 

2559 
รวม 

เพิ่ม – 
ลด         

( % ) หม
ำย

เห
ตุ 

ชำย หญิง ชำย หญิง 

ผู้บริหารสูงกว่าปริญญาตรี 1 - 1 1 - 1 0.00  
ครูปฏิบัติการสอนสูงกว่าปริญญาตรี 1 3 4 1 3 4 0.00  
ครูปฏิบัติการสอนปริญญาตรี 2 10 13 2 10 12 0.00  
ลูกจ้างชั่วคราว 1 - 1 1 - 1 0.00  
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ท ำเนียบบุคลำกร โรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร ( บ้ำนท่ำคูณ ) 
 

ปีการศึกษา  2558 
 

ล ำดับที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง วุฒิกำรศึกษำ วิชำเอก 
1 นายยงยุทธ  บดีรัฐ ผอ.โรงเรียน ฯ กศ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นางชนิดา    อนุสนธิ์ คร ูช านาญการ คบ. ปฐมวัย 
3 นางตีรณันต์  บุญเนียม คร ูช านาญการ คบ. สังคมศึกษา 
4 นางสาวปิยวดี  ช่างสุวรรณ คร ูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา 
5 นางวิมลทิพย์  จันทร์แดง คร ูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา 
6 นางพจนีย์   มีพร คร ูช านาญการ ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
7 นายสมชาย  เนื้อนิ่ม คร ูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา 
8 นางทิพวรรณ   พงษ์สิงห์ คร ูช านาญการ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
9 นางวราพร  โสประดิษฐ์ คร ูช านาญการ กศ.บ. ภูมิศาสตร์ 
10 นางศศิธร  สงวนศักดิ์ คร ูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา 
11 นายสุรพันธ์  มะลิลา คร ูช านาญการ ศศ.ม. บริหารการศึกษา 
12 นายกิจจา     ศุภดิษฐ์ คร ูช านาญการ คบ. ดนตรี 
13 นางสาวปราณี ต่อกร คร ูช านาญการ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
14 นางจันทิมา  สุขศิริ ครู ช านาญการ คบ. วิทยาศาสตร์ 
15 นางรุจิรา   ประเสริฐสังข์ คร ูช านาญการ กศ.ม. เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
16 นางนิรมล  ตั้งปฏิการ ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
17 นางสาวพิจาริน   เมืองตาแก้ว ครูผู้ช่วย  คบ. ภาษาไทย 
18 นายพงษ์ระพี   พรมอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
19 นางสาวพัฒนา   เพชรก าแหง ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ปวส. บัญชี 
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ภำพรวมของโรงเรียน 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร ( บ้ำนท่ำคูณ ) 
 

 
 
 
 

 

บริหำรงำนทั่วไป บริหำรงำนวิชำกำร บริหำรงำนงบประมำณ บริหำรงำนบุคลำพร 
นำยสุรพันธ์  มะลิลำ 

หัวหน้ำงำน 

นำยสมชำย  เนื้อนิ่ม 
หัวหน้ำงำน 

นำงทิพวรรณ   พงษ์สิงห์ 
หัวหน้ำงำน 

นำงวรำพร  โสประดิษฐ์ 
หัวหน้ำงำน 

-  งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

-  การประสานและ
พัฒนาเครือข่าย 
การศึกษา 

-  การส่งเสรมิ 
สนับสนุนด้าน
วิชาการ 
งบประมาณ 
บุคลากร และ
บริหารทั่วไป 

-  การดูแลอาคาร
สถานท่ี และ 

   สภาพแวดล้อม 
-  การจัดท าส ามะ

โนผู้เรียน 
-  การรับนักเรียน 

ศศิธร 
 
 
 
ตีรณันต ์
 
 
สุรพันธ ์
 
 
 
 
 
สุรพันธ ์
 
 
นิรมล 
 
นิรมล 

-  การพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษา 

-  การพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู ้

-  การวัดผล 
ประเมินผลและ
เทียบโอนผล
การเรยีน 

-  การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

-  การพัฒนาสื่อ/ 
   นวัตกรรม/

เทคโนโลย ี
   ทางการศึกษา 
-  การพัฒนา

แหล่งเรียนรู ้

จันทิมา 
 
 
จันทิมา 
 
 
จันทิมา 
 
 
 
