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Messages from the Director
 
 This journal, Nine News (ก้าวกับก้าว), aims to 
publicize information especially various activities 
and operations of the Office of Secondary Education 
Service Area 9 including schools in Suphanburi and 
Nakhon Pathom. Our office was ranked 5th place in 
the national level according to the performance 
agreement and the action plan of the fiscal year 
2012. However, there are still lots of missions 
that await for us to carry on together including 
the achievement enhancing issues, educational 
management in preparation for ASEAN community, 
encouraging learning skills for 21st century, learning 
integration to reduce students’ tasks and study hour, 
and promoting morality, ethic and conduction under 
the sufficient economy philosophy. These are all 
crucial missions for us, members of the educational 
profession, to carry out and cooperate with other 
stakeholders including family, community, public 
and private organizations in order to develop and 
prepare the youths to live happy and quality lives 
in the society.
 I would like to send encouragements to 
fellow administrators, teachers, and all educational 
personnel. And I’m glad and willing to support 
every operations with full capacity. Thank you

(นายสมเกียรติ สรรคพงษ์)
Mr.Somkiat Sankapong

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9

สารจาก ผอ. สพม. เขต9

Director Office of Secondary Education Service Area 9

 วารสารก้าวกับเก้า (NINE NEWS) ฉบับปฐมฤกษ์ 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งกิจกรรมการ

ด�าเนินการต่าง ๆ ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเป็นที่น่าภูมิใจของพวกเราชาว 

สพม. เขต 9 ท้ังสถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 

และจังหวัดนครปฐม ที่ผลการปฏิบัติราชการตามค�า

รบัรองการปฏบิติัราชการ และตามแผนการปฏบิติัราชการ 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นอันดับที่ 5 ของ

ประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีภารกิจที่ยังรออยู่ข้างหน้าที่

จะต้องร่วมกันด�าเนินการต่อไป ทั้งเรื่องการยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการศึกษาเพื่อเตรียม 

ความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียน การจัดการเรียนรู้ที่เพิ่ม

ทักษะในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อลดเวลาเรียนและการบ้าน

ของนักเรียน รวมถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และการประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เหล่านี้ล้วนเป็นภารกิจส�าหรับพวกเราชาววงการศึกษา

ที่จะต้องร่วมกันด�าเนินการร่วมกับเครือข่ายอื่น ๆ ใน

สังคม ทั้งสถาบันครอบครัว ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเราได้รับการพัฒนา

พร้อมที่จะด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมี

ความสุขต่อไป

 ขอส่งก�าลังใจให้กับเพื่อนผู้บริหาร เพื่อนครู และ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคน พร้อมทั้งยินดีให้การ

สนับสนุนการด�าเนินงานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ  

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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 สบืเนือ่งจากมตทิีป่ระชมุสภาการศกึษา ครัง้ที ่1/2552 เมือ่

วนัที ่5 กมุภาพนัธ์ 2552 เหน็ชอบหลกัการให้มเีขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

(มัธยมศึกษา) โดยให้ด�าเนินการเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน

การประกาศจดัตัง้เขตพืน้ทีก่ารศกึษา (มธัยมศกึษา) ส�าหรบัจ�านวน

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา (มธัยมศกึษา) ควรสอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบกลุ่มจังหวัด จ�านวน 18 กลุ่ม 

และกรุงเทพมหานคร 1 กลุ่ม โดยให้ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐานไปด�าเนนิการ รวมทัง้มาตรการระยะสัน้กใ็ห้ด�าเนนิ

การไปพลางก่อนเท่าทีม่ไีม่ขดักบักฎหมาย ดงันัน้ เพ่ือให้การจดัการ

มัธยมศึกษาได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามมติ

ของสภาการศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จงึก�าหนดมาตรการระยะสัน้ในการด�าเนนิงานเพือ่ยกระดบัคณุภาพ

การมธัยมศกึษาและการบรหิารงานบคุคลโดยมาตรการระยะสัน้ดงั

กล่าวก�าหนดให้จดัตัง้ศนูย์ประสานงานการจดัการมธัยมศกึษา ให้มี

เครอืข่ายการนเิทศการมธัยมศกึษา และการก�าหนดตวับ่งชีค้ณุภาพ 

ความส�าเร็จการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็น

ชอบในมาตรการระยะสัน้และได้ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง 

ก�าหนดศนูย์ประสานงานการจดัการมธัยมศกึษา เมือ่วนัที ่31 มนีาค 

2552 และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน ได้จัดท�า

แนวทางการบรหิารจดัการศนูย์ประสานงานการจดัการมธัยมศกึษา 

เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบั

มธัยมศกึษา ปัจจบุนักระทรวงศกึษาธกิารได้มปีระกาศก�าหนดเป็น

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ศกึษาตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ลงวนั

ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553

 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นท่ีตังส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 มีโรงเรียนในสังกัด จ�านวน 61 โรงเรียน

 ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 ปัจจุบันมีศูนย์ประสานงาน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 9 ตัง้อยูท่ีโ่รงเรยีนพระปฐมวทิยาลยั เลขที ่117/2 

ถนนเทศา ต�าบลพระปฐมเจดีย์ อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด

นครปฐม 73000

ประวัติ

สพม.เขต

ควำมเป็นมำ
ของ

History of the Office of Secondary 
Educational Service Area 9
 According to the first meeting of educational 
council meeting taken place on 5th February 2009, the 
committees approved to establish Secondary Educational 
Service Area by amendment relevant legislation. In terms 
of the number of Secondary Educational Service Area, 
the provincials can be classified into 18 groups and an-
other one group of Bangkok in accordance with the State 
Administration. Office of the Basic Education Commission 
is required to implement the policy including short-term 
approach, which are not oppose laws and legislations. 
To move towards educational quality in accordance with 
the approval of educational council, Office of the Basic 
Education Commission has specified short-term approach 
to leverage secondary educational quality and human 
resource management. In terms of short-term approach, 
cooperated management center of secondary education 
is established to create supervision network and specify 
key performance indicator of the accomplishment of 
secondary educational management. In this connection, 
the short-term approach and the cooperated manage-
ment center were approved and declared on 31st March 
2009 by Ministry of Education. Additionally, Office of the 
Basic Education Commission established the guideline of 
cooperated management center of secondary education 
to formulate secondary educational quality development 
plan. Nowadays, Ministry of Education declared Suphan-
buri province as Educational Service Area in accordance 
with the announcement of Ministry of Education taken 
place on 17th August 2010.

 Suphanburi province was declared as Office of 
Educational Service Area 9 with 61 schools.

 The Educational Service Area Office 9 is located in 
Suphanburi Provincial Hall, Amphoe Mueang. The cooper-
ated management center of Office of Educational Service 
Area 9 is located in Phrapathom Witthayalai School, 117/2 
Tesa Road, Phra Pathom Chedi, Mueang Nakhon Pathom, 
Nakhon Pathom. 
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 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 เป็นองค์กรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมุ่งสร้ำง

คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล

 Office of Educational Service Area 9 aims to move towards basic education management 

to accomplish international standard quality. 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้ำประสงค์

 1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ

 2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนำผู้เรียนให้ได้รับกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพตำมหลักสูตร 

  มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมำตรฐำนสำกล

 3. จดัระบบกำรบรหิำรจดักำรศกึษำให้มปีระสทิธภิำพทนัสมยั โดยทกุภำคส่วนมส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรและจดักำรศกึษำ

 To foster and support basic education management to high school student obtaining high quality 

education.

 To develop secondary level students gaining educational quality in accordance with basic educational 

standard system and international standard system.

 To modernise educational management system and all organizations are required to participate in 

educational administration and management.

 1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมำตรฐำนสำกล

 2. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำได้คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมำตรฐำนสำกล

 3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำตำมสมรรถนะสู่มืออำชีพอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่

  ได้ตำมมำตรฐำน เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูฃและมีเครือข่ำยทำงวิชำกำร ในกำรยกระดับคุณภำพครู

 4. ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ และสถำนศกึษำ มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีม่คีณุภำพและมำตรฐำน

  เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ

 1.  All secondary level students accomplish basic educational standard quality system and 

  international standard quality system.

 2.  Schools are able to manage educational quality in accordance with basic educational standard 

  and international standard.

 3.  Teachers and government officials can be improved their competency as sustainably  

  professional and can perform as high qualifies as professional. Academic networks are required  

  to strengthen teachers’ quality. 

 4.  Office of Secondary Educational Service Area and schools implement educational quality and  

  standards in accordance with good governance. All government agencies are required to  

  participate in educational administrative and management.
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ข้อมลูอัตรำก�ำลัง สพม. เขต 9

 ล�าดับ ชื่อสถานศึกษาไทย  รวมทั้งหมด
   ชาย หญิง รวม

 1 ตลิ่งชันวิทยา 360 340 700

 2 กรรณสูตศึกษาลัย 2,046 945 2,991

 3 สงวนหญิง 66 2,396 2,462

 4 หรรษาสุขจิตต์วิทยา 2 161 161 322

 5 สรวงสุทธาวิทยา 250 193 443

 6 วังหว้าราษฎร์สามัคคี 154 129 283

 7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1,071 1,312 2,383

 8 ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) 450 498 948

 9 บางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) 940 1,175 2,115

 10 สวนแตงวิทยา 332 385 717

 11 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 103 114 217

 12 บ่อสุพรรณวิทยา 188 144 332

 13 สองพี่น้องวิทยา 570 563 1,133

 14 อู่ทองศึกษาลัย 429 587 1,016

 15 สระยายโสมวิทยา 342 430 772

 16 ดอนคาวิทยา 240 300 540

 17 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 379 349 728

 18 หนองวัลย์เปรียงวิทยา 153 147 300

 19 สระกระโจมโสภณพิทยา 224 281 505

 20 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 931 1,096 2,027

 21 อู่ทอง 1,225 1,621 2,846

 22 บางลี่วิทยา 523 738 1,261

 23 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 856 1,351 2,207

 24 บ่อกรุวิทยา 136 155 291

 25 ทุ่งแฝกพิทยาคม 178 137 315

 26 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 95 70 165

 27 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 259 254 513

 28 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 92 69 161

 29 หนองหญ้าไซวิทยา 649 702 1,351
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 ล�าดับ ชื่อสถานศึกษาไทย  รวมทั้งหมด
   ชาย หญิง รวม

 30 ธรรมโชติศึกษาลัย 930 1,185 2,115

 31 สามชุกรัตนโภคาราม 941 1,221 2,162

 32 ด่านช้างวิทยา 320 321 641

 33 พระปฐมวิทยาลัย 2,128 1,703 3,831

 34 ราชินีบูรณะ 0 3,388 3,388

 35 พระปฐมวิทยาลับ 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 394 297 691

 36 ศรีวิชัยวิทยา 1,360 1,140 2,500

 37 สระกะเทียมวิทยาคม 305 295 600

 38 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1,098 835 1,933

 39 โพรงมะเดื่อวิทยาคม 355 365 720

 40 สิรินธรราชวิทยาลัย 812 1,838 2,650

 41 ก�าแพงแสนวิทยา 952 1,044 1,996

 42 มัธยมฐานบินก�าแพงแสน 1,098 1,403 2,501

 43 ศาลาตึกวิทยา 274 243 517

 44 คงทองวิทยา 904 959 1,863

 45 บ้านหลวงวิทยา 271 225 496

 46 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 211 191 402

 47 ภัทรญาณวิทยา 636 640 1,276

 48 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 123 134 257

 49 พลอยจาตุรจินดา 57 73 130

 50 แหลมบัววิทยา 121 97 218

 51 เพิ่มวิทยา 152 116 268

 52 บางเลนวิทยา 385 462 847

 53 บางหลวงวิทยา 176 156 332

 54 สถาพรวิทยา 148 155 303

 55 บัวปากท่าวิทยา 175 143 318

 56 สามพรานวิทยา 632 722 1,354

 57 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,600 0 1,600

 58 วัดไร่ขิงวิทยา 1,376 1,661 3,037

 59 ปรีดารามวิทยา 133 151 284

 60 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 848 930 1,778

 61 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 838 1,216 2,054

 

 รวม 33,155 39,951 73,106
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คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

The sub-commissioner of Teacher and government official, 
Office of secondary educational Service Area 9

นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ อนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.
Mr. Winai Cherdchavewan
Sub-commissioner of representative of commissioner 
of Teacher and government official

นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
Sub-commissioner of representative of teacher council

นายประดิษฐ์ รัตนคเชนทร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr. Pradit Ratthanakachanthon
sub-commissioner of advisory level

นายชาติ สว่างศร ีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr. Chart Sawangsri
sub-commissioner of advisory level

นายส�าเภา ปทุมานนท ์อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Sampao Patumnanon 
sub-commissioner of advisory level

นายประชอบหลีนุกูล อนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
Mr. Prachob Leenukun
Sub-commissioner of representative of academic 
institutional executive

นางพรทิพย์ สมเสียง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู
Mrs.Phontip Somseang
Sub-commissioner of representative of teacher

นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช อนุกรรมการผู้แทนบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
Mrs. Kanittha Rotsakoonpanit 
Sub-commissioner of representative of other 
educational personal.

นายสมเกียรติ สรรคพงษ ์กรรมการและเลขานุการ
Mr. Somkiat Sunkapong 
Committee and Secretary

นายธ�ารง อมโร  
 ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
Mr. Tamrong Amaro  
 President 
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คณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
The commissioner of Office of secondary 
educational Service Area 9

นายชาญชัย ทิพเนตร

ประธานกรรมการ
Mr. Chanchai Tippanart
President

นายสุรพงษ์ รุ่งวารินทร์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
Mr.Surapong Rungwarin  
Committee of representative of community organization

นายสุวิทย์ แก้วค้า กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
Mr.Suwit Keawkum
Committee of representative of community organization

นายกองตรีพเยาว์ เนียะแก้ว กรรมการผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
Mr.Bunchu Jansuwan 
Committee of representative of local authority 

นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ กรรมการผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
Mr.Akapan Injaiaue
Committee of representative of local authority

นายสุทิน นาคใหม่ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
Mr.Teerapon Kayankanwaree 
Committee of representative of teacher association

นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารสถานศึกษา
Mr.Singhon Changprecha  
Committee of representative of academic institute administration 

นายณรงค์ สอิ้งทอง กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 
Mr.Narong Saingthong  
Committee of representative of parent and teacher.

นายเรืองศักดิ์ สุขาทิพยพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Ruangsuk Sukatippan  
Committee of advisory level

ผศ.ราตรี เรืองไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Asst. Prof. Sophapan Amatadacha  
Committee of advisory level

นายยอดชาย สุจิตต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr. Chaiwut Leksomboon
Committee of advisory level

นายไพรัช ปานอุทัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Jiraphon Somboonwong 
Committee of advisory level

นายวรกาญจน์ สุขสดเขียว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Dr.Worakarn Suksodkeaw 
Committee of advisory level

นายสุกิจ ศรีบัวทอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Sukij Sribauthong  
Committee of advisory level

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
Mr. Somkiat Sunkapong 
Committee and secretary
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คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ประธานกรรมการ
Mr. Somkiat Sunkapong 
President

นายประชอบ หลีนุกูล กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
Mr. Prachop Leenukul  
Committee of representative of executive of 
state basic educational institute. 

นางสาวยุพิน ดุษิยามี กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
Miss. Yupin Dusiyamee 
Committee of representative of executive of 
private basic educational institute. 

นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mrs. Sureephon Sunthonsaratun 
Committee of advisory level

The commissioner of monitoring, audit, evaluation 
and supervision, Office of secondary educational 
Service Area 9

นางทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mrs.Tippawan Yimsawat 
Committee of advisory level

ว่าที่ ร.ต.อนันต์ เอกเผ่าพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Actime Sub Lt. Anan Akepaopan 
Committee of advisory level

นายชาติ สว่างศรี อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr. Chart Sawangsri  
Sub-committee of advisory level

นายเศรษฐพล ไกรคุณาศัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Mr.Satthapon Kaikunasai 
Committee of advisory level

นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร กรรมการและเลขานุการ
Miss.Rungruang Sontinan 
Committee and secretary
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ผู้บริหารส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Executive of Office of secondary 
educational Service Area 9

นายสมเกียรติ สรรคพงษ์
ผู้อ�านวยการ 

Mr. Somkiat Sunkapong 
Director

ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์
รองผู้อ�านวยการ สพม. เขต 9

Actime Sub Lt. Nanchai Keawsuwan 
Deputy 

นายวินัย แดงดีมาก
รองผู้อ�านวยการ สพม. เขต 9

Mr.Winai Dangdeemark 
Deputy 

นายรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์
รองผู้อ�านวยการ สพม. เขต 9

Mr.Ratthawit Thongnawarut 
Deputy 
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บุคลากร

Managerial group

บุคลากร

กลุ่มอ�านวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางตรีรณา เตโชทัยวณิช
ผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ
Mrs.Trirana Tachotaiwanit
Director, Managerial group

นางสาวส�ารวย สิญจวัตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ช�านาญการ

Miss.Samrouy Sinjawat
Finance and accounting 

analyst, Professional level

นางสาววรินทร สุวรรณ
พนักงานธุรการ

Miss.Warinthon Suwan
Temporary officer

นางสาวศุรดา ขุนจันทร์ดี
พนักงานธุรการ

Miss.Surada Kunjandee
Temporary officer

นางสาวสรวีย์ ทิพย์สันเทียะ
พนักงานพิมพ์ดีด

Miss.Sorawee Tipsantiea
Temporary officer

นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ
Miss. Nichanan Sunyadech 
Public Relation officer, Professional level 

นางสุนันทา นุชโพธิ์พันธุ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Mrs.Sunantha Nuchphopan
General Management officer, Practitioner level 

นางพรพรหม เหลืองประมวล เจ้าพนักงานธุรการ ช�านาญงาน
Mrs. Phonprom Lueangpramoun 
General Service Officer, experienced level

นางสาวร่มไทร ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
Miss.Ronsai Deesorn
Computer technical officer, Practitioner level

นายสมภพ มาเกิด ช่างไม้ชัน 4
Mr.Somphop Makert Carpenter 4

นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย ์ช่างไม้ชัน 4
Mr.Wanchai Tungkongsub Carpenter 4

นายไพศาล จันทร์แสงสว่าง พนักงานขับรถ
Mr.Paisan Jansangsawang Driver

Financial and Asset management group

นางลักษณา ธีระเถกิง
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

Mrs.Luksana Teerathakeang 
Director, Financial and Asset management group
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นางธารินี งามเกตุสุข นักทรัพยากรบุคคล ช�านาญการพิเศษ
Mrs.Tharinee Ngamkatsuk 
Human resource, Senior Professional Level

นางรัตตา บุญสงวนศรี นักทรัพยากรบุคคล ช�านาญการพิเศษ
Mrs.Ratta Bunsangunsri  
Human resource, Professional Level

นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี นักทรัพยากรบุคคล ช�านาญการ
Miss. Manthana Petchpakdee
Human resource, Professional Level

นางวารีนา จันทร์ทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Mrs. Wareena Janthong 
Human resource, Practitioner level

นางสาวสมชนก ยอดเอี่ยม พนักงานธุรการ
Miss Somchanok Yodyeam 
Temporary officer

บุคลากร

บุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

นางถนอมศรี กฤษประจันต์
ผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Mrs.Thanomsri Kritprajan
Director

นางสุพัตรา เพชรล�้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Mrs.Supattha Petchlum
Plan and policy analyst, Senior Professional Level 
(Act as Director)

Human resource Group

นางจรรยาภรณ์ อัตระวินท์ธัญญา นักวิชาการศึกษา ช�านาญการพิเศษ
Mrs.Janyaphon Aukkarawintunya Academic Educational officer, Senior 
Professional Level

นางสาวศิริพร ขุนภักดี นักวิชาการศึกษา ช�านาญการพิเศษ
Miss.Siriphon Kunpakdee Academic Educational officer, Senior Profes-
sional Level

นางสาวรภัสสา ศศิร์ภัทร นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ
Miss.Rapatsa Sasipat Academic Educational officer, Senior Professional 
Level

นางอุบล วงศ์ทับแก้ว นักวิชาการศึกษา ช�านาญการ
Mrs.Aubon Wongtupkeaw Academic Educational officer, Senior Profes-
sional Level

นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย ครูช่วยราชการ สพม. เขต 9
Mr. Weerasuk Thongbunchai Academic Educational officer, Senior 
Professional Level

Fostering educational Group 
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บุคลากร

กลุ่มนิเทศติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวรุ่งเรือง สนธิเณร
ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Miss.Rungroung Sontinan 
Supervision, Senior Professional Level (Act as leader)

นางสาวสุนทรี หิมารัตน์ ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการพิเศษ
Miss.Suntree Himarut  
Supervision, Senior Professional Level

นางเพ็ญพร พุ่มกุมาร ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการพิเศษ
Mrs.Penphon Pumkuman
Supervision, Senior Professional Level

นางดวงแก้ว โพธิ์อ้น ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการพิเศษ
Mrs.Doungkeaw Phoaun
Supervision, Senior Professional Level

นางสาวบังอร สันธนพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการพิเศษ
Miss.Bangaon Sunthanaphipat
Supervision, Senior Professional Level

นางธัญย์ชนก พลศารทูล ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการพิเศษ
Mrs.Tanchanok Ponsantun
Supervision, Senior Professional Level

นางผุดพรรณ นราแก้ว ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการพิเศษ
Mrs.Phadungphan Narakeaw
Supervision, Senior Professional Level

นายยุทธ โตอดิเทพย์ ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการ
Mr.Yut Toartithap
Supervision, Professional Level

นางสาวอรสา กุนศิลา ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการ
Miss.Aurasa Kunsila
Supervision, Professional Level

นางกริษา โพรามาต ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการ
Mrs.Karisa Phoramad
Supervision, Professional Level

 นายอดิศักดิ์ คงทัด ศึกษานิเทศก์ ช�านาญการพิเศษ
Mr.Adisuk Kongtat
Supervision, Professional Level

นางลลิตา แย้มมี พนักงานธุการ
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นางสาวภัทรนันท์ ภูจีรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ
Miss.Pattharanan Phujirung
Plan and policy analyst , 
Professional Level

บุคลากร

บุคลากร

กลุ่มนโยบายและแผน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางปวีณ์พร บุญเทียน

ผู้อ�านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Mrs.Phaweeporn Bunthian  
Director , Audit Personnel

นางขนิษฐา โรจน์สกุลพานิช
ผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน

Mrs. Kanittha Rotsakoonpanit 

Director of Plan and policy analysis Group

นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช�านาญการ
Mrs.Suwaphon Panlukfak
Plan and policy analyst, 
Professional Level

นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช�านาญการ
Mrs.Kouwan Auijinda
Plan and policy analyst , 
Professional Level

นางสาวรวีวรรณ จิ๋วพลับ
พนักงานธุการ
Miss.Rawiwan Jewplub 
 Temporary officer

Plan and Policy Analysis Group

The audit Personnel
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The secondary educational 
Service Office 9

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9
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ที่อยู่  : 440 ต�าบลรั้วใหญ่ อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

  จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 

โทรศัพท์ : 035 – 525629

โทรสาร  : 035 – 525633

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. เกียรติบัตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ที่มีผล O-Net  

ม.3 ม.6 เพิ่ม

 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเหรียญ

ทอง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 จัดท�าแผนปฏิบัติการ และโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนให้สูงขึ้นอย่างน้อย 3%

Address :  440 Ruayai Muang Suphanburi 

  ZIP Code 72000

Telephone :  035 – 525629 Fax : 035 – 525633

Website :  www.kannasoot.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1.  The award of the school that has the result of 

higher M.3 and M.6 O-Net marks in 8 learning groups.

 2.  The gold medal of Health Promotion school.

 3.  The winner of the gold medal in 8 learning 

groups in Students’ Art and Craft Fair.

Such results have led to the development 

of quality education.

 Produce the action plans and projects to increase 

at least 3% of learning achievement.

กรรณสูตศึกษาลัย
Kannasootsuksalai School

นายประชอบ หลีนุกูล
Mr.Prachob Leenukun

Director :
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Vi
si

on
 : 

As
 t

he
 s

ch
oo

l 
of

 W
or

ld
 

cl
as

s S
ta

nd
ar

d 
Sc

ho
ol

s  
ba

se
d 

on
 T

ha
in

es
s

KS

เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานความเป็นไทย

O-NET

WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL SUP

H
AN

B
U

R
I

ANNASOOT
SUKSALAI SCHOOL



17วารสารก้าวกับเก้า / NINE NEWS

ที่อยู ่  : 134 ถนนประชาธิปไตย ต�าบลท่าพีเ่ลีย้ง อ�าเภอเมอืง

   สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000

โทรศัพท์ : 0-3552-1659 

โทรสาร  : 0-3552-5568

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย สมศ.

รอบ 2 ในระดับ “ดีมาก” และ สพม. เขต 9 ระดับ “ดีมาก” 

 2. ครูและผู้บริหารมีวิทยฐานะช�านาญการพิเศษขึ้นไป  

ร้อยละ 93 ได้รับรางวัลระดับจังหวัด เขตพื้นที่และประเทศ

 3.  นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกของ สพม. เขต 9 ได้รับรางวัลแข่งขันความ

เป็นเลิศทางวิชาการทั้งในระดับเขตพื้นที่ ภาคและประเทศ

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ภายใต้ระบบประกันคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้น

สงวนหญิง
Sa-nguan Ying School

นายเผด็จ โพธิ์อ้น
Mr.Phadet Pho-on

Director :

วิสัยทัศน์ :

Vi
si

on
 : 

 โรงเรียนสงวนหญิง จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐานและมาตรฐานสากล 
สู่ความเป็นเลิศภายในปี 2558

WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL

Address : 134 Prachatippatai Road Tumbon 
   Tapeeleang Amphur Muang Suphanburi  
   Suphanburi Province Zip Code 72000
Phone  :  0-3552-1659 
Fax  : 0-3552-5568
Website  :  http://www.sysp.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. The school is accredited by the Office for National 
Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) 
and the Secondary Educational Service Area Office 9. 
 2. 93% of teachers and administrators have been 
qualified as teachers of special expertise and awarded 
either in provincial, area, and national level. 
 3. Our students recieved the top five scores for an 
O-NET national test in the Secondary Educational Service 
Area Office 9. They have also recieved a number of awards 
from area, regional, and national levels. 

Such results have led to the development 
of quality education.
 The school is qualified under the quality assurance 
policy, therefore its students have received higher learning 
results. 
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ที่อยู่  : 109 หมู่ 6 ต�าบลไผ่ขวาง อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี
   จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ : 035–494715 
โทรสาร  : 035–494718

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน
รัฐศาสตร์เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ 
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 9 
ธันวาคม พ.ศ.2555
 2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) โครงการประกวดบรรยายธรรม 
และประกวดวาดภาพ เนื่องในงานฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี 
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธ
ศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลของโลก 
ประจ�าปี 2555 จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม
 2. โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

Address : 109 Moo 6 Tambon Phai Khwang Muang 
   District Of Suphanburi Province ZIP Code 72000
Telephone : 035-494-715 
Fax  : 035-494-718
Website : http://www.kpsp.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. The prize winner of Political Science Quiz  
Competition of Constitution Day for High School Education 
level. at the Faculty of Political science, Thammasat University, 
Rangsit Center. In December 9, 2012
 2. The prize winner of Painting Contest for secondary 
school level (M1 – M3) for “Bach Party Buddha learn hit 2,600 
years of enlightment of the Buddha” It’s a promoting week for 
2012 Vesak Day Festival in Suphanburi.

Such results have led to the development 
of quality education.
 1. Prize winner for the reading project.
 2. School cultivates students’ ethical and moral  
development.
 3. School promotes an environment enabling physical 
and mental well-being.

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
Kanchanapisek Wittayalai Suphanburi School

นายจริน หงษ์ชัยภูมิ
MR.Jarin Hongchaiyapoom

Director :

วิสัยทัศน์ :

Vision : 
Kanchanapisek Wittayalai Suphanburi 
School id dedicated to providing 
an education of a world class  
standard which fosters students’ 
academic, ethical and leadership  
development under the King’s 
project.

WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL

 “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จัดการ
ศกึษามีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล มคีณุธรรม จรยิธรรม 
ภาวะผู ้น�า เป็นเลิศวิชาการ สืบสานงานพระราชด�าริ  
ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”
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ที่อยู่   : 596 หมู่ 4 ต�าบลสวนแตง อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72210 
โทรศัพท์ : 035-599200 
โทรสาร : 035-540212

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลเหรียญทอง (ชนะเลิศ) การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ 
ระดับ ม. 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ประจ�าปีการศึกษา 
2555 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
 2. รางวลัเหรยีญทอง การประกวดโครงงานหุน่ยนต์ระดับ ม. 4-6 
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ท่ี 62 ประจ�าปีการศกึษา 2555 ระดบัชาติ 
“สุดยอดเด็กไทย สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
 3. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.ยวุชน ครัง้
ท่ี 13 ประจ�าปี 2556 (TPA Robot Contest 2013) รายการ หุน่ยนต์กูภ้ยั 
(Robo Rescue)

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 น�าไปใช้จัดการเรียนการสอนกลุ ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สาระเทคโนโลยีสารสนเทศ รายวิชาหุ่นยนต์ศึกษา (หุ่นยนต์
อัตโนมัติ) ชั้น ม.ปลาย เน้นให้ผู้เรียนศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม 
กระบวนการแก้ปัญหา รวมทั้งบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  
การออกแบบเทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

Address  : 596 M.4, Suantaeng Sub district, Muang District, 
    Suphanburi Province 72210.
Telephone : 035-599200 
Fax   : 035-540212

Outstanding Performance / Awards
 1. Gold medal (Championship) : Robot project competi-
tion in Mattayomsuksa 4-5 level in the 62 of Arts and crafts 
students fair, the central part and eastern part level from the 
educational year annual in 2555.
 2. Gold medal : Robot Project Contest in Mattayomsuksa 
4-5 level in the 62 of Arts and crafts students fair, the national 
level of “Supremacy with Grace and Wisdom” from the edu-
cational year annual in 2555.
 3. The Robot championship award SST. Youth 13 year 
annual in 2556. (TPA Robot Contest 2013) Robot Rescue

Such results have led to the development of quality e
ducation.
 Manage the teaching in vocational communicative 
technology for information, Educational robot subject ( 
Automatically Robot) high secondary level. Hope students learn 
writing program, solving problem process, integrating scientific 
knowledge, designing technology engineering and mathematic 
(STEM) for supporting students to apply the knowledge for 
solving problems in daily life. 

สวนแตงวิทยา
SuantaengWittaya School

นายศักดิ์ไทย ชัยวิรัตน์
Mr.Sakthai Chaiwirat

Director :

วิสัยทัศน์ : Vision : 

 SuantaengWit-
taya School hope to 
develop students to be 
good, have integrating 
skills for learning, use 
the technology and surf 
the internet for form-
ing the knowledge by 
themselves, live in the 
society happily by the 
philosophy of sufficient 
economy.WORLD CLASS STANDARD 

SCHOOL

 โรงเรียนสวนแตงวิทยามุ ่ งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะในการเรียนรู้
แบบบรูณาการ มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยี 
และสืบค้นข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



20สพม.เขต 9 / SPM.9

ที่อยู่  : 99 หมู่ 5 ต�าบลตลิ่งชัน อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
    จังหวัดสุพรรณบุรี 72230 
โทรศัพท์ : 035-431571 
โทรสาร : 035-431570 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. โรงเรยีนรบัป้ายพระราชทาน “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน” โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ.2543
 2. นกัเรยีนได้รบัรางวลัพระราชทาน ประจ�าปี 2530, ปี 2534, ปี 2542, 
ปี 2544 และปี 2549
 3. นกัเรยีนได้รบัรางวลัเยาวชนดเีด่นสาขาศิลปวัฒนธรรม ประจ�า ปี 2542 
 4. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จากการจัดงานมหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา  
ภาคกลาง ปี 2549” ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม 
 5. นักเรียน ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2549 ของสภาสังคม 
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้รับเกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรมชั้นน�า
ประจ�าปี 2550 จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 
2550
 7. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม ของธนาคารออมสินประจ�าปี 2550

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง มีความสุข สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ย่างเป็นสุข
 2. พัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนา 
ผู้เรียน และการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 3. สร้างความศรัทธาแก่ชุมชน ชุมชนร่วมมือกันจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

Address  :  99 Moo 5 Tambon Talingchan, Maung District, 
    Suphanburi Province 72230, Thailand
Telephone : 035-431571 
Fax   : 035-431570 
Homepage : http://www.Talingchan.ac.th

Outstanding Performance / Awards
Talingchanwittaya School
 1. Provided of “Botanical School Garden” certification from 
the Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiative of 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn in 2000.
 2. Provided of “Excellent Teaching Level” certification from 
the Office of the Basic Education Commission in “The Competition 
of Educational Innovation in 2006”.
 3. Provided of “High Morality and Virtue School in 2007” 
certification from the Office of the Basic Education Commission. 
Students
 4. Selected as “The Student of The King’s Offering Prize” in 
1987, 1991, 1999, 2001 and 2006.
 5. Selected as “The Best Youth in Thai Art and Culture” in 1999. 
 6. Selected as “The Best Student Prize in 2006” from The Na-
tional Council on Social Welfare of Thailand Initiative of His Majesty 
King Bhumibol Adulyadej.
 7. Selected as “The First Prize: in The Student of Good Morality 
and Virtue” from The Royal Bank in 2007.

Such results have led to the development of quality education.
 1. develop students in all respects – morality, knowledge and 
learning skill, and peaceful and harmonious co-existence.
 2. develop teachers and directors in being intended to work 
and manage the class.
 3. make local people have faith in Talingchanwittaya School 
and participate in school activities.

ตลิ่งชันวิทยา
Talingchanwittaya School

นายวิชิต จับแก้ว
Mr.Wichit Jubkaew

Director :

วิสัยทัศน์ : Vision : 

 “Our students’ ac-
cess the goals of the Basic 
Education Core Curriculum, 
morality, hard working, en-
vironmental conservation, 
being happy in standard life 
by guiding principles of Suf-
ficiency Economy by profes-
sional teachers, educational 
directors and participants. 

WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL

 ภายในปี 2559 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณธรรม รักการท�างาน 
รักษ์สิ่งแวดล้อม น�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทางพฒันาคุณภาพชวีติมุง่สูส่ากล โดยครแูละบคุลากร
มืออาชีพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
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บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” 
Banplama “Soongsumarnphadungwit” School

นายประเสริฐ สุนทรเนตร
Mr. Prasert Soonthornnet

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Bangplama “Soongsumarnphadungwit” is a world 
class standard quality school on the basis of the Thai 
nationalism

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐาน ความเป็นไทย

Address  : 304 Moo 5 Kogkram, Bangplama, Suphanburi 72150
Telephone : 035-587340 Fax : 035-587679

Outstanding Performance / Awards
 1. Won several competitions in the national robot contests 
  - Awarded the gold medal 1st prize in the national  
automatic robot contest (M.1-3)
  - Awarded thegold medal 2nd prize in the national automatic 
& manual robot contest (M.4-6)
  - Awarded the silver medal in the national manual robot 
contest (M.1-3)
  - Awarded the silver medal in the national manual robot 
contest (M.1-3)
 2. Won several competitions in the national and regional group 
prayers of secondary level
  - Awarded the 2 nd prize during the Magha Puja Buddhism 
promotion week at the Royal Field and WatSomanasRajavaravihara. 
  - Awarded the 1st prize in regional contest at WatChai-
chumpol, Kanjanaburi
  - Awarded as 4 years winner in Suphanburi provincial con-
test at WatPalelai
 3. Being a pilot school in school bus club project
 4. Unique in the performing arts
  - Awarded the Royal Princess Cup in folk song 2012
  - Perform the BianLian Chinese Face Mask Changing nation 
wide

Such results have led to the development of quality 
education
 1. Develop teachers and students to be knowledge-
ableamong the world changing technology.
 2. Develop students to be moral, ethical and genial with 
the Thai beauty.
 3. Develop students’ quality of life to be safe that par-
ents trust.
 4. Develop students’ leadership and assertive together 
with the monarchy reveres value

ที่อยู่   : 304 หมู่ 5 ต�าบลโคกคราม อ�าเภอบางปลาม้า 
     จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150  
โทรศัพท์ : 035–587340, 035-587339 
โทรสาร  : 035-587679

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 
 1. ด้านงานวิชาการได้รับรางวัล
   - เหรยีญทอง ชนะเลศิ การแข่งขนัหุน่ยนต์ระดบัประเทศหุน่ยนต์อตัโนมตัิ 
ระดับ ม.1-3 
   - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ 
หุ่นยนต์ผสม ระดับ ม.4-6
   - เหรยีญเงนิ การแข่งขนัหุน่ยนต์ระดบัประเทศหุน่ยนต์บงัคับมอื ระดบั ม.1-3 
  - เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ  
   ม.4-6 ในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ภาคกลางและภาคตะวนัออก ครัง้ที ่62 
 2. ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้รับรางวัล
  - รองชนะเลศิอนัดบั 1 การสวดมนต์หมูท่�านองสรภญัญะ ระดบัมธัยมศกึษา 
ในงานสปัดาห์ส่งเสรมิพระพทุธศาสนาเนือ่งในวนัมาฆบชูา ณ มณฑลพธิท้ีองสนาม
หลวง
  - รองชนะเลศิอนัดบั 1 การสวดมนต์หมูท่�านองสรภญัญะ ระดบัมธัยมศกึษา 
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดโสมนัสวรวิหาร
  - ชนะเลิศ การสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ ระดับภาค ในการแข่งขัน 
สวดมนต์ชิงชนะเลิศระดับภาค ณ วัดไชยชุมพล จังหวัดกาญจนบุรี
  - ชนะเลศิสวดมนต์หมู ่ระดบัจงัหวดัสพุรรณบรุ ี4 ปีตดิต่อกนั ณ วดัป่าเลไลยก์ 
 3. โรงเรียนต้นแบบ โครงการรถรับ-ส่งนักเรียน 
 4. ด้านศิลปะและการแสดง ได้รับรางวัล
  - เพลงพื้นบ้าน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศไทย ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2555 
  - การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้ากาก และศิลปวัฒนธรรม

ผลงานที่รับได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. พัฒนาครู นักเรียนให้เป ็นบุคคลที่มีความรู ้  ทันต ่อเหตุการณ์และ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านเทคโนโลยี
 2. พฒันานกัเรยีนให้เป็นบคุลากรทีม่คีณุธรรม จรยิธรรม งามอย่างไทย มจิีตใจ
ที่เบิกบาน
 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เดินทางโดยปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของ 
ผู้ปกครอง
 4. พัฒนาบทเรียนให้รู้จักการเป็นผู้น�า กล้าแสดงออกในทางที่ดี รักสถาบัน  
มีการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
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ที่อยู่  : 85 หมู่ 4 ต�าบล มะขามล้ม อ�าเภอบางปลาม้า 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150 

โทรศัพท์ : 035-416-111/ 035-416-222 

โทรสาร  : 035-416-111    

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. โรงเรียนต้นแบบ 1 อ�าเภอ 1 โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 

 2.  เหรียญทอง/เงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

  ระดับชาติครั้งที่ 62

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 2. ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน

 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

  สูงขึ้น 

Address : 85 Moo 4 Tambon Makhamlom  

   Bangplama district of Supanburi Provine 

   ZIP Code 72150 

Telephone : 035-416-111 / 035-416-222 

Fax  : 035-416-111

Outstanding Performance / Awards 

 1. Lab School

 2. Gold and silver medals for handicrafted Migrant 

  Student

Such results have led to the development of quality 

education.

 1. Development that focuses on student

 2. Assertive promotion of students

 3. Raise achievement

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2
Hansasuchit wittaya 2 school

นางพรลักษณ์ สุพงศ์ 
Mrs. Pornlak Supong 

Director :

วิสัยทัศน์ :

Vision : 

 Hansasuchit wittaya 2 school 
with the community in education 
under participative management 
to provide students with moral 
knowledge, quality standards of 
education and live the philosophy 
of sufficiency economy. WORLD CLASS STANDARD 

SCHOOL

 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 ร่วมกับชุมชน 
ในการจัดการศึกษา ภายใต้การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน�าความรู้ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษา ด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่อยู่  : 134 / 3 หมู่ 3 ต�าบลบางใหญ่ อ�าเภอบางปลาม้า 
   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150   
โทรศัพท์ : 035-436458 

โทรสาร  : 035-436458

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. โรงเรียนวิถีพุทธ
 2. โรงเรียนดีศรีสุพรรณ
 3. สถานศึกษาต้นแบบดูแลนักเรียนดีระดับประเทศ

 4. โรงเรียนดีศรีต�าบล

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ นักเรียน
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ ทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมเป็นที่น่าพอใจ ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนเป็นราย
บุคคลทุกคน สามารถเข้าถึงสถานการณ์และช่วยให้นักเรียนมีแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างมีสติรอบคอบ ประสานความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนในด้านความ
ประพฤติ และช่วยเหลือยามเจ็บป่วย คอยติดตามดูแลนักเรียนที่มีปัญหา
ทางด้านเศรษฐกจิด้วยการแนะน�ากองทนุกู้ยืมเพือ่การศกึษาให้กบันกัเรียน
ทีม่คีวามสนใจในการศกึษาเพือ่ได้รบัเงนิทนุการศกึษาในระดับมธัยมศกึษา
ตอนปลายและต่อเนื่อง และมอบทุนปัจจัยพื้นฐานส�าหรับนักเรียนยากจน 
เพื่อน�าไปช่วยเหลือด้านค่าพาหนะ ค่าอาหาร คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหา
ในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหาเข้ารับการอบรม เพื่อลดจ�านวนนักเรียนที่มี
ปัญหาทางพฤติกรรมให้ลดลง พร้อมทั้งติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
 นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้ต็มศกัยภาพ ได้แสดงออกซึง่ความสามารถของ
ตนเอง มีขวัญและก�าลังใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน นักเรียนมีผลงานทางวิชาการ

Address  : 134 / 3 Moo 3 Tambon Bangyai Umphur Bangplama. 
    Suphanburi Province. Post Code 72150
Telephone : 035-436458 
Fax   : 035–436458
Website  : www.br.school.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. Buddhist school.
 2. Srisuphanthavorn school.
 3. Student National Education pilot care.
 4. Sri great school district.

Such results have led to the development of quality 
education.
  Such results have led to the development of quality 
education is a state school for some widow rat nest Sarit. Every-
one has been developed morality. Ethically desirable. Advisory 
teachers know all the students individually. To access the situ-
ation and provides students with ways to solve the problem 
consciously intentional. Collaboration between the school and 
parent community to assist in the conduct and supervision of 
students. Help sickness. Students who have trouble keeping 
track of the economy, with an introduction to educational 
loans to students who are interested in continuing to receive 
a scholarship in high school and continued. Fundamentals and 
scholarships for poor students. To support transportation for 
students with food screening in high risk groups and groups with 
trainees. To reduce the number of students with behavioral 
problems and lower And follow closely.
 Students learn their full potential. Have the ability of 
self-expression. Morale is pursuing knowledge and learning, 
student academic performance.

บางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์
Bangmaemairatratchrungsarit School

นายพิมาย โสมะภีร์
Mr.Pimai Somapee

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Bangmaemairatratchrungsarit School. 
Management participation. Provide students with 
high quality education. Build local knowledge and 
volunteerism within the year 2559.WORLD CLASS STANDARD 

SCHOOL

 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ มีการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และมี
จิตอาสา ภายในปี 2559
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ที่อยู่ : เลขที่ 549 หมู่ 2 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท 

  ต�าบลศรีประจันต์ อ�าเภอศรีประจันต์ 

  จังหวัดสุพรรณบุรี 72140

โทรศัพท์. : 035-581050 

โทรสาร  : 035-581970  

เว็บไซต์  : www.methipramuk.ac.th 

อีเมล์  : methischool@hotmail.com   

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 2. ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน

 3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

  สูงขึ้น 

Address : 549 Moo 2 Suphanburi-chainatRoad, 

   SriprachanSub-districtSiprachanDistrict

   SuphanburiProvinceZipCode72140

Telephone : 035-581050 

Fax   : 035-581970

Website   :  www.methipramuk.ac.th

E-mail   : methischool@hotmail.com

Such results have led to the development of 

quality education.

 SBM SchoolBaseManagement ParticipationofNet-

work and all parties lead to the quality of Education.