วราพร 
 
 
นิรมล 
 
 
 
พจนีย์ 
 

-  การจัดและ
เสนอขอ
งบประมาณ 

-  การจัดสรร
งบประมาณ 

-  การตรวจสอบ 
ติดตาม 
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ใช้เงินและผล
การด าเนินงาน 

-  การระดม
ทรัพยากรและ
การ 

   ลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

-  การบรหิาร
การเงิน 

-  การบรหิาร
บัญช ี

ทิพวรรณ 
 
 
ทิพวรรณ 
 
ทิพวรรณ 
 
 
 
 
 
ทิพวรรณ 
 
 
 
 
วิมลทิพย ์
 
ปราณ ี
 

-  การ
วางแผน
อัตราก าลั
งและ 

   ก าหนด
ต าแหน่ง 

-  การสรรหา
และบรรจุ
แต่งตั้ง 

-  การ
เสรมิสร้าง
ประสิทธิภ
าพในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

-  วินัยและ
การรักษา
วินัย 

-  การออก
จาก
ราชการ 

วราพร 
 
 
 
 
วราพร 
 
 
วราพร 
 
 
 
 
 
วราพร 
 
วราพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) 
นายยงยุทธ  บดีรัฐ 

งานบริหารบุคคล
บุคลากร 
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บริหำรงำนทั่วไป บริหำรงำนวิชำกำร บริหำรงำนงบประมำณ บริหำรงำนบุคลำพร 
-  การส่งเสรมิและ

ประสานงาน   
การศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 

-  การระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

-  งานส่งเสริมงาน
กิจการนักเรยีน 

-  งานประสาน
ราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษา
และหน่วยงานอ่ืน 

 -  งานบริการ
สาธารณะ 

- งานธุรการ 
- ระบบควบคุม

ภายใน 
- พัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ 
- จัดระบบบริหาร

และพัฒนา
องค์กร 

- ประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 

-  งานทะเบียน
นักเรียน 

-  งานย้ายเข้า-ออก 
-  งานท่ีไม่ได้ระบุไว้

ในงานอ่ืน 

สุรพันธ ์
 
 
 
 
กิจจา 
 
 
สุรพันธ ์
 
นิรมล 
 
 
 
สุรพันธ ์
 
นิรมล 
ศศิธร 
 
นิรมล 
 
วราพร 
 
 
นิรมล 
 
นิรฝล 
 
ศศิธร 
สุรพันธ ์

-  การนิเทศ
การศึกษา 

-  การแนะแนว
การศึกษา 

-  การพัฒนา
ระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

-  การส่งเสรมิ
ความรู้ด้าน
วิชาการแก่
ชุมชน 

-  การประสาน
ความร่วมมือใน
การพัฒนา
วิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

สมชาย 
 
ปราณ ี
 
ตีรณันต ์
 
 
 
 
ศศิธร 
 
 
 
ศศิธร 

-  การบรหิารงาน
แผน ฯ 

  การบริหารพสัดุ
และสินทรัพย ์

- งาน
สาธารณูปโภค 

ทิพวรรณ 
 
รุจิรา 
 
 
วิมลทิพย ์

  

 
 
 
 

งานบริหารบุคคล
บุคลากร 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ปีกำรศึกษำ  2557 
 

 ในปีการศึกษา  2557  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ( บ้านท่าคูณ )   ได้จัดการประเมินผล
ผู้เรียน  แยกเป็น  3  ระดับได้  ดังนี้   

 
กำรเตรียมควำมพร้อมเด็กระดับอนุบำล 

 
 
 
 

ชั้น 

 
 

จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

 
 
จ านวน 
 
 
     พัฒนาการด้าน 

นักเรียนที่มีความพร้อมด้าน
ต่างๆ 

สรุปพัฒนาการ 
ทุกด้าน 

 
 

ร่างกาย 

 
อารมณ ์

จิตใจ และ
สังคม 

 
สติปัญญา 

เหมาะสมที่
จะเลื่อนช้ัน

ไปเรยีน 
ช้ันต่อไป 

ควรไดร้ับ
การ

พัฒนาการใน
ระดับ 
ช้ันเดิม 

อนุบาล 
ปีที่ 1 7 

จ านวน ( คน ) 7 7 7 7 - 
คิดเป็นร้อยละ (%) 100 100 100 100 - 

อนุบาล 
ปีที่  2 20 

จ านวน ( คน ) 20 20 20 20 - 
คิดเป็นร้อยละ (%) 100 100 100 100 - 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ  2557 

 

ระดับชั้น 
ผลกำรประเมินกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ 
สังคม
ศึกษำ 

สุขศึกษำ ศิลปะ 
กำรงำน
อำชีพ 

ภำษำ 
อังกฤษ 

ป.1 73.30 75.15 79.80 78.10 75.25 73.05 72.45 72.45 
ป.2 73.82 74.05 79.05 73.82 73.05 80.29 73.00 77.17 
ป.3 80.60 64.00 73.86 68.00 75.40 74.46 76.53 74.80 
ป.4 75.25 75.62 69.080 76.41 70.08 75.70 72.75 66.00 
ป.5 63.30 63.00 65.26 61.30 74.00 76.76 73.05 60.05 
ป.6 59.80 68.20 63.96 73.64 77.34 79.40 68.28 63.80 
ม.1 65.87 57.14 73.29 73.52 70.60 79.40 74.34 63.35 
ม.2 65.64 55.29 68.85 67.60 62.54 73.95 71.95 66.72 
ม.3 60.77 59.09 64.27 73.81 67.22 74.47 74.86 66.09 
รวม 618.35 591.54 637.42 646.20 645.48 687.48 657.21 610.43 

รวมเฉลี่ย 68.71 65.73 70.82 71.80 71.72 76.39 73.02 67.83 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ  2557 
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วิทยาศาสตร์
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ศิลปะ

การงานอาชีพ
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ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 3  
ปีกำรศึกษำ  2555 - 2557 

 
ปีกำรศึกษำ 

 

สาระการเรียนรู้ 
2555 2556 2557 

ความสามารถด้านภาษา 39.05 54.76 79.11 
ความสามารถด้านค านวณ 33.81 48.41 75.17 
ความสามารถด้านเหตุผล 43.81 48.57 76.26 
 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 
โรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร (บ้ำนท่ำคูณ) ปีกำรศึกษำ 2555  - 2557 
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ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ปีกำรศึกษำ  2555 - 2557 

 
ปีกำรศึกษำ 

 

สาระการเรียนรู้ 
2555 2556 2557 

ภาษาไทย 39.78 47.58 42.58 
คณิตศาสตร์ 27.59 29.58 33.54 
วิทยาศาสตร์ 28.04 34.15 37.73 
ภาษาอังกฤษ 30.65 25.42 31.35 
สังคมศึกษา 42.00 34.75 45.25 
สุขศึกษา 50.52 56.50 46.83 
ศิลปะ 50.00 48.75 41.25 
การงานอาชีพ 51.26 51.83 56.83 
 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร(บ้ำนท่ำคูณ) ปีกำรศึกษำ 2555 - 2557 
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ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ  2555 - 2557 

 
 

ปีกำรศึกษำ 
 

สาระการเรียนรู้ 
2555 2556 2557 

ภาษาไทย 49.65 41.43 34.53 
คณิตศาสตร์ 26.73 21.09 24.95 
วิทยาศาสตร์ 31.76 30.20 33.18 
ภาษาอังกฤษ 25.41 28.33 25.36 
สังคมศึกษา 37.35 37.87 44.91 
สุขศึกษา 52.10 57.33 52.05 
ศิลปะ 39.49 42.67 38.64 
การงานอาชีพ 41.82 47.20 44.45 
 

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร(บ้ำนท่ำคูณ) ปีกำรศึกษำ 2555 - 2557 
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สถำนภำพของโรงเรียน 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก และสภำพแวดล้อมภำยใน 
และกำรประเมินสถำนภำพ 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก และสภำพแวดล้อมภำยใน 
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ได้

ท าการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และสภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน โดยใช้เทคนิค  SWOT  
ปรากฏผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในดังแสดงตามตาราง  
 

ตำรำงท่ี 1  แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)   
               โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ นโยบายและกฎหมาย 

ล ำดับที่ ปัจจัย 
ผลกำร

วิเครำะห์ 
1.  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture :S) 