ศรีประจันต์“เมธีประมุข”
SRIPRACHAN ‘METHIPRAMUK’ SCHOOL

นายราชันย์ ทิพเนตร 
Mr.RachanTipanate 

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Siprachanmethipramuki-
saimedatdevelopingalllearnersto-
begoodcitizen, to attain balanced-
developmentinallrespects- physical 
strengthandmorality, to beaware-
ofthai-ness, to lead a moral life, 
adhering to a democratic form of 
government under constitutional-
monarchy by effective administra-
tion and learning management. WORLD CLASS STANDARD 

SCHOOL

 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้  ก้าวทันเทคโนโลยีมีจิตส�านึกในความเป็น
ไทย  ยึดมั่นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง
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ที่อยู่   : 239 หมู่ 6 ต�าบลปลายนา อ�าเภอศรีประจันต์ 
    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140
โทรศัพท์  : 035–420028 
โทรสาร  : 035–420027

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ปีการศึกษา 2554 พัฒนาการดีเด่น
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554 พัฒนาการ 
ดีเด่น
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ช่วงชัน้ที ่3 ปีการศกึษา 2554 สงูกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 4. กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ มคีะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดบัชาติ
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ช่วงชัน้ท่ี 3 ปีการศึกษา 2554 สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ระดบั
ประเทศ
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 (O-NET) ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 6. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ช่วงชัน้ท่ี 4 ปีการศกึษา 2554 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
 7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 
2554 พัฒนาการดีเด่น

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 ผลงานท่ีได้ดงักล่าวเป็นแรงจงูใจให้มกีารพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ที่ดีขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

Address  : 239 Moo 6 TambonPlayna Sriprachan district of 
    Suphanburi Province ZIP Code 72140
Telephone : 035–420028  Fax : 035–420027
Website  : http://www.suangsuttha.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1.  School receives award for better development in getting 
high average score of Ordinary National Education Test in 2011
 2. Mathematics receives award for better development in 
getting high average score of Ordinary National Education Test in 
level 3 in 2011
 3. Health and Physical Education receives award for getting 
higher score than Nation average score of Ordinary National Educa-
tion Test in level 3 in 2011
 4. Arts receives award for getting higher score than Nation 
average score of Ordinary National Education Test in level 3 in 2011
 5. Occupations and Technology receives award for getting 
higher score than Nation average score of Ordinary National Educa-
tion Test in level 3 in 2011
 6. Occupations and Technology receives award for getting 
higher score than Nation average score of Ordinary National Educa-
tion Test in level 4 in 2011
 7. Foreign Languages receives award for better development 
in getting high average score of Ordinary National Education Test in 
level 4 in 2011

Such results have led to the development of quality 
education
 The outstanding performance will be used as the motivation 
for better development learning achievement in the next academic 
year.

สรวงสุทธาวิทยา
Suangsutthawittaya School

นายพินิจ สุทธิรัตน์
Mr. Pinit Suttirat

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Within 2013 Suangsutthawit-
taya School arranges the commu-
nity-based teaching program for 
developing the learner to be good 
human, learning achievement pass-
es the National Learning Standards 
and living in the society happily by 
using Sufficiency Economy Theory.

WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL

 จดัการศกึษาโดยให้ชมุชนมส่ีวนร่วม เพือ่พฒันาผูเ้รียน
ให้เป็นคนด ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาชาติ และด�ารงตน อยู่ในสังคมไทยได้อย่างมี
ความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่อยู่   : 1 หมู่ 5 ต�าบลวังหว้า อ�าเภอศรีประจันต์ 
    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140 
โทรศัพท์  : 035-591771 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. ผู้บริหารดีเด่น จาก สพม. เขต 9 
 2. ครูผู้สอนดีเด่น จากสพม. เขต 9 
 3. หนึ่งแสนครูดี จากองค์การคุรุสภา 
 4. เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
  ในท้องถิ่นระดับชั้น ม.1-3 จาก สพฐ. 
 5. เหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4 - ม.6 
  จาก สพฐ. 
 6. เหรียญทอง วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย 
  เครื่องเดี่ยว ระดับชั้น ม.1-6 จาก สพฐ. 
 7. เหรยีญเงนิ การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ระดบัชัน้ ม.1-3 จาก สพฐ.
 8. เหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.4-6 
  จาก สพฐ. 
 9. เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว ระดับชั้น  
  ม.4-6 จากสพฐ.
 10.  เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ
  ระดับชั้นม.4-6 จากสพฐ. 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระและส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม
ผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข 

Address : 1 Moo 5 TambonWangwar, Sriprajan district of 
    Suphanburi Province Zip Code 72140
Telephone : 035-591771 
Fax   : 035-455343

Outstanding Performance / Awards
 1. Outstanding director reward” from The secondary Educational 
Service Area Office 9
 2. “Outstanding teacher reward” from The secondary Educational 
 Service Area Office 9
 3. Good “ 100 thousand teacher award” From Kurusapa
 4. Gold Medal reward from Making useless things from Rural 
Nature in Mattayom 1-3 by OBEC.
 5. Gold Medal reward from applied food competition in Mat-
tayom 4-6 by OBEC
 6. Gold Medal reward from Thai musical Single band in Mat-
tayom 1-6 by OBEC
 7. Silver Medal reward from bamboo making in Mattayom 1-3 
by OBEC.
 8. Gold Medal reward from Art drawing in Mattayom 4-6 by OBEC
 9. Bronze Medal reward from Number crunching in Mattayom 
4-6 by OBEC
 10. Golden Medal reward from “Bai Sri Soo Kwan” in Mattayom 
4-6 by OBEC

Such results have led to the development of quality 
education.
 The rewards guarantee the quantity of our school. The Director 
and the teachers in this school will do best to develop our students 
to get better in every subject and approve them to be” Smart, Good 
and Happy” Students.

วังหว้าราษฎร์สามัคคี
Wangwarassamakhi School

นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
Mrs.SukhonTeerawattanaprapa

Director :

วิสัยทัศน์ :
Vision : 

In 2013 Wangwaras-
samakhi School attends to 
develop students to have 
moral with knowledge, Co-
operate with community 
to manage Education by 
quality and base on suf-
ficiency Economy

WORLD CLASS STANDARD SCHOOL

 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับชุมชนจัดการศึกษา สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น อย่างมีคุณภาพ 
ด�ารงตนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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ที่อยู ่  : หมู่ 3 ต�าบลดอนเจดีย์ อ�าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี รหัส
ไปรษณีย์ 72170 
โทรศัพท์ : 035-591012 โทรสาร : 035-592040 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ   
 1. วงโยธวาทิต ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลก
 2. ผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และนกัเรยีนประกาศนยีบตัรวชิาชพี ปีที ่3 ได้คะแนนเฉลีย่สงูกว่าค่าเฉลีย่ระดบัประเทศ
ทุกวิชา
 3. เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ จ�านวน 3 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 รายการ คือการแสดง
ละครประวัติศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1 รายการ คือ โครงงานหุ่นยนต์ ระดับ 
ม.ปลาย และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 1 รายการ คือ งานประติมากรรม ระดับ 
ม.ปลาย
 4. ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. กีฬาฟุตบอลเยาวชน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับถ้วย ก รุ่นอายุ 16 ปี และ 18 ปี 
รางวัลรองชนะเลิศ ฟุตบอลชาย อายุ 14 ปี อายุ 16 ปี จากการแข่งขันรายการฟุตบอล
ไพร์มิเตอร์คัพ 2556
 6. กระบ่ีกระบอง ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ การแข่งขนักระบีก่ระบองชงิชนะเลศิแห่ง
ประเทศ 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

  โรงเรียนได้จัดท�าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศตามศักยภาพของผู ้เรียน  
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ท�าให้เยาวชนในเขตพื้นที่บริการสามารถใช้เวลาว่าง และ
เกิดประโยชน์ อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น มีทักษะและ 
ความรูก้ารเล่นฟตุบอล และการแสดงเพลงพืน้บ้าน (อแีซว) และวงโยธวาทติ ผูป้กครอง
และชุมชนมีความพึงพอใจในผลการด�าเนินงานของสถานศึกษาโรงเรียนเป็นที่นิยม 
กล่าวขวัญทุกระดับ มีผู ้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเกินจ�านวนที่ก�าหนดทุกป ี
การศึกษา และได้รับความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุน จากคณะนักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ครู บุคลากร ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง ฯ หน่วยราชการ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  
รวมทั้งผู้อุปการะโรงเรียนเป็นอย่างดี

Address  : Moo 3 Tambon Donchedi Donchedi district of Suphanburi 
     Province ZIP Code 72170 
Telephone  : 035-591012 Fax : 035-592040 
Website  : http://www.banharn1.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. Banharnjamsai Wittaya 1 School can pass the evaluation to be the 
model school for learning activities and management by using sufficiency 
Economy.
 2. Some students of Bj 1 School represented the Central and Eastern 
rejions of Thailand in the competition in the Art and handicraft of students 
2013. They completed against other teams to win the following prizes; the 
Historical play Team won the gold prize, the robot production Team won the 
silver prize and the Sculpture Team won the copper prize.
 3. The Mattayom 3 students O-Net Scores beat the country averages 4 
of 8 test subjects.
 4. The BJ 1 marching band took the world gold medal.
 5. The BJ 1 country music band got the gold medal in the Art and 
handicraft of Students 2013 competition, and also participated in the music 
competition at Donchedi Festival and Red cross Fair.
 6. The BJ 1 Football teams, 16 and 18 years, took the first place in the 
Youth Football competition. The BJ, Football teams, 14 and 16 years, took 
the second place in the 9 th Thailand Prime Minister Cup 2013.
 7. The BJ1 Swordplay Team took the second place in the Country 
Swordplay competition.

Such results have led to the development of quality 
education.
 The School has carried out projects that support excellence based on 
capacity of learners in art and spots. As a result young people in it’s service 
area spend their free time properly and usefully, conserve and support local 
cuhural music, have skills and knowledge in playing football, can sing E- saew 
songs and play in a marching band. Parents and community are pleased with 
how the school works. The School is praised by the public. The number of new 
students wanting to study have exceeds a number the school can admit every 
academic year. The School gets very good support from students, parents, a 
community, teachers, personnel ,administrators, basic school committee, an 
ex-students association, government and private sections and benefactors of 
the school.

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
Banharnjamsai Wittaya 1 school

นายสญชัย ผลวงษ์  
Mr.Sonchai Polwong

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Focusing on learners’ 
excellence, supporting moral, 
maintaining. Thainess and 
meeting world class Standard. 

WORLD CLASS STANDARD SCHOOL

 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม 
ด�ารงความเป็นไทย ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล
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ที่อยู่  :  532/26 หมู ่5 ต�าบลหนองหญ้าไซ อ�าเภอหนองหญ้าไซ 
   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72240 
โทรศัพท์ :  035–557115 
โทรสาร : 035–557146 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ   

 1. โรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือของส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 2. เป็นหน่วยลูกเสือไซเบอร์ประจ�าสถานศึกษา ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. รางวัลเหรียญทอง การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-
เนตรนารี ประจ�าปี 2555
 4. รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกระบี่กระบอง ปี 2555 
จังหวัดลพบุรี
 5. โรงเรียนผ่านการประเมินรอบสาม

ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. จัดสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีที่ใกล้บ้าน
 2. เป็นโรงเรียนผู ้น�าทางด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ  
เนตรนารี ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
 3. เป็นสถานศึกษาของชุมชน

Address  : 532/26 Moo 5 Tambon Nongyasai 
    Nongyasai district of Suphanburi 
    Province ZIP Code 72240
Telephone : 035–557115 
Fax   : 035–557146 
Website  : http://www.skps.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. School of scout activities management model 
of The Secondary Educational Service Area Office 9
 2. The cyber scout unit in school of Ministries of 
Information and Communication Technology
 3. Gold medal for Line Formation of Boy scout 
and Girl scout Contest, 2012
 4. Runner-up of Swordplay Competition, 2012 at 
LopBuri
 5. Be approved from Office of National Education 
Standards and Quality Assessment

Such results have led to the development of quality 
education.
 1. Managing the school into good school near 
home
 2. School leader of Boy scout and Girl scout 
activities management in Secondary Educational School
 3. The school of community

สระกระโจมโสภณพิทยา  
Srakrachomsophonpittaya School

นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
Mr.Boonchuay Aonsuebsai

Director :
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ที่อยู่  : 2042/9 หมู่ 6 ต�าบลอู่ทอง อ�าเภออู่ทอง 
   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160
โทรศัพท์ : 035–551046 โทรสาร : 035–565601

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ   
 1. ผู ้ปฏิบั ติหน ้าที่บริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด ่น ระดับ
มัธยมศึกษา ของสมาคมผู้บริหารแห่งประเทศไทย
 2. ผู้บรหิารดเีด่นส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9
 3. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจ�าปี 2551
 4. วิทยากรและด�าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 ส่งเสรมิสนบัสนนุพฒันาคร ูบคุลากร พฒันาหลกัสตูรและการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบการบริหารการศึกษาในโรงเรียน 
สร้างผู้เรยีนให้มศีกัยภาพเป็นพลโลก ส่งผลให้โรงเรยีนได้รับการคดัเลอืกให้
เป็นโรงเรยีนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) นักเรยีน
ได้รับรางวัลมากมาย เช่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 
หุ ่นยนต์ระดับชาติ ณ ประเทศฮ่องกง, รางวัลชนะเลิศ เป็นแชมป์
ประเทศไทย “การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ท�ามือ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น หุ่นยนต์ศิลปิน Artist Robot”, รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ 
การแข่งขนัท�าอาหารเช้าเพือ่สขุภาพ (แบบไทย) ระดับชัน้ ม.1 – 3 เป็นต้น

อู่ทอง
U – Thong School

นายไพศาล แจ่มถาวร
Mr.Paisan Jaemthaworn

Director :

Address  : 2042/9 Moo 6 U-Thong District, 
    Suphanburi ZIP Code 72160
Telephone : 035-551046 Fax : 035-565601 
Website  :  www.u–thong.ac.th

Outstanding Performance / Awards 
 1. The school administrator who has a masterwork 
of Secondary School Administration Association of Thailand 
(S.A.A.T.)
 2. The excellence administrator of The Secondary Edu-
cational Service Area Office 9
 3. The prize of “Teacher Laudable 2007”
 4. The expert for developing government teacher and 
education officer before the appointment of administrative 
positions in education.

Such results have led to the development of quality 
education.
 To develop government teacher and education officer, 
the school curriculum, instruction and school administrative 
systems, students’ potential as world population.
 The school is a World – Class Standard School now.
 Prizes are awarded to students who win medals in inter-
national competitions such as the 1st runner up award of the 
Robot International Competition Hongkong, the winner award 
of Artist Robot Competition Thailand and The gold medal of 
Thai Breakfast for the Health Competition Thailand.
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ที่อยู่  : 1711 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ต�าบลอู่ทอง 

   อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 

   72160 

โทรศัพท์ : 035–551419 

โทรสาร  : 035–551419 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ   

 1. ผู ้อ�านวยการอุษา สุดคนึง ได้รับรางวัลผู ้บริหาร

สถานศึกษาดีเด่น ประจ�าปี 2555 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 2. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การ

ศึกษา “งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62 ภาคกลางและภาคตะวัน

ออก” ในกลุ่มสาระฯศิลปะและกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. จัดกิจกรรมฐานงามอย่างไทย, ฐานสมาธิ, ฐานคิด

วิเคราะห์

 2. พัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนให้สูงขึ้น

Address : 1711 Moo 6 Tambon U-thong U-thong 

   district of Suphanburi Province 

   ZIP Code 72160 

Telephone : 035–551419 

Fax  : 035–551419

Website : http://www.uthongsuksalai.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 

 

Such results have led to the development of quality 

education.

อู่ทองศึกษาลัย 
UTHONGSUKSALAI SCHOOL

นางอุษา สุดคะนึง  
Mrs.Usa Sudkanung

Director :

วิสัยทัศน์ :
 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย มุ่งจัดการศึกษาให้
ผูเ้รยีน มคีวามรู ้คูค่ณุธรรม พัฒนาศกัยภาพ
ผู้เรียนสู่สากล
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ที่อยู่  : หมู่ 3 ต�าบลสระยายโสม อ�าเภออู่ทอง

    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72220 

โทรศัพท์ : 035–559056 

โทรสาร  : 035–559400 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ   

 1. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธต้นแบบ

 2. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา

 3. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีต�าบล

 4. ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริม

การปฏิบัติธรรม

ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. ผลงานด้านคุณธรรม โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

จะอบรม สั่งสอนและพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนให้เป็นคนดี มี

คุณธรรม

 2. โรงเรียนดีศรีต�าบล พัฒนาโรงเรียนตาม Roadmap 

การพัฒนาโรงเรียนดีศรีต�าบลและได้ผลลัพธ์ 7 ประการตาม เป้า

หมายการพัฒนาโรงเรียนดีศรีต�าบล  

Address  : Moo 3 Tambon Srayaisom U-Thong 
    Suphanburi Province ZIP Code 72220 
Telephone : 035-559056 
Fax   : 035-559400 
Website  : http://srayaisom.dyndns.org

Outstanding Performance / Awards 

 1. Vitheebuddha School
 2. Vitheebuddha School
 3. Dtambol School
 4. Receive Thammachak pillar that permit stu-
dents to practice the dharma. 

Such results have led to the development of quality 

education.

 1. Vitheebuddha School – Srayaisomwittaya 
School will teach and develop students’ characteristic 
to be good students.
 2. Dtambol School- Develop the school accord-
ing to roadmap (IPPO) and be good and have 7 outputs. 

สระยายโสมวิทยา
Srayaisomwittaya school

นายเสนาะ รัตนปัญญา
Mr.Sanor Rattanapanya

Director :

วิสัยทัศน์ :
วิสัยทัศน์ :

 Develop learning source, praise virtue according 
to Vitheebuddha, take sufficient economy and ICT to 
the Universality.

WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL

 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
ตามแนวทางวถีิพทุธ ก้าวน�าสูเ่ศรษฐกจิ
พอเพยีงเคยีงคู ่ICT เพือ่ความเป็นสากล 
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ที่อยู่   : หมู่ 17 ต�าบลดอนคา อ�าเภออู่ทอง 

    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72160

โทรศัพท์  : 035-421222 

โทรสาร   : 035–421111

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

 2. โรงเรียนวิถีพุทธ

 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร 

 ท�าให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ทั้งด้านกระบวนการบริหารจัดการ นักเรียนเป็นคนดี  

เก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาสู่สังคมอย่างพอเพียง

Adress   : Moo 17 Tambon Donkha U-Thong district, 

    Suphanburi province Zip Code 72160

Telephone : 035-421222 

Fax   : 035-421111

Website  : http://school.obec.go.th/donkha

Outstanding Performance / Award

 1. Lab School Project (third edition)

 2. Buddhist Brain-based Learning School

 3. Health Promoting Schools (Gold Medal)

Such results have led to the development of quality edu-

cation. 

 Making sure the school is up to the standard of 

the primary educations; in terms of theadministrating 

process, students are good citizen and are able to live 

happily in the society, communities are able to partici-

pate in the education management to the sufficiency 

society. 

ดอนคาวิทยา
Donkha Wittaya School

นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ
Mr.Wirat Cherdchaweewan

Director :

วิสัยทัศน์ :

Be willful 
to develop the 

quality of 
education 

management as 
basic standard 

of education

โรงเรียนดอนคาวิทยามุ่งม่ันพัฒนา คุณภาพการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

WORLD CLASS STANDARD 
SCHOOL
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ที่อยู่  : 96/1 ถนนบางลี-่หนองวลัย์เปรยีง ต�าบลสองพีน้่อง 
   อ�าเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีรหสัไปรษณย์ี 
   72110 
โทรศัพท์ : 035-531051 
โทรสาร  : 035-531521 
  
ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3
 2. โรงเรียนวิถีพุทธ
 3. โรงเรียนคุณธรรมชั้นน�า
 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 5. โรงเรียนต้นแบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM)
 6. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา 

ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 จากผลการด�าเนินงานสามารถน�าไปพัฒนาคุณภาพใน
การบริหารจัดการการศึกษาในด้านต่างๆ ท�าให้ระบบการบริหาร
จัดการมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู ้เรียนมีคุณภาพการศึกษา  
มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถด�ารงชีวิต
อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

บางลี่วิทยา
Bangliwitthaya School

นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ 
Mr.Nitikorn Chanwongchana

Director :

วิสัยทัศน์ :
 โรงเรียนบางล่ีวิทยา เป็นโรงเรียนที่มีการ
จดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพได้มาตรฐาน การศกึษา 
โดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ภายใต้การมส่ีวนร่วม
ของทุกภาคส่วน

Address  : 96/1 Bangli-Nongwanpriang Road, Tam
    bon Songphinong Songphinong district 
    of SuphanBuri Province ZIP Code 72110
Telephone : 035-531051 
Fax   : 035-531521
Website  : http://www.bangli.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. The Laboratory School (3rd Round Assessment)
 2. The Buddhism-based School
 3. The leading moral School
 4. The Health Care Promotion School
 5. The KM-based model School
 6. The prominent educational reform School of 
General Education Department

Such results have led to the development of qualitye-
ducation.
 Such results influence the development of educa-
tion quality in many ways such as the improvement of 
effectively educational administration and management 
and educationally qualified, ethical, and characterized 
students that can live their lives suitably and happily in 
the dynamically changing world.

 Bangliwitthaya School has been 
organizing the utmost qualitative 
Education based on the sufficiency 
economy and under all the stakehold-
ers’ cooperation.
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Address  : 231 Village Moo 3 Bangrhaten, Songphinong of 
   district of SuphanBuri Province ZIP Code 72110
Telephone : 035-437021, 085-437023 
Fax  : 035-437022
Website : http//www.sn.ac.th
E-mail  : suchatraya@windowslive.com, suchatraya@gmail.com

Outstanding Performance / Awards
 1. The Royal School Award in 1998
 2. Outstanding Reforming Education School Award in 2001
 3. Gold Award, the Standard of Health Promoting School in 
2005
 4. The first runner up Award in TO BE NUMBER ONE Project 
of Supanburi Province in 2005
 5. Lap school Project in 2006
 6. Excellent in Education in 2008
 7. Best Award in Rote model of morality in 2008
 8. Certified education in the office for National Education 
Standards and Quality Assessment

Such results have led to the development of qualitye-
ducation.
 1. Development of teaching and learning. Creating awareness 
and learning in each subject. To encourage students to critical 
and creativie thinking skills. Students participate in wide variety 
of internal and external education.
 2. To improve morality, ethics and realize about Philosophy 
of Sufficiency Economy.
 3. To encouraged a variety of technological development 
and modernization, World class technologies and support to the 
ASEAN community.