1 
บุคคล  ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้ความร่วมมือ และให้การส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในส่วนของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) เป็น
อย่างดี 

O 

2 

องค์คณะบุคคล ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา อบต. และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของการมีส่วนร่วม ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
ได้รับการสนับสนุนในเรื่องการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 

O 

3 
ประชาชนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นและชุมชนร่วม
อนุรักษ์ไว้  

O 

4 
ประชากรในเขตพ้ืนที่ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท่ีหลากหลาย  ส่งผลให้โรงเรียน
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

O 

5 
ชุมชนและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่านิยมที่จะให้บุตรหลานได้รับการศึกษาส่งผลให้
นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

O 

6 
การแพร่ขยายของแหล่งอบายมุขในชุมชนมีมากข้ึน  ท าให้นักเรียนมีพฤติกรรม                            
ที่ไม่เหมาะสม 

T 

7 ประชากรที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น  ท าให้นักเรียนมาเรียนเพ่ิมข้ึน O 
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ตำรำงท่ี  2   แสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 
       โดยพิจารณาจากปัจจัยทางด้านโครงสร้างและการจัดองค์กร  ผลผลิตและบริการ  ครูและ 

      บุคลากร และการเงิน 

ล ำดับ
ที ่

ปัจจัย 
ผลกำร

วิเครำะห์ 
1.  ด้ำนโครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร (Structure  and  Organization :S1) 

1 
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กร ไว้
อย่างชัดเจนและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 

S 

2 
การจัดองค์กรเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่งผลให้บุคลากรเกิด    
ความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเอง 

S 

3 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีการกระจายอ านาจไปสู่ระดับสถานศึกษาและ                      
กลุ่มโรงเรียนท าให้การบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)       
มีประสิทธิภาพ 

S 

4 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและนโยบายของโรงเรียนที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ท าให้สามารถท างานได้อย่างมีทิศทาง 

S 

5 
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) มีการด าเนินงานตามแผนและนโยบายที่
ก าหนดไว้ ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

S 

2. ด้ำนผลผลิตและบริกำร (Service  and  Product : S2) 

1 
การให้บริการ ในการจัดการศึกษากับประชากรวัยเรียน อายุ ระหว่าง  6- 14  ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาท าได้อย่างเสมอภาคและท่ัวถึง  

S 

2 มีการให้บริการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนอย่างทั่วถึง S 

3 
ศักยภาพในการประสานงาน  กับสถานศึกษา  และหน่วยงานอื่นมีความสะดวก  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

S 

4 
ศักยภาพในการให้บริการต่อนักเรียน  ชุมชน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสะดวก 
รวดเร็ว และคล่องตัว ตลอดจนให้บริการอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 

S 

5 ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.  รอบสอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี S 

6 
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์
เฉลี่ยขั้นต่ าของประเทศ 

W 

7 อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4  ยังต่ า W 
8 มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน S 
9 ยังไม่สามารถจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมอาชีพ ให้แก่ผู้เรียนได้ S 
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ล ำดับที่ ปัจจัย 
ผลกำร

วิเครำะห์ 
2. ด้ำนผลผลิตและบริกำร (Service  and  Product : S2) 

10 สามารถให้บริการในเรื่องสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด S 

11 
คุณลักษณะของผู้เรียนในเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 

S 

12 
การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผล
ให้นักเรียนได้รับการดูแล  เอาใจใส่ และเฝ้าระวังเป็นอย่างดี 

S 

13 
คุณลักษณะของผู้เรียนของสถานศึกษาในเรื่องการใช้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)                   
อยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ 

S 

14 สามารถให้บริการในเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียน W 
3. ด้ำนครูและบุคลำกร (Men :M1) 

1 จ านวนครูในสถานศึกษาพอดีเกณฑ์ที่ก าหนด S 
2 ครูภายในโรงเรียนมีอายุราชการเฉลี่ย  21  ปี   ท าให้มีประสบการณ์ท างานดี S 
3 ครูส่วนใหญ่  มีวุฒิทางการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน S 

4 
ครู ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา ให้มีพฤติกรรมในด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย 
และอุดมการณ์ ดีขึ้น 

S 

5 
ครู ต้องท าหน้าที่นอกเหนือการจัดการเรียนการสอน ท าให้ประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนลดลง 

W 

6 ครู มีการจัดท าผลงานวิจัยทางการศึกษาน้อยมาก  W 
7 ผลงานวิจัยทางการศึกษาของครูมีการเผยแพร่และการน ามาใช้ประโยชน์น้อย S 

8 
ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และได้น าความรู้
ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

S 

9 
บุคลากรภายในโรงเรียนมีความรักความสามัคคี ร่วมใจกันปฏิบัติงาน ท าให้โรงเรียนมี
การพัฒนาที่ดีข้ึน ส่งผลดีต่อนักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชน 

S 

10 
บุคลากรบางส่วนยังขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

S 

11 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดปัจจัยเรื่องเวลา ท าให้ศักยภาพที่จะน ามาใช้กับนักเรียนไม่เต็มที่ W 
12 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ ท าให้งานทุกด้านส าเร็จลงได้ด้วยดี S 
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ล ำดับที่ ปัจจัย 
ผลกำร

วิเครำะห์ 
4. ด้ำนกำรเงิน  (Money : M2) 

1 ระบบงบประมาณ จัดได้ตรงตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด S 

2 
ระบบการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากได้รับการอนุมัติ
จัดสรรล่าช้า 

W 

3 มีการระดมทรัพยากรมาใช้ในการบริหารจัดการแต่ยังได้น้อยมาก W 

4 
มีการบริหารการเงินที่คล่องตัว ท าให้แต่ละโครงการสามารถด าเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

S 

5. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ (Material : M3) 
1 อาคารสถานที่บางส่วน ช ารุดทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา W 
2 วัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีส่วนใหญ่ ของโรงเรียน ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา W 
3 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารสินทรัพย์ มีการพัฒนาดีขึ้น S 

6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (Management :M4) 
1 โรงเรียนมีการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ S 
2 ระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศมีการปฏิบัติที่ชัดเจน S 
3 ระบบการประเมินผล/รายงาน ของโรงเรียน ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ S 

4 
การบริหารจัดการของโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

S 

5 โรงเรียนมีการน าผลจากประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน S 

6 
โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายในที่ดี ส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง มี
ประสิทธิภาพ 

S 

7 โรงเรียนมีสร้างเครือข่ายในการบริหารและการจัดการศึกษา S 
8 ระบบบริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์ยังด าเนินการได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ w 
9 การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน ยังไม่มีด าเนินการ w 

 
จากการที่คณะท างาน ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน                                      

ของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) โดยน าปัจจัยหลักทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน มาวิเคราะห์ดูว่า
ปัจจัยใดส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  มากที่สุด มาก  ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุด   
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กำรประเมินสถำนภำพโรงเรียนอนุบำลโกสัมพีนคร(บ้ำนท่ำคูณ) 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในและจาการประเมินสถานภาพ ของโรงเรียน
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก  มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค  ปัจจัยที่เป็นโอกาสมากที่สุดเท่ากันสองด้าน  ได้แก่  ด้านการเมืองและกฎหมาย  และ   ด้านสังคม
และวัฒนธรรม  แต่มีอุปสรรคในด้านเศรษฐกิจ มากที่สุด และด้านเทคโนโลยีตามล าดับ  ส าหรับสภาพแวดล้อม
ภายใน  มีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  มากกว่าจุดอ่อน   ที่เป็นจุดแข็งมากที่สุดเท่ากันสองด้าน ได้แก่  ด้านผลผลิตและ
การให้บริการ และบุคลากร รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ  ด้านโครงสร้างและนโยบาย ด้านการเงิน  
ตามล าดับ  แต่มีจุดอ่อนในด้านผลผลิตและการให้บริการมากที่สุด ด้านการเงิน และด้านวัสดุอุปกรณ์ 
  เมื่อน าข้อมูลจากตารางมาสร้างแผนภูมิรูปภาพ  เพ่ือประเมินสภาพและปัญหาการบริหารว่าอยู่  ณ  
จุดใด  มีลักษณะที่พึงประสงค์หรือไม่  และสภาพที่เป็นอยู่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือภายใน  โน้มเอียงไปใน
ทิศทางที่พึงประสงค์  หรือไม่พึงประสงค์  ปรากฏดังแสดงตามแผนภูมิรูปภาพ            