สองพี่น้องวิทยา
Songphinongwitthaya School

นายอร่าม มากระจัo 
Mr.Aram Makrjan

Director :

วิสัยทัศน์ :  In 2015, the students 
at Songphinongwitthaya 
School are a morality, an 
ethically, technological 
fluency, enthusiastic and 
can integrate Philosophy 
of Suffciency Economy with 
local wisdom.

 ภายในปี 2558 นักเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง

วิทยาเป็นผู้มคีุณธรรม จริยธรรม รอบรู้ด้าน
เทคโนโลยี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ บูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่อยู่  : 231 หมู่ 3 ต�าบลบางตาเถร อ�าเภอสองพี่น้อง 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110

โทรศัพท์  : 035-437021, 085-437023 

โทรสาร  : 035-437022

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลาง ปีการศึกษา 2541

 2. โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2544

 3. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ในปีการ

ศึกษา 2548

 4. รับรางวัลรองชนะเลิศการจัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ

จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2548

 5. รางวัลโรงเรียนต้นแบบ 1 อ�าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน พ.ศ.2549

 6. รางวัลโรงเรียนดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2551

 7. ผ่านการประเมนิเป็นโรงเรยีนต้นแบบคณุธรรมน�าความรูด้เีด่น ประจ�า

ปีการศึกษา 2551

 8. ได้รบัการรบัรองมาตรฐานการศกึษา จากส�านักงานรบัรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ปี 2550

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. พัฒนาด้านการเรยีนการสอน มกีารสร้างความตระหนกัต่อการเรยีน

ในแต่ละรายวิชา ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ส่ง

นกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษาอย่างหลากหลาย

 2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา และปลูกฝังด้านปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 3. พัฒนาส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อให้เด็ก

เกิดการเรียนรู้ทันโลก ทันเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ที่อยู่  : 142 หมู่ 1 ต�าบลบางตาเถร อ�าเภอสองพี่น้อง 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110 

โทรศัพท์ : 035-481477 

โทรสาร  : 035-481477 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลชนะเลิศส้วมสุขสันต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 2. รางวัลสภานักเรียนดีเด่น/นักเรียนได้รับใบประกาศ 

จากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี มี

คุณธรรม จ�านวน 2 คน

 3. รองชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับภาค 

และรางวัลชมเชยระดับประเทศ

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 ผลงานดงักล่าวโรงเรยีนได้มุง่เน้นเรือ่งการพัฒนาคุณธรรม

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
Banharnjamsaiwittaya 5 School

นางสาวฐิติพร หงษ์โต
Miss Thitiporn Hongto

Director :

วิสัยทัศน์ :

 ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียน

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 เป็นสถานศึกษาที่

จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมทุก

ฝ่ายผู้เรียนมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและ

มาตรฐานการศึกษาน้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

Address  : Suphanburi Province ZIP Code 72110

Telephone : 035-481477 

Fax   : 035-481477
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ที่อยู่   : 173 หมู่ 5 ต�าบลบ่อสุพรรณ อ�าเภอสองพี่น้อง 

    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72190

โทรศัพท์ : 035-402036  โทรสาร : 034-402036

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. รางวัลต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง

 2. รางวัลโรงเรียนแกนน�าพัฒนาทักษะชีวิต

 3. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหาง

เครื่อง ประจ�าปีการศึกษา 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 4. ชนะเลศิการประกวดโครงการวทิยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม ประจ�า

ปี 2556

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาได้น�าหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการบริหารจัดการทัง้ 5 งาน ดงันี ้งานวชิาการ 

งานบุคลากร งานงบประมาณ นโยบายและแผนงาน งานบริการทั่วไป และงาน

กิจการนกัเรยีน โดยมกีารบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการ

จดัการเรยีนการสอนท้ัง 8 กลุม่สาระ รวมทัง้การจดัสร้างศนูย์การเรยีนรู ้9 ศนูย์เพือ่

เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนโดยได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาช่วย

จัดการเรียนการสอน

 2. โรงเรียนแกนน�าพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา

ทักษะกระบวนการคิด การท�างานและการอยู่ร่วมกันในสังคมให้กับผู้เรียนได้บูรณ

าการค�าถาม RCA เข้ามาในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ

 3. ด้านดนตรีศิลปะ โรงเรียนได้เน้นการสร้างสุนทรียภาพให้กับผู้เรียนโดยมี

การก่อต้ังวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา เน้นให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้จากการเล่นดนตรีให้กับผู้

เรยีนอีกทางหน่ึงด้วย ท้ังน้ีโรงเรยีนได้มกีารจดัการเรยีนการสอนชมุนมุดนตร ีชมุนมุ

ร้องเล่น เต้น วาด เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงออกให้กับผู้เรียนอีกทางหนึ่ง

ด้วย

 4. ด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากสภาพจริงได้ลงมือปฏิบัติจากการศึกษา ข้อมูลที่มีอยู่จริงในชุมชนและ

โรงเรียน

Address : 173 Moo 5 Tumbon Borsuphan Songpinong 

    district of Suphanburi Province ZIP Code 72190

Phone : 035-402036 Fax : 035-402036

Website : http://www.borsuphan.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. Model of Sufficiency Economy School Award

 2. School of Life Skills Development Award

 3. Runner-up in the 2013 Thai Country Music Singing and Dancing 

Contest held at Rajabhat Kanchanaburi University

 4. Winner - Science Project class of Scientific Experiment Mattayom 

4-6 held at 2013 Science Week, Rajabhat Nakornpathom University

Such results have led to the development of quality 

education.
 1. Model of the Sufficiency Economy School, Borsuphanwittaya 
school has brought the Sufficiency Economy Philosophy to manage 
five works : academy, HR, budget and policy and plan, general services, 
and student activities. Borsuphanwittaya school has also brought the 
Sufficiency Economy Philosophy to manage the teachings of 8 informa-
tive groups including the building of 9 Centre of Studying to be places 
of studying for the learner with collaboration from local philosophers.
 2. School of Life Skills Development Borsuphanwittaya school sup-
ports the learners to improve thinking skill, working and living skills by 
having the RCA questions into all the plans for 8 informative groups.
 3. Music and Arts, Borsuphanwittaya school supports in building 
good atmosphere by establishing The BoSuphan Country Band for 
students to spend free time wisely and away from drugs and also earn 
some income for the band members. Borsuphanwittaya school also 
has variety group of music, singing, dancing, drawing to promote the 
expressing skills for students.
 4. Science, Borsuphanwittaya school has teaching formats by hav-
ing students to study from real world using real data from school and 
community.

บ่อสุพรรณวิทยา
Borsuphanwittaya School

นายศรายุทธ รัตนปัญญา
Mr.Sarayut rattanapunya

Director :

วิสัยทัศน์ :
 Borsuphanwittaya school is excellent in 
management of learning process focusing on the 
learner with the belief that everyone has full po-
tential to learn and develop, has moral and ethics, 
is Thai as Thai Ways under Constitutional Monarchy, 
is able to apply the Sufficiency Economy Philosophy 
into everyday life, has skills in technologies and 
communications, has good attitude towards further 
studying and earning living, is physically and men-
tally healthy, can strongly and happily be a part of 
community.

 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา มีความเป็นเลิศในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้น 
ผู้เรียนเป็นส�าคัญ บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม 
ศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไทยและมีความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั มทีกัษะด้านการใช้เทคโนโลยแีละการสือ่สาร มเีจตคตทิีด่ต่ีอการศกึษาและการประกอบ
อาชีพ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข
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หนองวัลย์เปรียงวิทยา 
Nongwanpriengwittaya school

นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
Miss Phikul Chertchaweewan

Director :

วิสัยทัศน์ :

 ภายในปี 2558 มุ่งพัฒนาการเรียน
รู้สู ่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  

ส่งเสริมเครือข่ายด้วยระบบเทคโนโลยี สู่วิถีชีวิต 
แบบเศรษฐกิจพอเพียงและก ้าวสู ่ประชาคม
อาเซียน 

Address : 89 Moo 3 Ban Nongchan Tambon Thungkhok 

   Songphinong district of Suphanburi ZIP code 

: 

   72110

Telephone : 035-524293 

Fax  : 035-524293

Outstanding Performance / Awards

 1. Won gold medal from inventing tools from use-

less things (2nd winner)

 2. Won gold medal from Thai dancing (Learning 

disability type).

 3. Be chosen as an inclusive school.

 4. Gained many prizes/ medals from SILPA awards.

Such results have led to the development of quality 

education.

 1. Develop students’ skill for using in their routines.

 2. Promote students and let them behave in better 

ways by adding learning processes continuously. 

 In 2015, we will develop the quality of basic 
education standards, co-ordinate management, 
and promote the network by technology to inform 
the lifestyles of Sufficiency Economy. Moreover, 
we will prepare and bridge to the ASEAN.

ที่อยู่  : 89 หมู ่ 3 หมู ่บ้านหนองชัน ต�าบลทุ ่งคอก อ�าเภอ

สองพี่น้อง 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110

โทรศัพท์ : 035-524293 

โทรสาร : 035-589662

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1. เหรยีญทองรองชนะเลศิประดษิฐ์ของใช้จากเศษวสัดเุหลอืใช้ 

ประเภทบกพร่องการเรียนรู้ ไม่ก�าหนดช่วงชั้น ระดับชาติ

 2. เหรยีญทองรองชนะเลศิร�าไทย ประเภทบกพร่องการเรยีนรู้ 

ไม่ก�าหนดช่วงชั้น ระดับชาติ

 3. เหรียญทองการประกวดแถวลูกเสือ – เนตรนารี ระดับ

จังหวัด

 4. เหรยีญทองมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องการเรยีน

รู้ ไม่ก�าหนดช่วงชั้น ระดับภาค

 5. เหรยีญทอง ชนะเลศิ โครงงานคณุธรรมทีส่นบัสนนุ ส่งเสรมิ

การเลิกเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. การพัฒนาทักษะนักเรียนสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ได้

 2. ส่งเสรมิให้นกัเรยีนแสดงออกในทางทีด่มีากขึน้โดยสอดแทรก

กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
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Address  : 762 Moo 2 Tambon samchuk Road market samchuk n district 

     of Suphanburi Province ZIP Code 72130      

Telephone : 035–571244 Fax : 035–571255

Outstanding Performance / Awards

 1. One School One Innovation Project: National Bronze Medal & the Secondary 

Educational Service Area Office 9 Award

 2. Media Creation Exhibition of The Library Section : Welcome to ASEAN 

2012- Second Place, Education Faculty, Nakhon Pathom Rajabhat University

 3. 62ndThai Children’s Cultural Talent (Central & Eastern Regions), Rayong :  

17 gold medals, 11 silver medals and 5 bronze medals

 4. Product Desing Project, Rachamungkala University Thanyaburi, Pathumthani 

: First Place, Learning Area of Mathematics

 5. Impromptu Speech : First : lace, the Secondary Educational Service Area 

Office 9 Award & 3 rd Place, Lopburi Region

 6. Futsal : 61st National Games, Chiangmai: Gold Medal

 7. 34th National Students Games : Silver Medal

 8. Thai Classical Music Contest : Honorable Mention, National Contest

Such results have led to the development of quality education.

For learners

 - Having achievement level of learning up to set medium criteria.

 - Having abilities to think analytically, virtues, morality, desirable values and 

a disposition for art, music and sport.

 - Having healthy habits, good phusical and mental health and free from 

drugs.

 - Having a working skill, loving to work, being to work with others and having 

a good attitude towards honest occupations

For teachers

 - Having ability to manage effective teaching-learning and developing learners 

up to set standard criteria.

 - Getting awards from Educational Service Area Offices and The Teachers’ 

Council of Thailand.

สาชุกรัตนโภคาราม
Samchukratana School

นายเกรียงศักดิ์ เขาแก้ว
Mr.Kriangsak Khaokaeo

Director :

ที่อยู่  : 762 หมู่ 2 ต�าบลสามชุก อ�าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72130 

โทรศัพท์ : 035-571244 โทรสาร : 035-571255

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1. สถานศึกษาได้รับรางวัลโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 และรางวัลเหรียญทองแดงระดับประเทศ

 2. ห้องสมดุได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 การประกวดชดุรไีซเคลิในงานนทิรรศการผลิตผล

คนสร้างสื่อชุด Welcom to ASEAN 2012 “เปิดโลกอาเซียน 2012 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม

 3. นักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง

วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 62 ณ จังหวัดระยอง \

  - ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ�านวน 17 รายการ

  - ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ�านวน 11 รายการ

  - ได้รับรางวัลเหรียญทอง จ�านวน 5 รายการ

 4. กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมประกวดโครงงานประเภทออกแบบ

ผลติภณัฑ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร ีจ.ปทมุธานี ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั

ที่ 1

 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลพบุรี ได้ล�าดับที่ 3

 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตซอลหญิง กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 จ.เชียงใหม่

 7. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 

จ.แพร่

 8. ได้รับรางวัลชมเชย (อันดับ 5 ของประเทศ) การประกวดวงดนตรีไทยแห่งชาติระดับ

มัธยมศึกษา 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
ด้านผู้เรียน

 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนอยูใ่นเกณฑ์พอใช้มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ เป็นบุคคล

แห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน

ศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษมีทักษะใน

การจัดการและการท�างาน รักการท�างาน มีเจตคติที่ดีอาชีพและท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับ

ดีมาก

ผลที่เกิดกับครู

 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนได้รับการ

พฒันาตามมาตรฐานโรงเรยีนก�าหนดและได้รบัรางวลัต่าง ๆ  จากส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาและ

คุรุสภา
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Address :  Tungfaekpittayakom School 409 Moo 11 
    sub-District Wang Luek, Samchuck District, 
    Suphanburi Province Zipcoad 72130
Telephone :  035-681251  Fax : 035-681252
Website : http://www.tfk.ac.th 
Outstanding Performance / Awards
Personnel.
 1. Director of the school awarded outstanding management 
excellence Award from the secondary educational service area office 
9.
 2. Teacher awarded science teacher Award from The Science 
Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King.
 3. Teachers awarded certificates to honor the promotion of 
sports fame to the nation tasks from Office of the basic education 
commission. 
Student
 1. Student awarded Youth who made fame to the nation from 
Office of the basic education commission. 
 2. Student awarded good young women’s award From Ministry 
of social development and human security. 
School
 1. The school has developed higher academic achievement than 
in years past.
 2. School certified from The Office for National Education  
Standards and Quality Assessment

Such results have led to the development of quality 
education.
 The Outstanding Performance and Awards has been a result that 
represents the completion of the school administrators.

ทุ่งแฝกพิทยาคม
Tungfaekpittayakom School

นายขจรวุฒิ สว่างศรี
Mr.Kajorhnwut Sawangsri

Director :

 In academic year 2011-2013, Tungfaekpittayakom School 
Learning focuses on providing educational opportunities to local 
students as equals. Students develop basic knowledge of the 
standards and their potential. Are ready go to the ASEAN Com-
munity. Behave in a disciplined and regulations of the school. 
Mental health, physical health deteriorated.Volunteerism. To 
live happily under the ethics and culture. Organized educational 
environment conducive to learning. Personnel in schools have 
potential meet professional standards.

 ในปีการศึกษา 2554-2556 “โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมมุ่งเน้น
การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียม พัฒนา
นกัเรยีนให้มคีวามรูข้ัน้พืน้ฐานตามมาตรฐานและตามศกัยภาพของตน เตรยีม 
ความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน มวีนิยัประพฤตตินอยูใ่นระเบียบของโรงเรียน 
สุขภาพจิตดี สุขภาพกายแข็งแรง มีจิตอาสา ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
ภายใต้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดสถานศึกษาร่มรื่นเอื้อ 
ต่อการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ”

ที่อยู่  : 409 หมู่ 11 ต�าบลวังลึก อ�าเภอสามชุก 
    จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72130
โทรศัพท์  : 035-681251 โทรสาร : 035-681252 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
ด้านบุคลากร
 1. ผู้บรหิารสถานศกึษาได้รบัรางวลัผูบ้รหิารดเีด่น ส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
 2. ครูได้รับรางวัลพระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
 3. ครไูด้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเชดิชเูกยีรตผิูส่้งเสรมิสนบัสนนุด้านกฬีา
ที่ท�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ด้านนักเรียน
 1. นักเรียนได้รับรางวัลเยาวชนผู้ท�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
 2. นักเรียนได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
ด้านสถานศึกษา
 1. โรงเรียนมีผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าในปีที่
ผ่านมา
 2. โรงเรยีนผ่านการรบัรองคณุภาพ จาก สมศ. ในรอบที ่สอง และใน
รอบทีส่าม จาก ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 
(องค์การมหาชน) 

ผลงานที่ได้iy[ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 ผลงานทีไ่ด้รบัดงักล่าวคอืผลทีแ่สดงถงึความส�าเรจ็ในการบรหิารสถาน
ศึกษา



40สพม.เขต 9 / SPM.9

ที่อยู่  : 104 หมู่ 1 ต�าบลหนองสะเดา อ�าเภอสามชุก 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72130

โทรศัพท์ : 035-571017 

โทรสาร  : 035-571017 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. ได้ผ่านประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจาก สมศ.

 2. ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝันรุ่น

ที่ 3

 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนดีเด่น การด�าเนินงาน

โครงการสร้างสรรค์ความดี มีคุณธรรม จาก สพม. เขต 9

 4. นางสาวสุกัญญา อินทรแปลง ได้รับรางวัลนักเรียน

พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

 5. นางสาวสกุญัญา อนิทรแปลง ได้รบัรางวลัเยาวชนคนเก่ง

ของจังหวัดสุพรรณบุรี

 6. นางสาวสุกัญญา อินทรแปลง ได้รับรางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมสร้างสรรค์ความดี มีคุณธรรม จาก สพม.9 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 โรงเรียนได้น�าไปส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน ทั้งในด้านวิชาการ และปลูกฝังคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ท่ีดีให้กับนักเรียน พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรและ 

สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่

ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6
Banharnjamsaiwittaya 6 School

นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ 
Mr.Somkiat Kukiattiphum

Director :

วิสัยทัศน์ :

 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี 
นกัเรยีนมจีติสาธารณะ ใช้ทกัษะด�าเนนิ
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

Address  : 104 Moo 1 Nongsadao, Samchuk, Suphanburi 
     Zip code 72130
Telephone : 035-571017 
Fax   : 035-571017
Website  : http://school.obec.go.th/banharn6

Outstanding Performance / Awards
 1. The school has passed Quality Assurance Round 
3 by Office of National Education Standards and Quality 
Assessment
 2. The school was certified a Labschool batch 3
 3. 2nd Prize in Competition for Outstanding 
School in Moral Supporting Project from the Secondary  
Educational Service Area Office 9 
 4. Miss Sukanya Inplang was awarded a Royal 
Award for a High Schools Outstanding Student
 5. Miss Sukanya Inplang was awarded an Outstanding 
Youth Award in Suphanburi
 6. Miss Sukanya Inplang was awarded 1st prize in 
Moral Supporting Activity from the Secondary Educational 
Service Area Office 9 

Such results have led to the development of quality 
education.
 Our school uses the results to promote, support 
and develop the students for both academic ability and 
desirable characteristics through teaching and learning 
process, especially personnel development and school 
environment to be appreciated by the parents and  
community.

 Clean school, nice atmosphere, students have public 
consciousness, use skills in daily life, follow sufficiency economy 
philosophy



41วารสารก้าวกับเก้า / NINE NEWS

ที่อยู่  : 103 หมู ่4 ต�าบลเขาพระ อ�าเภอเดมิบางนางบวช 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120 

โทรศัพท์ : 035-578089

โทรสาร  : 035-578089

  

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. เ ป ็ นสถานศึ กษาแบบอย ่ า ง ในการส ่ ง เ ส ริ ม

ประชาธิปไตยในการเลือกตั้งอนุกรรมการ ผู้แทนข้าราชการครู

ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 ประจ�าปี 2554

 2. สถานศึกษาแบบอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี 

2555

 3. ประกนัภยัดเีด่นระดบัประเทศ โครงการยวุชนประกนั

ภัย ประจ�าปี พ.ศ.2555

 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 รางวลัดงักล่าวเป็นผลส�าเรจ็ทีเ่กดิจากความร่วมแรงร่วมใจ 

การปลูกสร้างจิตส�านึกที่ดีงามที่บูรณาการสอดแทรกในสาระ 

การเรียนรู ้ โดยมุ ่งเน้นให้นักเรียนอยู ่อย่างมีประชาธิปไตย 

ปลอดภัยและพอเพียง

Address  : 103 Moo 4 Tambon Khaopra Doem
    bangnangbuat’ Suphanburi, Thailand, 
    Zip Code 72120
Telephone : 035-578089 
Fax   : 035-578089
Website  : www teschool.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. Best Practice of Democracy Promotion School 
in the Selection of Teacher Representative to the Baoard 
at the of Secondary Educational Service Area Office 9 
on account of 100 Percent of Eligible Voters Cast Votes 
in 2011
 2. Best practice of Sufficiency Economy School 
in 2012
 3. National Insurance Award of Excellence 
School in Youth insurance Project in 2012 

Such results have led to the development of quality 
education.
 All outstanding performance and rewards were 
the achievement of team working and indicating student 
have a love of learning for living with democracy, safety 
and sufficiency.

ธรรมโชติศึกษาลัย 
Thammachotesuksalai School

นายค�ารณ รูปสูง
Mr.Khamron Rupsung

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Thammachotesuksalai Schoo l is an estab-
lishment of community and quality leadership of 
basic education using ICT, learning resources, and 
local wisdom to encourage students to be good, 
moral, knowledgeable, cherishing Thai-ness, self-
esteem, and happily living in society

 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นโรงเรียน
ของชุมชนและ เป ็นผู ้ น� าการจั ดการศึ กษา 
ขัน้พืน้ฐานอย่างมคีณุภาพ ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม มีความรู ้ รักความเป็นไทยมั่นใจใน
ตนเองและด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



42สพม.เขต 9 / SPM.9

ที่อยู่   : 234/3 หมู่ 1 ต�าบลบ่อกรุ อ�าเภอ

    เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

    รหัสไปรษณีย์ 72120 

โทรศัพท์  : 035–575191 

โทรสาร   : 035–575191 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. ผู้บริหารต้นแบบการเรียนรู้ สพป.เขต 3 ปี 2555

 2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี

 3. รางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกวดค�าขวัญสัปดาห์ส่งเสริม

พระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

 

ผลงานที่ได้iy[ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 เป็นแบบอย่างน�าไปพัฒนาทั้งด้านผู ้บริหาร ครู และ

นักเรียน ให้มีคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป

บ่อกรุวิทยา
Bokruwittaya School

นายประดิษฐ์ พลายโถ
Mr. Pradit Plaitho

Director :

วิสัยทัศน์ :

 มุ ่ ง บ ริ ห า ร จั ด ก า รศึ กษ า ให ้ เ ป ็ น

โรงเรียนดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Address  : 234/3 Moo 1 Tambon Bokru Doem 

    Bang Nang buat district of Suphanburi 

    Province ZIP Code 72120 

Telephone : 035–575191 

Fax   : 035–575191 

Website  : http://www.borkruwittaya.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1. Master Director Award 

 2. Sankrudee

 3. The Winner Award for Visaka Slogan

Such results have led to the development of quality 

education.

 To motivate and develop all staffs and students 

for the best quality on educational

 To administer the school for the 
best quality based on educational stan-
dard for the ASEAN Community 2015.



43วารสารก้าวกับเก้า / NINE NEWS

ที่อยู่   : 68 หมู่ 7 ต�าบลโคกช้าง อ�าเภอเดิมบางนางบวช 
    จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 
โทรศัพท์  :  035-46864 โทรสาร : 035-468645

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายผู้บริหาร จากส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ�าปีการศึกษา 2555
 2. รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ปี 2555 จากส�านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
  3. ได้เข ้าร ่วมสาธิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่ มี
คุณภาพในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554  
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวล�้า สู่ผู้น�าอาเซียน”
 4. ได้รับรางวัล “บูธดีเด่นในด้านผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียน” ในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย 
ก้าวล�้า สู่ผู้น�าอาเซียน”
 5. ได้เข้าร่วมสาธิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานนักเรียนที่มีคุณภาพ
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555 “สุดยอดเด็ก
ไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา”
 6. ได้เข้าร่วมโครงการกับศูนย์ขยายเครือข่ายการจัดการเรียนการสอน
งานอาชีพ โครงการ “นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม น�าสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
ปีการศึกษา 2556 

ผลงานที่ได้iy[ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. นักเรียนมีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ 
 2. นักเรียนมีโอกาสที่ดีกว่าเมื่อจบการศึกษา เนื่องจากมีความรู้ที่
สามารถน�าไปสู่อาชีพที่มั่นคงสามารถดูแลตัวเอง ช่วยเหลือครอบครัวได้ 
และไม่เป็นภาระแก่สังคม 

Address  : 68 Moo 7 Tambon Khokchang 
    Doembangnangbuat district of Suphanburi 
    Province ZIP Code 72120
Phone  :  035-468645 Fax : 035-468645 
Website  :  http//www.school.obec.go.th/thungklee 

Outstanding Performance / Awards
 1. The outstanding performance teacher award that the executive  
educational positions 2012 of the Secondary Educational Service 
Area Office 9
 2 The one hundred thousand good teacher award of the 
Teacher’s Council of Thailand.
 3. Participated in demonstration and sale about the quality products 
of Thungkhlikhokchangwittaya students at the arts and crafts of 
the national student 2011 “Nurturing Talent Towards Supremacy 
in ASEAN”
 4. The outstanding booth award that about the students’ products 
of arts and crafts of the national student 2011 “Nurturing Talent 
Towards Supremacy in ASEAN.”
 5. Participated in demonstration and sale about the quality products 
of Thungkhlikhokchangwittaya students at the arts and crafts of 
the national student 2012 “Supremacy with Grace and Wisdom.”
 6. Participated in performance with the center network of career 
instruction management that about the project “The moral junior 
businessman will be able to lead the creative economy.”

Such results have led to the development of quality 
education
 1 The students have the opportunity to create the quality 
products by themselves; moreover, they will be able to transfer 
the knowledge to other people.
 2 The students have the opportunity for a better education once 
graduated because they will be able to find good job to support 
themselves and can take care of their family. More than that they 
will not be a burden in the society. 

โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
Thungkhlikhokchangwittaya School

นายท�านอง ดวงแก้ว
Mr. Thamnong Duangkaew

Director :

วิสัยทัศน์ :  School and the community management the education to-
gether. To promote the development of students who would attain 
virtue, wisdom and happiness that on the basic of sufficiency economy 
and the sustainable preparedness to the ASEAN community.

 โรงเรยีนร่วมกบัชมุชนบรหิารจดัการ
การศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนเป็น
คนดี คนเก่ง มีความสุขตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน



44สพม.เขต 9 / SPM.9

ที่อยู่  : หมู่ 4 ต�าบลนางบวช อ�าเภอเดิมบางนางบวช 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120

โทรศัพท์ : 035–433062, 089–7033119 

โทรสาร  : 035–433062

 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. รางวลัเหรยีญทอง ระดบัประเทศ กจิกรรมละครคณุธรรม 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 59-62 ส�านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 2. โครงงานต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ (โครงงานละคร

ยามเช้า) โครงการ “เธอคือแรงบันดาลใจ” ปีที่ 4 มูลนิธิส�านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

 3. รางวัลพิเศษ POPULAR VOTE ประเภทกลุ่มสาระการ

เรยีนรู ้“ผลงานการสอนภาษาไทยด้วยกระบวนการละคร” โครงการ

สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2 บริษัททรู 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ

 

ผลงานที่ได้iy[ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 ผู ้เรียนพัฒนาการเรียนรู ้ด้วยการปฏิบัติ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ในการสร้างองค์ความรู้และกระบวนการท�างานเป็นทีมที่

มีประสิทธิภาพ

บรรหารแจ่มใสวิทยา 7
Banharnjamsaiwittaya 7 School

นายสันติพงษ์ ชินประดิษฐ
Mr.Santipong Chinpradit

Director :

วิสัยทัศน์ :

 เป็นโรงเรียนดีศรีต�าบลท่ีจัดการศึกษา
ให้นักเรียนมีคุณธรรม ความรู้ และอาชีพ ตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียน และพร้อมสู่มาตรฐาน
สากล

Address : Moo 4, Tambon Nang Buat 

   Doembang Nangbuat District of Suphanburi 

   Province ZIP Code 72120. 
Telephone  : 035-433062, 089-7033119 
Fax   : 035–433062
Website : http://school.obec.go.th / BJ7, / Banharnseven

Outstanding Performance / Awards
 1. Gold coin reward national level drama virtue activity 
art handicraft student work time at 59-62 committee education 
foundation office Ministry of Education.
 2. Original project is excellent the national level 
(drama morning project) her project is the inspiration, year 4 
Bureau of the Crown Property foundation.
 3. A reward is special POPULAR VOTE trick substance 
learning kind “instruction Thai works with drama procedure” 
the project builds knowledge storehouse with True Plookpanya.
com time that 2 True company Corporation limited and Ministry 
of Education.

Such results have led to the development of quality 
education.
 Students have the development learns for acting, think 
originate create in build the knowledge and the procedure 
works to are effective team.

 School ’s  Tumbol 
glory at manage study for 
students there is the virtue, 
knowledge and occupation 
follow the identity of school 
and fully to the universal 
standard.
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ที่อยู่  : 436 หมู่ 1 ต�าบลด่านช้าง อ�าเภอด่านช้าง จังหวัด
   สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180   
โทรศัพท์ : 035-595-005-6 
โทรสาร  : 035-595-623 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1. โรงเรียนตันแบบโรงเรียนวิถีพุทธ
 2. โรงเรยีนต้นแบบโรงเรยีนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่
พัฒนาการเรียนรู้
 3. นักเรียนสอบได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 8 ใน 12 คน ตามโครงการกระจาย แพทย์ 1 
อ�าเภอ 1 ทุน(ODOD)
 
ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสูงขึ้น
 2. การเรียนรู้ของนักเรียนมีความหลากหลายของข้อมูล
สารสนเทศ
 3. การจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

Address  : 436 Moo 1 Tambon Danchang Amper 
    Danchang Suphanburi Province ZIP Code 
    72180 
Telephone : 035-595-005-6 
Fax   : 035-595-623
Website  : http://www. Banhan3.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. A model buddist school 
 2.  A model school for information technology 
and learning development
 3. Eight students from Banhanjamsaiwittaya 3 
school are studying in the Faculty of Medicine at Siriraj 
Hospital, Mahidol University 

Such results have led to the development of quality 
education.
 1. Student’s moral and ethics are of a higher 
standard.
 2. Students have a variety of information  
technology learning opportunities.
 3. Our learning management emphasizes  
academic excellence.

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
Banhanjamsaiwittaya 3 School

นายยอดชาย ล�้าเลิศ
Mr.Yodchay Lamlerd

Director :

วิสัยทัศน์ :

 A world class standard school 
based on the principles of a sufficient economy

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ที่อยู่  : 191 หมู่ 3 ต�าบลนิคมกระเสียว อ�าเภอด่านช้าง 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180  

โทรศัพท์ : 035-595651 

โทรสาร  : 035-595651

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. รางวลัชนะเลศิ การประกวดการจดัตูพ้รรณไม้น�า้เลยีน

แบบธรรมชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดโครงงานส่ิง

ประดิษฐ์และนวัตกรรม กลุ่มวิทยาศาสตร์

 3. รางวัลเหรียญทอง การประกวดการจัดสวนถาดแบบ

ชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครง

งานซัมซุงสร้างนักคิด

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 น�าไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการจัดการเรียน

การสอน และสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก

การไปแข่งขันนอกสถานศึกษา

ด่านช้างวิทยา
Danchangwittaya School

นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
Mr.Traiphong Khempet

Director :

วิสัยทัศน์ :

  โรงเรียนดีใกล้บ้าน เน้นมาตรฐาน
ไอซีที  ดี เด ่นด ้านกีฬา ภายใต ้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

Address  : 191 Moo3 Tambon Nikhomkraseaw 

    Danchang district of Suphanburi 

    Province 72180

Telephone : 035-595651 

Fax   : 035-595651

Website  : http://202.143.149.244/webdcw/

Outstanding Performance / Awards

 1. Championship in Contest Organized Aquari-

um.

 2. Second best in Project Contest.

 3. Second best in Contest garden tray.

Such results have led to the development of quality 

education.

 Upgrade on achievement in teaching and to give 

a chance for student to experience in direct way.

 To be the good School 
in this area Focus on 
ICT, sport and Sufficincy 
Economy
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ที่อยู่  : 265 หมู ่6 ต�าบลหนองหญ้าไซ อ�าเภอหนองหญ้าไซ 

   จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72240 

โทรศัพท์ : 035–411111 

โทรสาร  : 035-411222 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. ผู้บริหารดีเด่นสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

แห่งประเทศไทย ปี 2555

 2. ชนะเลิศล�าดับที่ 2 การแข่งขันหุ ่นยนต์สมาคม 

ส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ ่น (สสท.) ยุวชนชิงแชมป์

ประเทศไทย ประจ�าปี 2556 ประเภท พาเหรดหุ่นยนต์

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 - บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในทุก

ด้าน

 - จัดท�านวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู้

Address  : 265 Moo 6 Tambon Nongyasai Nongyasai 

    district of Suphanburi Province ZIP Code 72240 

Telephone : 035-411111 

Fax   : 035-411222   

Website  : http://www.nongyasaiwitthaya.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1. Thai award director of Secondary education 

Thailand 2012.

 2. Second best in TPA Robot Contest Thailand 

Championship 2013.

Such results have led to the development of quality 

education.

 - Manage and develop the school to be better 

of internationalization by giving technological innovation 

and learning supports.

หนองหญ้าไซวิทยา  
Nongyasaiwitthaya School

นายส�าแดง ใช้เทียมวงษ์
Mr.Samdang Chaitiamwong

Director :

วิสัยทัศน์ :

Good Person, Thai Conservatism, Modernize to the international academic

 มีคุณธรรม ความเป็นไทย 

วิชาการทันสมัย สู่สากล
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ที่อยู่  : 1/1 ซ.วจิติรพาณขิย์การ 3 ถนนวจิติรพาณชิย์การ 
   ต�าบลบ่อพลับ อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
   นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 
โทรศัพท์ : 0-3425-2613, 0-3424-1657 
โทรสาร  : 0-3425-2611  

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1. ได้รับเกียรติให้เป็นประธานท่ีปรึกษา ชมรมจิตอาสา
ป้องกนัเอดส์ เฉลมิพระเกยีรตพิระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม
สวลี พระวรราชาทนิดัดามาต ุในการจดันทิรรศการ ชมรมจติอาสา
ป้องกันเอดส์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 2. ได้รบัรางวลัผูบ้รหิารดเีด่น ปี 54 จากสมาคมผูบ้รหิาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 3. ได้วฒุบิตัรในการด�าเนนิการพฒันาหลกัสตูร ผูน้�าการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเข้ารับการกระจายอ�านาจ

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 บริหารงานตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการด้วยการมุ่งพัฒนา
ผู้เรียน จนท�าให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม อยูใ่นระดบัดมีาก และได้รบัการจดัอยูใ่น 1 ใน 100 โรงเรยีน
ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2552-2555 (4 ปีซ้อน)

พระปฐมวิทยาลัย
Phrapathom Witthayalai School

นายชัยรัตน์ เผดิมรอด
Mr.Chairat Phadermrod

Director :

วิสัยทัศน์ :

 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
บนพื้นฐานคุณธรรม น�าสู่พลโลก

Address  : 1/1 Wijitpanichakarn Soi 3 Wijitpanichakarn 
    Road, Bo Phlap, Muang Nakorn Pathom 
    ZIP Code 73000 
Telephone  : 0-3425-2613, 0-3424-1657 
Fax   : 0-3425-2611
Website  : http://www.pt-lms.com

Outstanding Performance / Awards
 1. Moderator as an advisor of The JitRSa AIDS from 
H.R.H.Princess Somsawalee Woraracha
Thinaddamat of the 3 exhibition of The JitRSa AIDS at  
Phrapathom Witthayalai School
 2. Outstanding Administrator awarded from S.A.A.T. in 
2011 A Secondary School Administrators Association
 3. Received a Certificate of Authority Curriculum  
Development and the Leadership of Decentralization Authority

Such results have led to the development of quality  
education.
 Implement the policy of OBEC and Ministry of Education 
that concentrated of Learner’s development and improved the 
performance of The ICT’s quality at Phrapathom Witthayalai 
School which was certified by the enternal assessment from 
The Onesqa with a top rating during 2009-2012

 Phrapathom Witthayalai School is a World – Class 
Standard School based on virtue, toward becoming global 
citizens. 
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ที่อยู่  : 9 ถนนหน้าพระ ต�าบลพระปฐมเจดีย์ อ�าเภอเมือง 
   จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์ : 034–254168, 034–258345 
โทรสาร  : 034–258456 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมแต่งบทร้อยกรอง 
(อินทรวิเชียรฉันท์ 11) ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จากกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2555
 2. อันดับที่ 1 ประเภทกีฬาทุ่มน�้าหนัก “การแข่งขันกรีฑา
ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทยและระดบันานาชาต ิชงิถ้วยพระราชทาน 
คร้ังท่ี 58 ประจ�าปี 2555 จาก สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2555
 3. รางวลัชนะเลศิงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิประจ�าปี 
2555 “Robot Challenge 2012” ระดับประเทศ จากศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2555

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนต้องการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ 
ได้เรยีนรูก้บัสงัคมภายนอกสถานศกึษาและบรูณาการความรูก้บักลุม่
สาระการเรียนรู้อื่น

Address  : 9 Napra Road Tambon Prapathamjadee  
    Muang district of Nakhon Pathom  
    Province Zip Code 73000
Telephone : 034–254168, 034–258345 
Fax   : 034–258456
Website  : http://www.rn.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1. GOLD MEDAL for oetry (Indrawicheanchan 11) 
62 th Student National competition, Ministry of Education, 
2012.
 2. First Prize for Shot Put, 58th Athletic National 
Championship 2012 of Athletic Association of Thailand, 
Patron His Majesty the King.
 3. GOLD MEDAL for Robot Challenge 2012, National 
Science Day, from Science Center for Education.

Such results have led to the development of quality 

education.

 The results will encourage other students  
academically and will also inspire other departments.

ราชินีบูรณะ
Rachinee burana School

นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์
Mr.Jiraporn Somboonwong

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Learning well, being Thainess, Willingness 
to learn, readiness for global venue.

 เรียนดี มีความเป็นไทย 
ใฝ่เรียนรู้ สู่สากล  



50สพม.เขต 9 / SPM.9

ที่อยู่  : 256 หมู่ 2 ต�าบลดอนยายหอม อ�าเภอเมืองฯ 
    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์ : 034-229716  โทรสาร : 034-229717

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
ผลงานดีเด่นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจ�าปีการศึกษา 2555
 1. ชนะเลิศ ฟุตซอล สพม. เขต 9 เกมส์ รุ่นอายุ 15 ปี
 2. ชนะเลิศ ฟุตซอลแพนพัชรบงกชซุปเปอร์แมทธ์ แชมป์ชนแชมป์ 
2012 รุ่นอายุ 18 ปี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี
 3. ชนะเลิศ การแข่งขนัฟตุซอลกฬีาเยาวชนแห่งชาต ิมหาสารคามเกมส์ 
รุ่นอายุ 17 ปี จังหวัดมหาสารคาม
ผลงานดีเด่นการแข่งขันดนตรีสากล ประจ�าปีการศึกษา 2555
 1. ได ้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวงดนตรีสากล ระดับ
มัธยมศึกษา จาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด PBAC Music Award ในงาน
วันวิชาการ “PBAC Connects to ASEAN” วิทยาลัยพัฒนบริหารธุรกิจ 
นครปฐม
 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดดนตรี เพื่อ 
ส่งเสรมิศักยภาพทางดนตรแีก่เยาวชนและต่อต้านยาเสพตดิ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏนครปฐม
ผ่านการประเมนิโรงเรยีนต้นแบบ “โรงเรยีนดศีรตี�าบล” จาก ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. ก�าหนดให้เป็นกิจกรรมปกติของโรงเรียน
 2. วางแผน การจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม
 3. ก�ากับติดตามการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 4. ประเมินผลและรายงาน
 5. น�าผลการประเมินมาใช้วางแผนการจัดกิจกรรมในปีต่อไป

พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
Phrapathomwitthayalai 2 
Luang Pho-Ngoen Anusorn School

นางยุพา เสนาะพิน
Mrs.Yupha Sanopin

Director :

วิสัยทัศน์ :

 ภายในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนพระ

ปฐมวทิยาลัย 2 หลวงพ่อเงนิอนสุรณ์ เป็นสถาน
ศึกษาชั้นน�ามุ่งสู่อาเซียน บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

Address : 256 Moo 2 Tambon Donyaihom Muang Distric 
    Nakhon Pathom Province Zip Code 73000
Telephone : 034-229716 
Fax  : 034-229717
Website : http://ppt2.net/index.htm

Outstanding Performance / Awards
Sports Outstanding Performance / Awards
 1. Won the UEFA Department of the secondary Educafional 
Service Area office 9 Futsal Championship 
 2. Won the UEFA Pan Futsal Super Championship (cup of 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn) 
 3. Won the UEFA Youth National Futsal Championship 
“Mahasarakam Games” 
Music Outstanding Performance / Awards
 1. Won The Secondary Students Music Award from Christian 
University 
 2. Won“PBAC Music Award” from PBAC Connects to ASEAN 
Education Fair.
 3. Won the 2nd runner Music Contest to enhance the  
penitential youth’s music and to anti-drug Project from  
Rajabhat Nakornpathom University.
Passed the assessment to be “The Good District School” 
Model from The Office of The Basic Education Commission, 
Ministry of Education.

Such results have led to the development of quality 
education.
 1. Defined as the regular activities of the school.
 2. Planning activities for all students to participate.
 3. Monitoring activities focused on as planned.
 4. Evaluation and reporting.
 5. The assessment results are used to plan activities for the 
following year. 

 In academic year 2015 Phrapathomwitthayalai 2 Luang 
Pho-Ngoen Anusorn School is the first-class for ASEAN based 
on being Thai conservation by using the principles Sufficiency 
Economy Philosophy.
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ที่อยู่  : 68 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ต�าบลวังตะกู อ�าเภอเมือง 
    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์ : 034-242967 โทรสาร : 034-285041 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1. ได้รบัการประกาศให้เป็นสถานศกึษาทีเ่ป็นศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกจิ
พอเพียงด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นสถานศกึษาทีจ่ดักระบวนการส่งเสรมิการจดัการเรียนการสอน
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง จากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 3. ได้รับการประเมินและแต่งตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
 4. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและน�าเสนอผลงานกิจกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคในโรงเรียน ตอน อย.น้อย สร้างสรรค์สุขภาพดีผ่านเทคโนโลยี 
Social Media จากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
 5. ผูบ้รหิาร คร ูได้รบัรางวลัหนึง่แสนครดู ีและผูป้ฏบิตังิาน ประจ�าปี 2555 

ผลงานที่ได้iy[ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. พัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของนกัเรยีน เพือ่ให้ผู้เรยีนมีคณุลักษณะทีพ่งึประสงค์ตามมาตรฐานสากล 
สามารถน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในการด�าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม
 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และเป ็นเยาวชนที่ดีของสังคม สนับสนุนนักเรียนที่ม ี
ความสามารถพเิศษทกุสาขาจนถงึระดบัสากล และทกุกลุม่สาระการเรยีนรู้
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ความเป็นสากล

Address : 68 Moo 1 Malaiman Road Tambon Wangtaku, 
    Muang district of Nakhonpathom Province 
    ZIP Coad 73000
Telephone :  034-242967 Fax : 034-285041
Website : www.swc.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. Having been announced as the Sufficiency Economy 
Learning Center in Education by Ministry of Education.
 2. Being approved by the office of the Basic Education 
Commission, Ministry of Education as the school applying 
observance of principles of Sufficiency Economy Philosophy 
in one’s way of life to learning management.
 3. Having passed the evaluation and been appointed as 
the Sufficiency Economy Learning Center in Education
 4. Having joined the training program arranged by the 
consumer protection in school work titled “Oryounoi for Good 
Health through Social Media”
 5. School directors and teachers have received the one of 
ten-thousand best teacher’s awards for the year 2012

Such results have led to the development of quality education.
 1. Developing students ethics and desirable characteristics 
to meet the standards and be able to apply the principles of 
sufficiency Economy Philosophy to living
 2. Improving learning achievement academically and  
ethically as well as promoting students with special abilities 
in every Field
 3. Developing teachers and academic staff to meet  
professional standards.

ศรีวิชัยวิทยา
Sriwichaiwittaya School

ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง
Dr.Jaturong Intararung

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Sriwichaiwittaya School is international standard school 
have Moral standard, leader of knowledge and sufficient 
economy

 โรงเรยีนศรวีชิยัวทิยาเป็นโรงเรยีนมาตรฐาน
สากล บนพื้นฐานคุณธรรม น�าความรู้และเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ที่อยู่  : 19 หมู่ 3 ต�าบลสระกะเทียม อ�าเภอเมือง 

   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000 

โทรศัพท์ : 034–286214 

โทรสาร  : 034–286214  

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ   

 1. ได้รับรางวลัระดบัเหรยีญทอง กจิกรรมแอโรบกิ ระดบั

ชั้น ม.1–ม.6 ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง

และภาคตะวันออก ครั้งที่ 62

 2. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ตลก ระดับมัธยม  

ในการแข่งขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนภาคกลางและภาคตะวนั

ออก ครั้งที่ 62

 3. ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน จัดสวนถาดแบบชื้น 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ในการแข่งขันงานศลิปหตัถกรรม

นักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของผู ้เรียนด้านการศึกษา 

และกิจกรรม โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สระกะเทียมวิทยาคม “สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”

Srakathiem Wittayakom School

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน 
Acting Sub Lt.Pitsanuphol Tang – on

Director :

วิสัยทัศน์ :

  สร้างคนด ีมคีวามรู ้สบืสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมน�าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คู ่เคียงสังคม
การเ รียนรู ้  ก ้ าวสู ่ประชาคม
อาเซียน 

Address  : 19 Moo 3 Tambon Srakathiem Amphur 

    Muang Nakhon Province ZIP Code 73000 

 Telephone : 034–286214 

Fax   : 034–286214    

Website  : http://www.sktw.ac.th

Outstanding Performance / Awards 

 1. Won the gold medel from Aerobic Dance 

Competition (Secondary) in Student’s handicraft Fair 

the 62th at Rayong

 2. Won the silver medal from Joking Competition 

(Secondary) in Student’s handicraft Fair the 62th at 

Rayong

 3. Won the silver medal, Arranging the garden 

bowl Competition (Secondary) in Student’s handicraft 

Fair the 62th at Rayong

Such results have led to the development of quality 

education.

 Such results have led to the development of 

quality education. Encourage the student’s educational 

potentiality and activities focusing on students in  

agreement with educational standard.

 Good virtue, Good knowledge Carry on 
knowledge wisdom Respect for the Sufficient 
Economy Adjacent the society of wisdom  
Go forward to Asean Community



53วารสารก้าวกับเก้า / NINE NEWS

ที่อยู่  : 445/5 ถนนพิพิธประสาท ต�าบลพระปฐมเจดีย์

   อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

   รหัสไปรษณีย์ 73000

โทรศัพท์ : 034-250934 

โทรสาร  : 034–212888  

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  

 1. ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษาดีเด่น

 2. ประธานชมรมกรีฑาดีเด่น

 3. ผู้ควบคุมกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงดีเด่น

 4. ได้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. พัฒนาการบรหิารโรงเรยีน โดยใช้การบรหิารโรงเรยีน

แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิจนโรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบที่ 3

 2. ผลจากรางวลัด้านกฬีาได้น�าไปพฒันาคณุภาพ นกักฬีา

จนท�าให้มีนักกีฬาได้รับรางวัลระดับชาติ

Address  : 445/5 Pipitprasart Road Thambol 
    Prapathomjedee Amphor Muang 
    Nakhon Pathom Province ZIP 
   Code 73000 
Telephone : 034-250934 
Fax   : 034–212888
Website  : http:// http://www.wj.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. The outstanding administrator of secondary 
school.
 2. The outstanding president of athlete  
association.
 3. The outstanding controller of rugby team.
 4. The master Lab School.

Such results have led to the development of quality 
education.
 1. To develop administration in school by  
u s i n g  Re su l t - B a s ed  Mana gemen t  A t  l a s t  
Wathuaichorakhe Witthayakhom School passed the 
third external assessment.
 2. To develop the athletes of the school to get 
rewards in national tournament.

วดัห้วยจรเข้วทิยาคม
Wathuaichorakhe Witthayakhom School

นายชาญศิลป วาสบุญมา
Mr.Chansilpa Vasboonma

Director :

วิสัยทัศน์ :

 In 2015 Wathuaichorakhe Witthayakhom School will be an  
excellent school, developing the learners to Become good students, having 
knowledge and being international

 ภายในปี 2558 โรงเรียนวัด
ห้วยจรเข้วทิยาคม จะเป็นโรงเรยีนชัน้น�า  
เน้นการพฒันาผูเ้รยีนให้เป็นคนด ีมคีวาม
รู้ มุ่งสู่สากล 
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วิสัยทัศน์ :

 Prongmadua wittayakom school 
academic standard co-culture to the 
Universe.

 โรง เ รียนโพรงมะเดื่ อวิทยาคม มี
มาตรฐานวิชาการ ผสานวัฒนธรรม 
น�าสู่ความเป็นสากล

ที่อยู่  : 237 หมู่ 5 ต�าบลโพรงมะเดื่อ อ�าเภอเมืองนครปฐม 
   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์ : 034-387038 
โทรสาร  : 034–378050 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1.  โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจ�าปี 2556 จาก 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 2.  โล่รางวัลจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น โครงการหนึ่งคน  
หนึ่งความดี หนึ่งร้อยปี ลูกเสือไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ จาก 100 ปี  
การลูกเสือไทย พ.ศ.2554-2555 ร่วมกับ สพม. เขต 9
 3. รางวัลคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติขั้น 
พื้นฐาน(O-net) ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2554 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 ได้จัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู ้  
เน้นความสะอาดร่มรืน่ท้ังภายในและภายนอกห้องเรยีน จัดมมุอ่านหนงัสอื 
จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลักการสอนตามแนววิถีพุทธ หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ฝึกอบรม
นักเรียน ให้ได้รับความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมน�าไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ�าวัน ส่งผลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 62 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ในการแข่งขันมารยาทไทย เล่านิทานคุณธรรม และเพลงคุณธรรม  
ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนนักเรียนมีระเบียบวินัย รักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ไทย 

โพรงมะเดื่อวิทยาคม 
Prongmadua wittayakom School

ว่าที่ ร.ต. ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่
Dr.Monmuangtai Rodyu

Director :

Address  : 237 Moo 5 Prongmadua Sub-district Muang 
    District Nakhon Pathom Province Zip code 73000 
 Telephone : 034-387038 Fax : 034-378050
Website  : www.pmdschool.net

Outstanding Performance / Awards
 1. The Moral school of the Year 2013 from the Office 
of the National Anti-Corruption.
 2. The Outstanding Scout activities award. One project, 
one of the best scouts centennial tribute the King of Thailand, 
from 100 years (2011 - 2012) at the year of Scouting with The 
Secondary Educational Service Area Office 9.
 3. The Ordinary National Education Test (O-net)  
Average Award During the 4th level higher than the National 
average in Ceer and technology courses.

Such results have led to the development of quality 
education.
 The atmosphere and environment conducive to learning. 
The clean and green, both inside and outside the classroom, 
reading corner Knowledge management by implementing 
the principle of teaching according to the Buddhist way  
Sufficiency economy. And the desirable characteristics of the 
training school students. To gain knowledge, cultivating morality 
to practice in daily life. Result students participating in activities 
of handicraft art students of educational 62 times won the gold 
medal in the competition, courtesy of Thailand. Tales of virtue 
and moral music in secondary school. And then students have 
discipline, patriot, religion, and the King ‘s Thailand.
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ที่อยู่  : 6/8 หมู่ 5 ถนนยิงเป้าใต้ ต�าบลสนามจันทร์ 
    อ�าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
โทรศัพท์ : 034-272434-5 โทรสาร : 034-250949  

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ  
 1. ผู้อ�านวยการโรงเรียนรับพระราชทาน เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นท่ี 1 จาก
ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2555
 2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา รางวัลที่ได้รับ เกียรติบัตร
จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ�านวน 21 รางวัล
 3. การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รางวัลที่ได้รับ
  1. รางวลัชนะเลศิการแข่งขนับาสเกตบอลนกัเรียนเฉลมิพระเกยีรตชิงิถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ Sponsor Thailand 
Championship 2012 รุ่นอายุ 15 ปี และ 18 ปี
  2. รางวลัชนะเลศิการแข่งขนักีฬานกัเรียนนกัศกึษา ครัง้ที ่33 และครัง้ที่ 
34 บาสเกตบอล ปี พ.ศ.2555 ประเภททีมหญิง ของส�านักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  3. โรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสถานศึกษาป้องกัน
ยาเสพติด ปีการศึกษา 2555 รางวัลที่ได้รับเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น 
  4. ท�าความตกลงร่วมมือทางวิชาการ MOU กับมหาวิทยาลัยยูนาน 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. ระเบียบวนิยั กจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด มุง่พฒันาระเบยีบวนิยั
ของนักเรียนเป็นหลัก เมื่อนักเรียนมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว การส่งเสริมความ
ก้าวหน้าทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย
 2. ด้านความรู้ข้ันพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนได้ตรงตามหลักสูตรนักเรียนมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ ส่งผลให้
โรงเรียนเร่งด�าเนินการส่งเสริมพัฒนา เพื่อต่อยอดการจัดการเรียนการสอนดัง
กล่าว
 3. ปัญหายาเสพตดิท�าให้คณุภาพนกัเรยีนต�า่ การทีส่ถานศกึษาปลอดยาเสพ
ติด สามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ก้าวหน้า เต็มตามศักยภาพได้ 
 4. นักเรียนไม่ใช่เป็นเพียงพลเมืองไทย แต่ต้องก้าวหน้าไปเป็นพลโลก การ
เลือกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยยูนาน คือการสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่
นักเรียน เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ 

Address : 6/8 Moo 5 Ying Pao Tai Rd. Tumbon Sanamchan, 

    Muang district, Nakhon Pathom Province

    Zip Code 73000

Telephone : 034-272434-5, 034 -250948 

Fax    :  034-250949

Outstanding Performance / Awards

 1. The First Order of Boy Scout Award from The Office of 

National Boy Scout in 2012.

 2. The result of O-NET (Ordinary National Education Test) in 

Mattayom Suksa 3 and 6 in higher the average of country in every 

subject and the school got the honorable certificates from The  

Office of the Regional Basic Education Area 9.

 3. The Student Basketball Competition:

  1.  Winner Cup of Student Basketball Competition from 

Queen Sirikit in Sponsor Thailand Championship 2012 at the age 

15 and age 18

  2.  the first prize of student completion 33rd and 34th 

2012 of female team of Sport and Recreation Office, Ministry of 

Tourist and Sport.

  2. A good school in moral and ethics of anti-drugs in aca-

demic year 2012.

  4. MOU with Yunnan university, china.Such results have 

led to the development of quality education.

 1. Discipline: The activity of Boy Scout and Girl Scout insist 

of developing the student’s discipline. When the students have 

this qualification, it will make academic, moral and ethics get 

well.

 2. O-NET: The school manages directly as basic curriculum. 

The students have higher quality than national level. It makes 

the school to speed for promoting and developing the study.

 3. Anti-Drugs: The school is safe from drugs, we can develop 

the students in every program with great potential.

สิรินธรราชวิทยาลัย 
Princess Sirindhorn’s College

นายสามารถ รอดส�าราญ
Mr. Samart Rodsumran

Director :

วิสัยทัศน์ :

 สถาบนัแห่งภมูปัิญญา และการเรยีนรู ้สู่
สากลด�าเนินตามแนวพระราชด�าริ

 Institute of Wisdom, leading to World Class standard, Follow 
the footprint of H.R.H. Princess Sirindhorn
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ที่อยู่  : 186 หมู ่7 ต�าบลทุง่กระพงัโหม อ�าเภอก�าแพงแสน 
   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 
โทรศัพท์ : 034–351047  
โทรสาร  : 034–351264 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 

 1. โล่รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง  
ปีการศึกษา 2554
 2. โล่รางวัล โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง  
ปีการศึกษา 2552
 3. รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2552

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนรักการออก
ก�าลังกาย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร 
ที่ถูกสุขลักษณะ โดยมีโครงการสนับสนุนเพื่อคุณภาพของผู้เรียน
 2. มีโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
 3. มีระบบสภานักเรียนท่ีเข้มแข็งให้นักเรียนสามารถ
บริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน เพื่อแสวงหาประสบการณ์และ 
น�าไปสู่การด�าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ก�าแพงแสนวิทยา
Kamphaengsaenwittaya School

นายอาคม มากมีทรัพย์
Mr.Arkom Makmeesab

Director :

วิสัยทัศน์ :

 โรงเรียนก�าแพงแสนวิทยา เป็น
โรงเรียนที่จัดการศึกษา ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่
ประชาคมอาเซียน ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

Address  : 186 Moo 7 Tambon ThungKraphangHom 
    Kamphaengsaen district of Nakhon 
    Pathom Province ZIP Code 73140 
Telephone : 034-351047    
Fax   : 034-351264

Outstanding Performance / Awards
 1. Gold medal : Health promotion School in 
2011
 2. An award : Democracy Promotion School in 
2009
 3. Gold medal : Student council Competition in 
2009

Such results have led to the development of quality 
education.
 1. To promote, support and develop physical 
exercise and health hobbies to the students.
 2. To continuously promote democratic proj-
ects in school in order to develop self confidence and 
creativity to the students.
 3. To coordinate and promote the student 
council’s activities.

 Kamphaengsaenwittaya school is a school which 
provides basic standards for quality of education towards 
ASEAN following the Sufficiency Economy Philosophy.
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ท่ีอยู่  : หมู ่7 ต�าบลกระตบี อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวดันครปฐม 
    รหัสไปรษณีย์ 73180 
โทรศัพท์ : 034–996460, 034–996463 
โทรสาร : 034–996461 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 
 1. ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2530 
 2. ได้รบัรางวลัชนะเลศิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา 
สยามบรมราชกุมารี ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พ.ศ.2546 
 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น จากกรมอนามัย ปีการศึกษา 2551 
 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเปตอง รุ ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ของ 
ส�านักพัฒนาการกีฬา กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2551 
 5. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมดีเด่น
 6. ได้รับการประกาศรบัรองมาตรฐานการศกึษา จากส�านกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสาม  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2553 
 7. ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม
 8. สถานศึกษาจัดกิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร
ดีเด่น 
 9. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภทเพลงคุณธรรม
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 ระดบัชาต ิงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่
61 ปีการศึกษา 2554 จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. พัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม
 2. ยกระดบัการบรหิารจดัการและคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนและ
โรงเรียนคู่ขนาน
 3. พัฒนา ส่งเสริม ครู บุคลากร และนักเรียนสู ่ความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 4. ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เฉพาะทาง
 5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของนักเรียน 

Address : Moo 7 Tambon Kratip Kamphaengsaen district of 
    Nakhon Pathom Province Zip Code 73180 
Telephone : 034–996460, 034–996463 Fax : 034–996461 
Website : www.mtbk.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. Received the Royal Award for large secondary school level 
in academic year 1997 
 2. Won the Royal Trophy from HRH Princess Maha Chakri  
Sirindhorn, “Thai Country Song Singing Contest 2010”. 
 3. Certified as “Outstanding Health Promotion School, selected 
by Department of Health in 2008. 
 4. Won the first prize of under 16 year old Petanque from the 
Burea Sports Development, Department of Physical Education in 
academic year 2008. 
 5. Selected as “Outstanding Moral Activities Promotion School”.
 6. Certified as “Educational Standard School” for basic  
educational level (3th round) from the office for National Education 
Standards and Quality Assessment (Public Organization) in  
academic year 2010. 
 7. Selected to be the learning center for social studies, religion 
and cultural learning, Nakhon Pathom province. 
 8. Certified as “outstanding in these development activities; 
the Scouts, Red cross Youth and Reserved Officers’ Training Corps 
Students.
 9. Won the first prize (the gold medal) of Mattayomsuksa 4 – 6 
level Moral song 61st Arts and Crafts for National Conference from 
the Office of the Basic Education Commission. 

Such results have led to the development of quality education.
 1. Developed students, teachers and educational personnels’ 
morals and ethics.
 2. Raised management administration and quality of school 
education and parallel school.
 3. Developed and enhanced teachers and students for the 
academic excellence
of Social Studies, religion and culture learning.
 4. Enhanced students’ excellence capabilities in specific field.
 5. Organized learner development activities to enhance  
desirable characteristics in all students

มัธยมฐานบินก�าแพงแสน
Mathayomthanbin Kamphaengsaen school

นายสิงหล ช่างปรีชา
Mr.Singhol Changprecha 

Director :

วิสัยทัศน์ :

 โรงเรยีนมธัยมฐานบนิก�าแพงแสน เป็น
โรงเรยีนมาตรฐานสากลบนพืน้ฐาน ความเป็น
ไทย

 Mattayomthanbin Kampaengsaen School ; 
World class Standard School “Thainess is our 
greatest strength”
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 ที่อยู่ : 98/1 หมู่ 16 ต�าบลทุ่งลูกนก อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
    รหัสไปรษณีย์ 73140 
โทรศัพท์ : 032-291307 โทรสาร : 032-291308 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 
 1. ผ่านการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดีประจ�าอ�าเภอ) 
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
 2. เด็กชายธีรพงษ์ โพธิ์ทอง ได้รับคัดเลือกนักฟุตบอลยุวชนชาติไทย อายุไม่เกิน 14 ปี 
  ฟตุบอลชงิชนะเลศิแห่งเอเชยี รอบคดัเลอืก AFC U-14 CHAMPIANSHIP 2014 QUALIFIERS 
  ณ กรุงเนย์ปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ประจ�าปี 2556 (รอบคัดเลือก)
 3. รองชนะเลศิการแข่งขันกฬีาเยาวชนและประชาชน (9 th THAILAND PRIME MINISTER 
  CUP 2013 ) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครปฐม รุ่นอายุ 14, 18 ปี ประจ�าปี 2556
 4. รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (9 th THAILAND PRIME 
  MINISTER CUP 2013 ) รอบคดัเลอืกตวัแทนจงัหวดันครปฐม รุน่อาย ุ16 ปี ประจ�าปี 2556 
 5. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน รุ่นอายุ 16 ปี รอบคัดเลือกเขต 7 และ
  เป็นตัวแทนไปแข่งขัน จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ�าปี 2556
 6. รองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน รุน่อาย ุ18 ปี รอบคัดเลอืก
  เขต 7 ประจ�าปี 2556
 8. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ท�าน�้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6 
  งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดับภาคกลาง และภาคตะวนัออก ครัง้ที ่62 ประจ�าปี 2555 
 9. รางวัลเหรียญทอง แข่งขันงานจักสานไม้ไผ่ ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ประจ�าปี 2555
 10. รางวัลเหรียญทอง แข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ประจ�าปี 2555
 11. รางวัลเหรียญทอง ท�าน�้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ประจ�าปี 2555
 12. รางวลัเหรยีญทอง ท�าอาหารจานเดยีว (ประเภทเส้น)และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-3 
  งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก ครัง้ที ่62 ประจ�าปี 2555 
 16. รองชนะเลศิอันดบั 1 ตวัแทนกีฬาฟตุบอลภาค 2 แข่งขนักีฬาแห่งชาติ ครัง้ที ่43 จงัหวดั
  ขอนแก่น ประจ�าปี 2554
 17. รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 18 ปี เขตกีฬาที่ 
  7 ประจ�าปี 2554
 18. รางวัลเหรียญทอง โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
  นักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับชาติ ประจ�าปี 2554
 19. รางวลัเหรยีญทอง รองชนะเลศิอันดับ 1 โครงงานสขุศกึษาและพลศกึษา ระดบัชัน้ ม.4-6  
  งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่61 ระดบัภาคกลางและภาคตะวนัออก ประจ�าปี 2554

ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. น�าไปพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ให้เกิดทกัษะการคดิ เกิดความรู ้ความเข้าใจ 
การน�าไปใช้ และภาคภูมิใจในความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
 2. น�าไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย เกิด
ประสทิธภิาพทีด่ขีึน้โดยเน้นนกัเรยีนเป็นส�าคญั และพร้อมทีจ่ะร่วมกันคดิ ร่วมกันพัฒนาการ
ศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดตามมาตรฐานการศึกษา
 3. สร้างความเข้มแข็งของสถานศกึษา ให้ชมุชนเกดิความเชือ่มัน่ มัน่ใจ และร่วมกนัส่งเสรมิ 
สนับสนุน พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ศาลาตึกวิทยา
Salatuekwittaya school

นายสุริยา ชิณณะพงศ์
Mr.Suriya Chinnapong

Director :

 มุ ่งจัดการศึกษาให ้ผู ้ เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะด้านดนตรี กีฬา และ
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 To aim education for learners have quality on 
basic education standard by music, sports and technology 
skills to excellence.

Address : 98/1 Moo 16 Thunglooknok Sub- district, Kampangsan 
    District, Nakhon Pathom 73140
 Telephone : 032-291307 Fax : 032-291308 Website : www.salatuek.com

Outstanding Performance / Awards
 1. Pass the school lab evaluation in generation 3 (The School of District) without 
  condition on February 27, 2013.
 2. Theeraphong Phothong has selected to youth football player not over 14 
  years old in Asia Competed for Championship Qualifier (AFC U-14 CHAPINSHIP 
  2014 QUALIFIERS)
 3. Youth and People Sport Quarterfinals Competition (9th THAILAND PRIME MINISTER 
  CUP 2013) qualified Nakhon Pathom representative 14 and 18 year-old in 2013.
 4. The 3rd quarterfinal in Youth and People Sport Competition (9th THAILAND PRIME 
  MINISTER CUP 2013) qualified Nakhon Pathom representative 16 year-old in 2013 
 5. The 1st Win in Youth and People Sport Competition 16 year-old qualified in 
  area 7 at Burirum Province, 2013.
 6. The 1st quarterfinal in Youth and People Sport Competition 18 year-old qualified 
  in area 7, 2013.
 8. Gold award the 1st quarterfinal for chili sauce with vegetable and side dishes 
  competition by Matthayom 4-6 students in Student Activity Development at 
  the Middle and the East of Thailand Volume 62nd, 2013
 9. Gold award Bamboo Wickerwork Competition of Matthayom 4-6 students in Stu
  dent Activity Development at the Middle and the East of Thailand Volume 62nd , 2012 
10.  Gold award for processing of foods Competition of Matthayom 4-6 students 
  in Student Activity -Development at the Middle and the East of Thailand Volume 
  62nd , 2012
 11. Gold award for cooking chili sauce, vegetable and side dishes of Matthayom 1-3  
  students in Student Activity Development at the Middle and the East of Thailand 
  Volume 62nd , 2012
 12. Gold award for Main Course (Noodles) and sweet (Thai sweet) of Matthayom 1-3  
  students in Student Activity Development at the Middle and the East of Thailand 
  Volume 62nd ,2012
16.  The 1st quarterfinal football player representative part 2 National Sport  
  Volume 43rd in Khonken Province, 2012 
 17. The 1st quarterfinal for students sport Thailand 18 year-old sport area 7, 2011
 18. Gold award Health education and Physical education Project for Matthayom 
  4-6 Student Activity National Development Volume 61st , 2011
 19. Gold award for the 1st quarterfinal on Health education and Physical education 
  Project for Matthayom 4-6 Student Volume 61st in the Middle and East of Thailand, 2011 

Such results have led to the development of quality education.
 1. Take to develop learning quality of students has knowledge, understanding 
and proud in ability themselves. 
 2. Take to develop learning quality of teachers is various methods for more  
efficacies. To emphasize the important students cooperate with school develop-
ment to aim of basic education.
 3. Strengthening school make to community believing, to be assured and support 
education development of school to international standard.
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คงทองวิทยา
Kongthong Wittaya School

นายมนัส ชัยยะ
Mr. Manat Chaiya

Director :

วิสัยทัศน์ :

Address  : 135 Moo 1, Satewithee Road, 
     Tambon Sam-ngam, Dontoom District, 
     Nakhon Pathom 73150
 Telephone : 034-381769 Fax : 034-381077

Outstanding Performance / Awards
 1. Selected as the master of Lab School.
 2. Won the first prize in Championship Tournament Re-
ligious Describing Competition and awarded the plate from 
Princess Maha Chakri Sirindhorn.
 3. Received a certificate and a commemorative pin prize 
for being a good behavior student from the Privy Council, 
Mr. Tanin Kraiwichian. The student who received this prize 
is Miss Chamaiphon Tinwongmom.
 4. Awarded 1 School 1 Innovation Thai Boxing Book by 
Mr. Paitoon Wiwek.
 5. Awarded the plate and certificate from “The Little 
Saver Project. ”

Such results have led to the development of quality 
education.
 Educational Development for the ASEAN Community 
leads to be the Standard School.

ที่อยู่  : 135 หมู่ 1 ถนนเศรษฐวิถี ต�าบลสามง่าม 
    อ�าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรณีย์ 
    73150
โทรศัพท์ : 034-381769 
 โทรสาร : 034-381077

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 

 1. ได้รับคัดเลือกให้รับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบรรยายธรรมะ รางวัลโล่
พระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาสยามบรมราชกมุารี
 3. เกียรติบัตรและเข็มท่ีระลึก รางวัลความประพฤติดีจาก
องคมนตร ีนายธานนิทร์ กรยัวเิชยีร นกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัคอื นาง
สาวชมัยพร ถิ่นวงษ์ม่อม
 4. รางวัล 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (หนังสือมวยไทย)ผู้ท�า
นวัตกรรม คือ นายไพฑูรย์ วิเวก
 5. รับโล่และเกียรติบัตร โครงการนักประหยัดตัวน้อย

ผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 พัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมุ่ง
สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

มีความรู้ คู่คุณธรรม 
งามสง่า
มีคุณค่าต่อสังคม

 Acquire both knowledge and morality. Be splendid and valuable to society.
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ที่อยู่  : 104 หมู่ 2 ถนนดอนตูม – นครชัยศรี 
   ต�าบลบ้านหลวง อ�าเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม 
   รหัสไปรษณีย์ 73150
โทรศัพท์ : 034-965525  
โทรสาร  : 034-965526

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 
 1. หนึ่งแสนครูดี
 2. ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
 3. ผู้น�าทางวิชาการดีเด่น
 4. โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีต�าบล 
(โรงเรียนดีประจ�าต�าบล)

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมหลักสูตร การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้น
พื้นฐานพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

บ้านหลวงวิทยา 
Banluangwittaya School

นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
Mrs.Laddawan Santinirundorn

Director :

วิสัยทัศน์ :

 ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาพัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศกึษาชาต ิส่งเสรมิผูเ้รยีนตามศกัยภาพ ก้าวล�า้ 
เทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Address  : 104 Moo 2 Dontom-Nakornchaisri Road 

    Tambon Banluang Dontom District of 

    Nakhornpathom Province ZIP Code 73150 

Telephone : 034-965525 

Fax   : 034-965526

Outstanding Performance / Awards

 1. The national teacher Effectiveness through 

Certification from the teacher council of Thailand

 2. Responsible director of the secondary school.

 3. The best of Academic Leader.

 4. Sri Tambon’s Virte School from Office of the 

Basic Education Commission of Thailand

Such results have led to the development of quality 

education.

 1. The good model of Government Official.

 2. Improvement student and school to the goal 

of Basic education core curriculum

 Banluangwittaya school aims to improve the 
standard of education enhance student potential an 
innovative technology, good moral through sufficiency 
economy
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ที่อยู่  : หมู่ 3 ต�าบลงิ้วราย อ�าเภอนครชัยศรี 

   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210

โทรศัพท์ : 034-299027 

โทรสาร  : 034-299065

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 

 1. โรงเรียนต้นแบบในฝัน

 2. โรงเรียนแกนน�าจัดการเรียนร่วม

 3. โรงเรียนวิถีพุทธ

 4. ด้านนาฏศิลป์

 5. เครื่องปั้นดินเผา, เบญจรงค์น�้าทอง

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. สามารถยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน

และพัฒนาผล O-net

 2. สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ

สมรรถนะของผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์

Address  : Moo 3 Ngiurai district of Nakhon Pathom 

    Province Zip code 73210

Telephone :  034-299027 

Fax    :  034-299065

Website  : http://www.schoolngbr.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1. Lab School Project

 2. Inclusive School

 3. Buddhist Oriented School

 4. Thai traditional dancing

 5. Pottery, Thai porcelain

Such results have led to the development of quality 

education.

 1. Be able to develop the school-record and 

O-NET of the students.

 2. Be able to succeed the desired characteristics 

and ability of the students.

นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
Miss Roongchewa Suksri

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Be the organization of virtue, knowledge, and praise the culture. 
Inducing sufficiency economy. Get ready to the world class standard school 
in 2015.

 โรงเรียนงิ้วรายบุญ
มีรังสฤษดิ์ เป็นองค์กรแห่ง
คุณธรรม น�าความรู ้ เชิดชู
วัฒนธรรม น้อมน�าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ 
มาตรฐานสากลภายในป ี 
2558
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ที่อยู่   : 39/10 หมู่ 3 ต�าบลวัดแค อ�าเภอนครชัยศรี 
     จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
โทรศัพท์  : 034–331803 
โทรสาร  : 034–331802

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 
 1. ได้รับและผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอกรอบ
ที่ 3 จาก สมศ.
 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหา
สารานุกรมไทย ส�าหรับเยาวชน ปี 2551
 3. ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน
ประจ�าจังหวัดนครปฐม ปี 2550
 4. ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน ประเภท
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ปี 2548
 5. ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นโครงการวิถีพุทธ ประจ�าปี 2548
 6. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันตามโครงการ 1 อ�าเภอ 1 
โรงเรียนในฝัน โรงเรียนที่ 12 ของประเทศ
 7. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา
 8. ได้รบัรางวลัชนะเลิศ (เหรยีญทอง) การแข่งขันทกัษะความเป็นเลศิ
ทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ หลายรางวัล

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
เปิดโอกาสเรียนร่วม รักษ์ความเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ก้าวทัน
เทคโนโลยี มุ่งสู่มาตรฐานสากล

ภัทรญาณวิทยา

นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี
Mr.Sumrit Thaiposri

Director :

วิสัยทัศน์ :
 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการ
ศกึษา เปิดโอกาสเรยีนร่วม รกัษ์ความเป็นไทย ใช้ชวิีตอย่าง
พอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่มาตรฐานสากล

Address  : 39/10 M.3 Wat Kae sub-district Nakhon Chaisri 
     Nakhon Pathom province ZIP Code 73120
Telephone  : 034–331803 
Fax   : 034–331802
Website  : http : //www.py.ac.th 
E-mail   :  student_py@hotmail.com

Outstanding Performance / Awards
 1. Assess and pass the third round of external evaluation 
of the quality education.
 2. Win the national championship “Thailand encyclopedia  
competition for youth in 2008”
 3. Be Selected as a Nakhon Pathom Lab School teaching  
development center in 2007
 4. Acquire the royal reward as the excellent middle  
secondary school in 2005
 5. Acquire the excellent school reward as Buddhism project  
in 2005
 6. Be selected as the master Lab School project 1 Lab School  
as 12th school of Thailand.
 7. Be selected as the inclusive school where standardized,  
excellent quality of department of general education.
 8. Award winners (gold) the skills and academic excellence.  
Students in the art and crafts of many national awards.
Such results have led to the development of quality education.
 Improving the quality of education. Students to meet 
educational standards. That support an inclusive school for 
disabled student. To be able to preserve Thai identities, live 
with sustainable living, modernize technology and determine 
the universal standard.

 The school where is Organized by follow-
ing the basic education standards that support an 
inclusive school for disabled student. To be able to 
preserve Thai identities, live with sustainable living, 
modernize technology and determine the universal 
standard.
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ที่อยู่  : 32 หมู่ 4 ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอนครชัยศรี 
   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
โทรศัพท์ : 034-332832  
โทรสาร  : 034-333587

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ 
 1. ได ้รับพระกรุณาคัดเลือกให ้เป ็นโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี
 2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกระทรวง
สาธารณสุข
 3. ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีต�าบล

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 พัฒนาคณุภาพตามแผนพฒันาสถานศกึษา เพือ่ให้นกัเรยีน
เกิดความส�านึก ตiะหนัก และเกิดความรักในศักดิ์ศรีของตนเอง 
สมกับเป็นนักเรียน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ท�าให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงามมาก 
ยิ่งขึ้น ตามความประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Address  : 32 Moo 4 tambon BangKaeo Nakhon Chaisi 

    Nakhon Pathom ZIP Code 73120

Telephone : 034-332832 

Fax   : 034-333587

Website  : www.ubr-pt.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1. To be kind enough for the glorify school of 

Princess Ubolrat.

 2. Health Promotion School Gold Class from the 

Ministry of Health

 3. To be selected from the Ministry of Education 

about Sri-Tambons Virtue School

Such results have led to the development of quality 

education.

 The Quality development follows the short term 

planning of the school in letting the students have sense 

of awareness and live in their own dignity for being the 

students of Princess Ubolrat. The students also develop 

more discipline and morality

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม
Princess Ubolratana Rajakanya’s College

ว่าที่ร้อยตรีปิยะ ทรัพย์สมบูรณ์
Mr. Piya Subsomboon

Director :

วิสัยทัศน์ :

 To be the leader in building the skill of life by using the source 
experiences and technology. For developing the quality of life follow 
Thai tradition, Philosophy of Self Sufficiency Economy and qualify for 
the World Class Standard with in 2018

 เป ็นผู ้น�าการสร ้างทักษะ
ชวีติทีใ่ช้แหล่งจดัประสบการณ์ และ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณภาพชีวิต
ตามวิถีความเป็นไทย ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
คุณภาพมาตรฐานสากลภายในปี 
2561
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ที่อยู่  : 100 หมู่ 3 ต�าบลนครชัยศรี อ�าเภอนครชัยศรี 

   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120 

โทรศัพท์ : 034- 331199

โทรสาร  : 034-339088 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์, กลุ่มการงานอาชีพฯ, กลุ่ม

สาระสังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงกว่า

ระดับประเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2554

 2. โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 3 ปีซ้อน ระหว่างปี 

พ.ศ.2551-2553

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 1. มีการเตรียมความพร้อมติว O-NET ส�าหรับนักเรียน

ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 

 2. ส่งเสริมกิจการสภานักเรียนให้เข้มแข็ง

เพิ่มวิทยา
Permwittaya School

นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์
Mr. Payou Sarunyouyatiwong

Director :

Address  : 100 Moo 3 Tambon Nakornchaisri 
    Aumper Nakornchaisri Nakornpathom 
    Province ZIP Code 73120
Telephone : 034–331199 
Fax   : 034-339088
Website  : http://www.pwy.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1. Mathematics Department, Career and Tech-
nology Department and Social Study Religion and Cul-
ture Department to have overage O – NET upper the 
nation Level of education in 2011
 2. Project of “Democratic school” leader to 
sample 3 years (2008 – 2010)

Such results have led to the development of quality 

education.

 1. Preparation to give tuition for students to 
O – NET (M.3 / M.6)
 2. To promote activity “Student Council” project 
succeed

วิสัยทัศน์ :

ครูนักเรียนทันสมัย

ใส่ใจคุณธรรม

น�าการศึกษา 

พัฒนาสิ่งใหม่ Teacher and studens are To attend a moral To lead 
education To develop an innovation
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ที่อยู่  : 50/1 หมู่ 6 ต�าบล แหลมบัว อ�าเภอนครชัยศรี 

   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120 

โทรศัพท์ : 034–208523

โทรสาร  : 034–208524 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. แหล่งเรียนรู้พอเพียง การท�านาแบบอินทรีย์

 2. นักเรียนได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมการจักสาน

ไม้ไผ่ ระดับ ม.ปลาย

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 - เป็นการบรูณาการทกุกลุม่สาระ ด้วยการท�านาอนิทรย์ี

 - นักเรียนได้เรียนรู้การท�านาอินทรีย์และเป็นการเรียน

รู้ด้วยการปฏิบัติจริง ๆ

 - ท�าภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการจัดการเรียนรู้

Address  : 50/1 Moo 6 Tambon laembua Nakrnon 
    Chaisri of Nakhon Pathom Province 
    ZIP Code 73120 
Telephone : 034-208523 
Fax   : 034–208524
Website  : http://www.laembua.ac.th

Outstanding Performance / Awards

 1. Qrganizing a sufficiency economy learning 
center and organic rice farming 
 2. Students won an award from Sillape 62 in 
bamboo weaving

Such results have led to the development of quality 

education.

 - Integrating eight learning area by organic rice 
farming.
 - Students have learned about organic rice 
farming practically
 - Integrating local wisdom into learning man-
agement

แหลมบัววิทยา
 Laembuawittaya School

นายสุชาติ ศรีแดงบุตร
Mr. Suchart Sridangbutra

Director :
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ที่อยู่  : 81 หมู่ 6 ถนนบางเลน – ดอนตูม ต�าบลบางเลน 

   อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

   รหัสไปรษณีย์ 73130

โทรศัพท์ : 034–234882 

โทรสาร  : 034–234883 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. โรงเรียนคุณธรรม ชั้นน�าระดับประเทศ

 2. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน

 3. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 เครอืข่ายโรงเรยีนมธัยมอ�าเภอบางเลนและภาคเีครอืข่าย

Address    : 81 Moo 6 Banglen-Dontoom Rood 

     Banglen Subdistrict, Banglen District 

     Nakhon Pathom Provinc ZIP Code 73130 

 Telephone  : 034-234882 

Fax    : 034–234883

Website   : www.Banglane.ac.th 

E-mail    : blw_school@hotmail.com 

Outstanding Performance / Awards

 1. Good Practice School (National Standard)

 2. Lab School

 3. Health Promoting School

Such results have led to the development of quality 

education.

 Establish secondary schools in Banglen District 

and its network group.

บางเลนวิทยา
Banglane Wittaya School

นายสิทธิ์ สิริพิเดช
Mr.sith siripidej

Director :

วิสัยทัศน์ :

 Based on the cooperative management, students will be developed 
to be persons of enthusiastic and moral mind, have self discipline according 
to the philosophy of sufficiency economy, have Thai ways of lifestyle and 
high technology with the basic standards.

 จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคล แห่งการเรียน

รู ้คู ่คุณธรรม ปฏิบัติตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย 

ก้าวไกลเทคโนโลยี มีมาตรฐานข้ัน 

พื้นฐาน
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บางหลวงวิทยา
Bangluangwittata School

นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์
Mr. Wiwat Chusrichan

Director :

วิสัยทัศน์ :

 ภายในปี พ.ศ.2558 โรงเรียนบางหลวง

วิทยาจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

Address  : 170, Village No.6, Bangluang sub – district, 
    Banglen district, nakhonpathom province, 73190 
Telephone : 034-399070 Fax : 034-201192 
Website  : http://school.obec.go.th/blv2503

Outstanding Performance / Awards
 1.  Coined by the Police Department 7 Activities,  
exhibition and lectures to educate the school coordinating 
the first police officer at one school building peaceful relation. 
Government for the year 2555
 2. SEMA award level of P.p.s Drug prevention education 
project of the year 2554
 3. Gold Level Award from the Ministry of Health The 
health promoting school year 2553
 4. Award from the Ministry of Health THE project  
activities. Least year 2553

Such results have led to the development of quality education.
 1. Development of the students to be good people 
happy
 2. Development in school. In the community and 
the Board of Education. Make a commitment to participate 
in school activities. Can help determine the approach to  
education. Understand roles and responsibilities in support of 
education. Participation. The parents and child care as part of 
the school
 3. Management development for the administration and 
management participation, both within and outside the school.

 By the year 2558 Bangluangwittya 
school standards education. Towards 
the ASEAN Community. Philosophy of 
sufficiency economy. Community pae-
ticipation.

ที่อยู่   : 170 หมู่ 6 ต�าบลบางหลวง อ�าเภอบางเลน 
    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73190
โทรศัพท์ : 034-399070  โทรสาร : 034-201192 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. ประกาศเกียรติคุณ จากต�ารวจภูธรภาค 7 ร่วมกิจกรรมการ
จัดนิทรรศการและบรรยายให้ความรู้ตามโครงการต�ารวจประสาน
โรงเรียน 1 ต�ารวจ 1 โรงเรียน ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
ประจ�าปี 2555
 2. รางวัลเสมา จาก ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษา
ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจ�าปี 2554
 3. รางวลัระดบัทอง จากกระทรวงสาธารณสุข โครงการโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ ประจ�าปี 2553
 4. รางวลัระดบัด ีจากกระทรวงสาธารณสขุ โครงการจดักจิกรรม 
อย.น้อย ประจ�าปี 2553

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง มีความสุข
 2. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ในชุมชนและคณะกรรมการการ
ศึกษา ให้มีความมุ่งม่ันที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน มีความ
สามารถช่วยก�าหนดแนวทางการจัดการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทและหน้าทีใ่นการสนบัสนนุการจดัการศกึษา การร่วมกจิกรรม 
การดูแลบุตรหลานในปกครอง และการเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
 3. พฒันาการบรหิารจัดการให้มีการบรหิารและจดัการแบบการ
มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
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ท่ีอยู่  : 40/9 หมู่ 5 ถนนเพชรเกษม ต�าบลยายชา อ�าเภอ 
   สามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110
โทรศัพท์ : 034–222888 
โทรสาร  : 034–222888

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. โรงเรียนผ่านการประเมินการคงสภาพโรงเรียนรางวัล
พระราชทาน
 2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 3
 3. รองผู้อ�านวยการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ OBEC 
AWARD รองผู้อ�านวยการสาขาวิชาการ โรงเรียนมัธยมขนาดกลาง
 4. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกรีฑาทีมชาติ 
รุ่นอายุ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนที่ประเทศจีน
 5. รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วย
พระราชทานประเภท ค
 6. โรงเรียน 1 อ�าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 สร้างขวัญและก�าลังใจให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง  
และชมุชน ในการพฒันาโรงเรยีนร่วมกนัแบบมส่ีวนร่วม มกีารด�าเนนิ
งานเชิงระบบ ต่อยอดผลงานให้พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูง
ขึ้นทุก ๆ ปี

Address : 40/9 Moo 5 Pethkasem Road Yaicha Sampran 
   Nakhonpathom
Telephone : 034–222888 
Fax  : 034–222888

Outstanding Performance / Awards
 1. Passing the evaluation of Royal school Award  
maintaining.
 2. Passing the third External Evaluation.
 3. The vice director of academic has got the first prize 
of OBEC AWARD in medium size high school.
 4. One of our students was selected to be the  
Representative of fourteen year old national athlete and join 
the student sport competition in China.
 5. Getting bronze medal award of King cup musical 
Band for public procession competition in group C .
 6. Being the first group of one district one lab school.

Such results have led to the development of quality education.
 Encourage all school staff, students, student’s parents 
and community to coorperate in participative Management. 
Using system approach to upgrade our school efficienct and 
effectively every year.

สามพรานวิทยา
 Sampranwittaya School

นายสุรจิต ศิริอิ่มส�าราญ
Mr. Surajit Siriimsomran

Director :

วิสัยทัศน์ :

Vision : 

 โรงเรียนชั้นดี นักเรียนดีมีคุณภาพ 
ก้าวสู่มาตรฐานสากล

 Excellent school good 
quality students Go forward 
to Global Standard.
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ที่อยู่    :  หมู ่11 ต.ล�าพญา อ�าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 73130
โทรศัพท์   : 034- 900037
โทรสาร   : 034- 900037

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1 ผลงานดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปีการศึกษา 2553
  1.1 ชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรประจ�าปี
  1.2 นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานจากพระบรมโอรสาธิราช
  1.3 ครูได้รับรางวัลพระราชทาน ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น
    ระดับชาติ
 2 ผลการเรียนระดับชาติ 
ปี 2554
  2.1 ได้ผลการสอบโอเนทม.๓อยู่ในอันดับที่ 6ของจังหวัดนครปฐม
  2.2 ผลการสอบโอเน็ท ม.6อยู่อันดับ6ของจังหวัดนครปฐม
ปี 2555 
  2.3 ผลสอบโอเนท เพิ่ม 5 กลุ่มสาระรายวิชา
  2.4 ผลการสอบโอเนท ม.3 อยู่อันดับ 10 ของจังหวัดนครปฐม
  2.5 ผลการสอบโอเนทระดับ ม.6อยู่อันดับ 9 ของจังหวัดนครปฐม
 3 ผ่านการประเมินรอบสามด้วย”ดี กับ ดีมาก”
 4  ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีต�าบล 
  ของโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครปฐม

ผลงานที่ได้รับกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1 น�าจุดอ่อนที่ได้พบไปแก้ไขเพื่อให้เป็นจุดแข็งหรือโอกาส
 2 ใช้ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับเป็นตัวกระตุ้นการสอนของครูและการเรียน
  ของนักเรียน
 3 ก�ากับและติดตาม น�ามาเป็นข้อมูลสารสนเทศ

Address :  Moo. 11 Tumbon. Lumpaya Banglen Distric 
     Nakornpathom Province 73130
Tel.  : 034-900037       Fax.   :   034-900037

Outstanding Performance / Awards
 1 Outstanding achievement awards in part of Sufficiency Economy in 2010
  1.1 The First Award in Agriculture Youth Group in the year 2010
  1.2 Students got a Royal Award from His Royal Highness Crown Prince 
Maha Vajiralongkorn
  1.3 The teacher got a Royal Award for National distinguished adviser 
of Agriculture Youth Group.
 2 National Scores
In 2011
  2.1 The sixth highest score in Ordinary National Educational Test of 
Nakornpathom for Mathayom 3
  2.2 The sixth highest score in Ordinary National Educational Test of 
Nakornpathom for Mathayom 6
In 2012
  2.3 The result of O-NET scores increased in five core subjects.
  2.4 The tenth highest score in Ordinary National Educational Test of 
Nakornpathom for Mathayom 3
  2.5 The ninth highest score in Ordinary National Educational Test of 
Nakornpathom for Mathayom 6
 3  To pass the third external evaluation of the Committee on Standards 
and Quality Assessment at “good” and “excellent” level.
 4  To be selected to take a Sri Tambon’s Virture School evaluation of 
high school in Nokornpathom.

Such results have led to the development of quality education.
 1 To overcome weaknesses and convert them to be strengths or 
opportunities.
 2 To use learner’s learning achievement to stimulate teacher’s 
teaching strategies and studying of students.
 3 To collect data through monitoring process

โรงเรียนสถาพรวิทยา
 Sathapornwittaya School

นายปรีชา ศรีอนันต์
Mr.Preecha Sri-anun

Director :

วิสัยทัศน์ :

 นักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา ต้องเป็นผู้ที่
ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน มวีชิาชพีตดิตวัอย่างน้อยคนละ 1 อาชพี 
มีความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และน�ามา
ใช้ในการด�าเนินชีวิต มีคุณธรรม มีระเบียบมีวินัย มี
ความพยายาม ยดึมัน่ความเป็นคนไทย นกัเรยีนหญงิ
ต้องรกันวลสงวนตวั นกัเรยีนชายต้องเป็นสุภาพบรุษุ 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์

 Sathapornwittaya School aims to develop students to pursue 
independent learning and eagerness to seek knowledge. Students have 
got at least one vocation. Moreover, they truly understand on Sufficiency 
Economy Philosophy and they are able to apply the philosophy into 
daily life. Having morality, discipline, attempt, realize their responsibilities 
as Thai citizen, as well as good physical and mental health. Girls must 
reserve themselves. Boys must be a gentleman.
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ที่อยู่  : 132 หมู่ 8 ต�าบลบัวปากท่าวิทยา อ�าเภอบางเลน 

   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73130 

โทรศัพท์ : 034–993026-7 

โทรสาร  : 034–993070 

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. ได้รางวัลเหรียญทองแดง วู้ดบอลหญิงประเภททีม

หญิง กีฬาเขตการศึกษา ครั้งที่ 34 เมืองแพร่เกมส์ จ.แพร่

 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 คัดเลือกตัวแทนภาคกลาง  

การแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น 15 ปี ชาย จ.ชลบุรี 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 3

โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
Buapakthawittaya school

นายพรชัย จ้อยทองมูล
Mr.Pornchai Joithongmul

Director :

วิสัยทัศน์ :

 ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียน 

บัวปากท่าวิทยามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู ้สู ่ความเป็น

สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

Address  : 132 Moo 8 Buapaktha sub-district 

    Banglen district Nakhonpathom 73130

Telephone : 034–993026-7 

Fax   : 034–993070

Outstanding Performance / Awards

 1.  Bronze Medal, Woodball them

 2. Second to the champion, Sepak takraw Male 

competition

Such results have led to the development of quality 

education.

 Certificate by The office for National Education 

standard and Quality Assessment

 Buapakthawittaya school have the quality standard 
of education and learning to become universal on the basic 
of a strong and healthy into being Thai within the academic 
year 2556
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ที่อยู่  : 90 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ต�าบลท่าตลาด อ�าเภอ

   สามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110 

โทรศัพท์ : 034–311278, 034–311685 

โทรสาร  : 034–311684

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ

 1. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2551

 2. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันรักบ้ีฟุตบอล 7 คน ภาค

กลางประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 17 ปี และ 19 ปี 

ปีการศึกษา 2554 

 3. รางวัลชนะเลิศการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

(E-book) มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555

 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 ผลงานในความเป็นเลิศหลายด้านน�ามาบูรณาการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

กิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 King’s College

นายบัญชร จันทร์ดา 
Dr.Banchorn Chanda

Director :

วิสัยทัศน์ :

 ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เป็นโรงเรียนประจ�าชายแบบ Public School  
ตามพระราชประสงค์ มุ่งสร้างสุภาพบุรุษราชวิทย์  
สู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

Address  : 90 Moo 2 Tambon Tha Road market 

    Sam Pran district of Nakhon Pathom 

    Province ZIP Code 73110 

Telephone : 034-311278, 034-311685 

Fax   : 034-311684

Outstanding Performance / Awards

 1. Royal Award for School in 2551

 2. Youth Rugby Champion U.15, U.17, U.19  

in 2554

 3. National first award of the e-book, Secondary 

School in 2555

Such results have led to the development of quality 

education.

 Performance in several areas of excellence to 

develop an integrated study of school activities and 

learning activities for students to develop their full 

potential continuously

 King’s College aims to train, 
discipline and educate young men to 
become gentlemen for global compe-
tence. K
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Address  : 53 Moo 2 Tambon Raikhing, Sampran 
    District , Nakhon Pathom Province 73210
Telephone : 034-318087, 034-318088, 034-318089
Fax   : 034-322755

Outstanding Performance / Awards
 1. Two national gold medals, three first runners-up 
gold medals and one silver medal from 62nd National Arts 
and Crafts at Impact Hall, Muang Thong Thani
 2. A plaque from the minister of Ministry of Edu-
cation on “One School, One Innovation” : silver medal : 
Core student development to youth counselor screened 
by Teachers Council, Ministry of Education.
 3. A plaque on promoting reading excellence on 
80-year-old Queen Sirikit from Nanmee Co. Twenty million 
people will be reading 20 minutes per person per day. 

Such results have led to the development of quality 
education.
 We have tried to develop other groups of students 
to do their best in other academic areas.

วัดไร่ขิงวิทยา
 Watraikhingwittaya School

นายองอาจ ตรีชั้น
Mr.Ong-art Trichan

Director :

วิสัยทัศน์ :
 statement : Watraikh-
ingwittaya School will provide 
moral role-modeling to help 
students become good Thai, 
ASEAN and world citizens.

 มุง่พฒันาให้นกัเรยีนเป็นคนด ีมคีณุธรรม 

น�าไปสูค่วามเป็นพลเมอืงด ีพลเมอืงอาเซยีนและ

พลเมืองโลก

ที่อยู่  : 53 หมู่ 2 ต�าบลไร่ขิง อ�าเภอสามพราน 
   จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73210
โทรศัพท์ : 034-318087, 034-318088, 034-318089
โทรสาร  : 034-322755

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. ได้รบัรางวลัเหรยีญทองชนะเลศิระดบัชาต ิ2 รายการ 
เหรียญทองรองชนะเลิศ 3 รายการ และเหรียญเงิน 1 รายการ  
จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 62 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 2. ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศกึษาธกิารผลงานระดบัประเทศ “หนึง่โรงเรยีน หนึง่นวตักรรม” 
คณุภาพระดบัเหรยีญเงนิ ชือ่ผลงาน “การพฒันานกัเรยีนแกนน�า 
สู่การเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)”  
คัดเลือกโดยส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 3. ได้รับรางวลัโล่เกยีรตคิณุโรงเรยีนส่งเสรมิการอ่านยอด
เยีย่ม ระดบัประเทศ โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา สมเดจ็
พระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ รวมพลงัคนไทย 20 ล้านคน 
อ่านหนงัสอือย่างน้อยคนละ 20 นาทต่ีอวนั นานมบีุค๊ส์ดิง้คลับปีที่ 
12 ของบริษัท นานมีบุ๊คส์จ�ากัด

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 น�าไปขยายผลเพือ่พฒันานกัเรยีนกลุม่อืน่ ๆ  ให้มคีวามเป็น
เลิศทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
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ปรีดารามวิทยาคม
Preedaram Wittayakhom School

นางสุปราณี อยู่ฤกษ์
Mrs.Suprani Yuroek

Director :

วิสัยทัศน์ :

 โรงเรียนน�าความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี วิถี

พอเพียง เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนา

คุณภาพการศึกษาสู่อาเซียน

Address : 261 Moo 3 Tambon Klongjinda Sampran District, 
     Nakhon Pathom Province Zipcode 73110
Telephone : 034–397067 
Fax :  034-397236
Website : http://www.preedaram.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. Lab School from Office in the Basic Education Commis-
sion.
2. Good moral school for Nakhon Pathom Province 
in 2013 from the office of National Anti-Corruption  
Commission, Nakhon Pathom.
 3. The Honorable “Royal Award” in 2012 from OBEC.
 4. “Youth Insurance Project” Award, Nakhon Pathom  
Province from The Office of the Promotion Business Insur-
ance Commission.

Such results have led to the development of quality 
education.
 1. Got higher mark than the national level in Mathematics 
and Arts from O-Net at level 3 in 2012.
 2. Got rewards in competitive academic skills from The 
Arts and Craft Student 62nd.
 3. Got rewards in other skills from Central, East and The 
education area office.

 Leading knowledge and morality, pacing with tech-
nology, sufficient way, learning Thai wisdom, caring environ-
ment, developing the quality of education for ASIAN

ที่อยู่  : 261 หมู่ 3 ต�าบลคลองจินดา อ�าเภอสามพราน 
    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110
โทรศัพท์ : 034–397067 
โทรสาร : 034-397236

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. โรงเรียนได้ผ่านการรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (โรงเรียนดี
ประจ�าอ�าเภอ) จากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
 2. โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ประจ�าจังหวัดนครปฐม ประจ�าปี 2556 จากส�านักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ�าจังหวัด
นครปฐม
 3. โรงเรียนได้รางวัลชมเชยในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2555 จากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 4. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
โครงการยุวชนประกันภัย ประจ�าปี 2555 จากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
  จากผลงานต่าง ๆ  ของโรงเรยีนทีไ่ด้ด�าเนนิการ ส่งผลให้นกัเรยีนมผีล
สัมฤทธ์ิทางการเรยีนทีด่ขีึน้ มผีลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-Net) 
ช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สูงกว่าระดับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 2 
รายวิชา ได้แก่ รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาศิลปะ รวมทั้งยังส่งผลให้
นกัเรยีนได้รบัรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศลิปหตัถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 62 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับเขต
พื้นที่การศึกษาด้วย



74สพม.เขต 9 / SPM.9

Address : 92 Moo 3 Salaya District Phutthamonthon 
    Prefecture of Nakhon pathom Provice 
    Zip Cod 73170
Telephone : 02-4821153-56 Fax : 02-4821153
Website : http://www.rsbs.ac.th

Outstanding Performance / Awards
 1. A plaque and certificate of Epitome For excellent Ethics 
and integrity Administer in 2009 from patriarch 
 2. A plaque performance for excellent director in 2011 
from National Association of Secondary School Administrators.
 3. A certificate of excellent performance Director of the 
school in Teacher’s Day in 2012 from The Secondary Educa-
tional Service Area Office 9

Such results have led to the development of quality 
education.
 Awards have lead to encourage with knowledge, skills and 
the correct character for student and the users with fully, sin-
cerity because they are basis of The profession of education. 
When student and the users are the good person of society 
then Social peace by School-based management form Man-
agement process to Development of the student with school 
vision. Such results have cause to development of school to 
excellence that lead to Popularity and Confidence from Com-
munity and Parent to send their children to study at this school 
until received high popularity of Office of the Basic Education 
Commission of Thailand.

รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
 Rattanakosinsomphotbowonniwetsalaya

ดร.วรรณะ บุษบา
Dr. Wanna Bussaba

Director :

วิสัยทัศน์ :

“Leadership Institute of wisdom and learning 

to World-Class standard school”

 “สถาบันผู ้น�าแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล”

ที่อยู่  : 92 หมู่ 3 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล 
    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73110
 โทรศัพท์ : 02-4821153-56    โทรสาร : 02-4821153

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. รบัประทานโล่และวฒิุบตัรประกาศเกียรติคณุ เป็นบคุคลตวัอย่างที่
เป็นแบบอย่าง บริหารงานที่มีจริยธรรม และคุณธรรม ดีเด่น ปี 2552 จาก
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 2. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
ประจ�าปี พ.ศ. 2554 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย
 3. เกียรติบัตรผู้อ�านวยการโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  
เนือ่งในวนัคร ูประจ�าปี 2555 จากส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 9

ผลงานที่ได้รับกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 จากผลงานที่ได้ดังกล่าวน�าไปส่งเสริมให้เกิดให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ 
และลักษณะนิสัยที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างเตม็ความสามารถ ด้วยความบรสิทุธิใ์จ ทัง้นีเ้พราะการส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง ดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นหัวใจ
หลักของการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อศิษย์และผู้รับบริการเป็น
คนดีของสังคม สังคมย่อมสงบสุข โดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) รูปแบบกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวิสัย
ทัศน์โรงเรียน การปฏิบัติงานดังกล่าวท�าให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศท�าให้ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากชุมชนและผู้ปกครอง  
ในการส่งบตุรหลานเข้าศกึษาต่อโรงเรยีนจนเป็นโรงเรยีนทีไ่ด้รบัความนิยม
สูง ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 
(พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

Kanchanapisek Wittayalai 
Nakhon Pathom School
(Pratamnak Suankularb Matthayom)

นายนพดล เด่นดวง
Mr. Noppadon Dendung

Director :

วิสัยทัศน์ :

 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
นครปฐม (พระต�าหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม 
เลิศล�้าวิชาการ สืบสานงานพระราชด�าริ 
ธ�ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

Address : 299 Moo 5 Tambon Salaya Phutthamonthon District 
    of Nakhon pathom Provice Zip Cod 73170
Telephone : 02-4313614-5, 034-297663    Fax : 034-297663
Website : http://www.kjn.ac.th/

Outstanding Performance / Awards
 1. The school’s administrative obligations award for outstanding 
performance at secondary level from The Secondary School Admin-
istrator Association of Thailand in 2003, 2012.
 2. A small school management award for high quality and efficiency 
from The Secondary School Administrator Foundation of Thailand 
in 2006
 3. “Khurusadudee” Award : Award to praise those who conduct 
themselves according to professional ethics for receiving a token of 
honor from Secretariat Office of the Teachers Council of Thailand 
in 2006.
 4. Recognition Award “educational benefits as dedicated selfless 
endurance performance and improve the quality of life that are 
good model for society” from the Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel in 2000. 
 5. Award for “The Great Teacher with Ideology”, From the Office 
of the Basic Education Commission in 2012
 6. Outstanding award for the promotion of energy conservation and 
renewable energy, types of education institutions (secondary school) 
in 2011 from the Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency, Ministry of Energy 2011.

Such results have led to the development of quality education.
 1. The student’s O-NET national test results were higher than 
the national average score. At both ninth and twelfth grades, the 
students had the highest score of all 8 major subjects areas, in The 
Secondary Educational Service Area Office 9.
 2. The students won the national competitive activities continu-
ously.
 3. The school was recognized as good educational management 
from the parents, community, especially the majority of students 
achieved in passing the university entrance.

 Kanchanapisek Wittayalai Nakhon 
Pathom School (Pratmanak Suankularb 
Matthayom) is Dignity, Intergrity, Academic 
Excellence, Follow Royal Initiatives.

ที่อยู่ : 299 หมู่ 5 ต�าบลศาลายา-บางภาษี ต�าบลศาลายา 
    อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02-4313614-5, 034-297663  โทรสาร : 034-297664

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. รางวลัผูป้ฏบิติัหน้าทีบ่รหิารโรงเรยีน ทีม่ผีลงานดีเด่นระดบัมธัยมศกึษา 
จากสมาคมผูบ้ริหารโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งประเทศไทย ปี 2546, 2555
 2. รางวัลผู้บรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ได้อย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพ 
จากมูลนิธิผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ปี 2549
 3. รางวลั “ครสุดดุ”ี ได้รบัเครือ่งเชดิชเูกยีรตใินฐานะเป็นผู้ปฏบิติัตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2549
 4. รางวัลยกย่องเชดิชเูกยีรติ “เป็นผูท้�าประโยชน์ด้านการศกึษา อทุศิตน 
เสียสละ อดทน ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดี 
เป็นที่ประจักษ์” จากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ปี 2553
 5. รางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” ระดับจังหวัด จากส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 255
 6. รางวัลดีเด่นผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
ประเภทสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ประจ�าปี 2554 จากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พท.) กระทรวงพลังงาน  
ปี 2554 

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร
 1. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET มีผลการทดสอบที่สูงกว่าระดับ
ประเทศและมีคะแนนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงเป็นอันดับ 1 ของ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นกัเรยีนสามารถแข่งขนัชนะเลศิระดบัประเทศในกจิกรรมต่าง ๆ  อย่าง
ต่อเนื่อง
 3. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาได้จ�านวนมาก
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ที่อยู่ : 19/20 หมู่ 1 ต�าบลท่าพระยา อ�าเภอนครชัยศรี 
    จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120
โทรศัพท์ : 034-331634 โทรสาร : 034-331466

ผลงานดีเด่น / รางวัลที่ได้รับ
 1. นางสาววิไลลักษณ์ นวลจันทร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรในการ
เป็นเยาวสตรีดีเด่น ประจ�าปี 2554 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชินปูถมัภ์ กระทรวงยตุธิรรม ส�านกังานส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็ 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 2. นางสาววิไลลักษณ์ นวลจันทร์ ได้รับโล่เกียรติคุณในการเป็นผู้มี
ความสามารถดีเด่นและน�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 2555 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ
 3. นางสาววไิลลกัษณ์ นวลจันทร์ ได้รบัรางวัลรองชนะเลิศนกัเรยีนดเีด่น
การด�าเนินโครงการสรรค์สร้างความดี มีคุณธรรม ประจ�าปี 2555 จาก
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 4. นางสาววิไลลักษณ์ นวลจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน
ทกัษะ Crossword ในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ครัง้ที ่62 “สดุยอดเดก็ไทยมุง่มัน่ สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” จดัโดย
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 5. นางสาวสภุาพร นาคช�านาญ ได้รบัรางวัลเหรยีญเงิน ในการแข่งขนัการ
ตัดต่อภาพยนตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” จัด
โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 6. นายสาธิต เดชกล้าหาญ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันการ
ตัดต่อภาพยนตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ครั้งที่ 62 “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” จัด
โดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ผลงานที่ได้รับดังกล่าวน�าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไร

 - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
 - ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม

พลอยจาตุรจินดา
Phloichaturachinda School

นายชาย จันทร์งาม
Mr.Chai Channgam

Director :

วิสัยทัศน์ :

 มุ ่ ง จัดการศึกษาให ้ มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานภายในปี 2556

Address : 19/20 Moo 1 Tambon Thapraya, Nakhon Chaisi 
District 
    of Nakhon Prathom Province. Zip Code 73120
Telephone : 034-331634 Fax : 034-331466

Outstanding Performance / Awards
 1. Miss Wilailak Nuanchan, Certificate of the Best Youth of 2011, 
National Council of Women of Thailand, Ministry of Justice, 
Bureau of Child Promotion and Protection, Nature Council for 
Child and Youth Development Under Patronage H.R.H. Princess 
Maha Chakri Sirindhorn
 2. Miss Wilailak Nuanchan, Sheild Award of being Outstanding 
Student of 2012 award of 2012, Ministry of Education
 3. Miss Wilailak Nuanchan, The second prize of the best student 
follow the project “Create Goodness with a Good Moral of 2012”, 
The secondary Educational Service Area Office 9.
 4. Miss Wilailak Nuanchan, Silver medal of Crossword in Arts 
and Crafts in the Secondary Educational Service Area Office 9 
62th “Supremacy with Grace and Wisdom”, The Secondary Edu-
cational Service Area Office 9.
 5. Miss Supaporn Nakchamnarn, Silver medal of “Making Movie 
maker” in the Secondary Educational Service Area Office 9 62th 

“Supremacy with Grace and Wisdom”, The Secondary Educa-
tional Service Area Office 9.
 6. Miss Supaporn Nakchamnarn, Silver medal of “Making Movie 
maker” in the Secondary Educational Service Area Office 9 62th 

“Supremacy with Grace and Wisdom”, The Secondary Educa-
tional Service Area Office 9.

Such results have led to the development of quality 
education.
 - To improve students’ achievement. 
 - To encourage students having a good moral and good moral-
ity.

 To improve the quality of education 
based on basic education within 2013
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The secondary educational 
Service Office 9

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9

ประมวลภำพ

กิจกรรม
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