     โอกาส    
       
                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
       
                                                                             

 
         จุดแข็ง                                                                                                                                     

 
   จุดอ่อน  

                                                                                                                           
แผนภาพแสดงการประเมินสถานภาพโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 

 
ตามแผนภาพจะเห็นว่าจุดตัดอยู่ในสถานภาพ ดำวรุ่ง แสดงว่า โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร           

(บ้านท่าคูณ)  มีปัจจัยที่เอื้อต่อความเจริญที่ดี  ควรส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการขยายภารกิจหรือเพ่ิมงาน/
โครงการใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2545 : 46 – 51) การก าหนดทิศทางการพัฒนา
องค์กร โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  ได้จัดให้มีการประชุมปฏิบัติการคณะท างานระดมความคิด 
เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ระดับองค์กร  โครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
คณะท างานได้ก าหนด ทิศทางการจัดการศึกษา และได้น าแผนปฏิบัติราชการ 4  ปี แผนงาน/โครงการ  มา
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   
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1.2 ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 
 
 

ที ่ รำงวัลที่ได้รับ ได้รับรำงวัล 
1 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย              

ระดับ ม.1 – 3 
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

1.  เด็กชายธนาวุฒิ   สังข์ทรพัย์ 
ครูผู้ฝึกสอน 

1.  นายกิจจา   ศุภดิษฐ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

2 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง              
ระดับ ม.1 – 3 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1.  เด็กหญิงวศินี   คงบุญ 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางสาวพัฒนา   เพชรก าแหง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

3 การแข่งขันโครงงานอาชีพ  ระดับ ม.1 – 3 
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

1.  เด็กหญิงวนิดา   ค ากอง 
2.  เด็กหญิงเมธาวดี   สิงห์ใส 
3.  เด็กหญิงวาสนา   กลิ่นคูณ 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางรุจิรา   ประเสริฐสังข์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย  ระดับ ม.1 – 3 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1.  เด็กชายศุภกิจ   วิบูลย์กุล 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางสาวปราณี   ต่อกร 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
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ที ่ รำงวัลที่ได้รับ ได้รับรำงวัล 
5 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4 – 6 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1.  เด็กหญิงชลธิชา   สุขรักษ์ 
2.  เด็กหญิงลาวัลย์   ประวัติ 
3.  เด็กชายเกวลิน    ริเรียบ 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นายสมชาย   เนื้อนิ่ม 

2.  นางสาวพัฒนา   เพชรก าแหง 

รางวัลระดับเหรียญทอง 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

6 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง              
ระดับ ม.1 – 3 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1.  เด็กหญิงวศินี   คงบุญ 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางสาวพัฒนา   เพชรก าแหง 

รางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

7 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่ก าหนดช่วง
ชั้น 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1.  เด็กชายกัมปนาท   เรนะสุระ 
2.  เด็กชายนรินทร์   ดอนมูล 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางจันทิมา   สุขศิริ 
2.  นางนิรมล   ตั้งปฏิการ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

8 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.1 – 3  
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

1.  เด็กหญิงปรายฟ้า   คงอรุณ 
2.  เด็กหญิงพัณณิตา   วงศ์ตะวัน 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางรุจิรา   ประเสริฐสังข์ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
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ที ่ รำงวัลที่ได้รับ ได้รับรำงวัล 
9 การแข่งขันการวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1 – 3  

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1.  เด็กชายณัฐพล   ปัญญาวิเศษ 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางสาวพิจาริณ   เมืองตาแก้ว 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

10 การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1 – 3  
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 

1.  เด็กหญิงกีรนันต์   มีชัย 
2.  เด็กหญิงภัทรวดี   ทามแก้ว 
3.  เด็กชายธนพร   สุนวงศ์ 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นายสมชาย   เนื้อนิ่ม 

2.  นางสาวพัฒนา   เพชรก าแหง 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

11 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง              
ระดับ ม.1 – 3 

นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
1.  เด็กหญิงฐิติยากร   หมื่นสบู่ 

ครูผู้ฝึกสอน 
1.  นางสาวปราณี   ต่อกร 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

จาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 

 


