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ส่วนที ่1 บทน ำ 
 
1. ควำมเปน็มำ  

 โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ต้ังอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลละหำนทรำย เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ต ำบลละหำนทรำย อ ำเภอ
ละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-649007,044-649157  โทรสำร  
044-649007 Website www.lrp.ac.th  ไปรษณีย์อิเลคโทรนิค lrpschool@hotmail.com มีพื้นที่ 239 ไร่  
3 งำน 95 ตำรำงวำ ต้ังขึ้นเมื่อปีพุทธศักรำช 2514 ในวโรกำสพระรำชพิธีรัชดำภิเษก อันเป็นมหำมงคลสมัยที่พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์รำชสมบัติครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนำยน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษำธิกำรได้
ประกำศจัดต้ังโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่ำน จ ำนวน  
9 โรงเรียน ต้ังอยู่ในทิศทำงต่ำงๆ ทั้ง 8 ทิศ และให้ต้ังอยู่ที่ส่วนกลำงอีก 1 โรงเรียน และเพ่ิมโรงเรียนรัชดำภิเษก อ ำเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตำนี ในภำยหลัง รวม 10 โรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนรำชประชำสมำสัยฝ่ำยมัธยมศึกษำรัชดำภิเษก  จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 2. โรงเรียนฉวำงรัชดำภิเษก  อ ำเภอฉวำง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 3. โรงเรียนท่ำแซะรัชดำภิเษก  อ ำเภอท่ำแซะ  จังหวัดชุมพร 
 4. โรงเรียนขลุงรัชดำภิเษก  อ ำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
 5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดำภิเษก  อ ำเภอบ่อพลอย  จังหวัดกำญจนบุรี 
 6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดำภิเษก  อ ำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 7. โรงเรียนปงรัชดำภิเษก   อ ำเภอปง  จังหวัดพะเยำ 
 8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมำนรัชดำภิเษก อ ำเภอจตุรพักตร์พิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 9. โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. โรงเรียนรัชดำภิเษก   อ ำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตำนี 

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก เปิดท ำกำรสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภำคม 2514 โดยมี 
นำยกิมยง  นันทวิเชตพงษ์ เป็นผู้บริหำรคนแรก และปัจจุบันผู้บริหำร คือ นำยสรำยุทธ  เสลำรักษ์  

 ที่ต้ังของโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษกอยู่ทำงทิศตะวันออกจองที่ว่ำกำรอ ำเภอละหำนทรำย ติดทำงหลวงสำย ละหำน
ทรำย - บ้ำนกรวด ห่ำงจำกตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมำณ 95 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษำที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย 
ทิศเหนือ โรงเรียนละหำนทรำยวิทยำ  อ ำเภอละหำนทรำย    ระยะทำงห่ำงกันประมำณ   7   กิโลเมตร 
ทิศใต้  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยำ    อ ำเภอละหำนทรำย    ระยะทำงห่ำงกันประมำณ  25   กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก โรงเรียนตำจงพิทยำสรรค์    อ ำเภอละหำนทรำย    ระยะทำงห่ำงกันประมำณ  12   กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก โรงเรียนปะค ำพิทยำคม    อ ำเภอปะค ำ            ระยะทำงห่ำงกันประมำณ  15  กิโลเมตร 

 

ชือ่โรงเรยีน   ละหำนทรำยรัชดำภิเษก 
ประเภทโรงเรยีน   สหศึกษำ 
อักษรยอ่โรงเรยีน  ล.ร.ภ. 
วนัสถำปนำโรงเรยีน  9 มิถุนำยน 2514 

 
 

สัญลักษณโ์รงเรยีน      
 

http://www.lrp.ac.th/
mailto:rpschool@hotmail.com
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สปีระจ ำโรงเรยีน   เหลือง – น้ ำเงิน 

สีเหลือง                   เป็นสีประจ ำรัชกำลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจ ำวันพระรำชสมภพ  
                            เป็นสัญลักษณ์แห่งจงรักภักดี มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน 
สีน้ ำเงิน                   คือสีเงิน เป็นควำมหมำย รัชดำเป็นสัญลักษณ์ของควำมดี  
                            ควำมมีระเบียบ ควำมมีคุณค่ำ และควำมกตัญญูกตเวที 

คติธรรม            น สิยำ โลก วฑฺฒโน อย่ำเป็นคนรกโลก 
วิสัยทัศน์           เรียนรู้อย่ำงสุขใจ ใฝ่คุณควำมดี มีปัญญำเลิศ 
เอกลักษณ์โรงเรียน              แหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ สวนพฤกษศำสตร์ รื่นรมย์ 
อัตลักษณ์โรงเรียน ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่ำงพอเพียง 

 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรยีนละหำนทรำยรชัดำภเิษก 

1. นำยปรีชำ     มำกนำคำ   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยถนอม   เฮงวำณิชย์   กรรมกำรที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่ำ 
3. นำยสุเมธ   เฮงยศมำก   กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นำงศักดิ์รอย   พุทธิชำติ   กรรมกำรที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นำยสุวิจักขณ์   ป่ำโสม    กรรมกำรที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
6. นำยเชำวิวัฒน์   มหำโยชน์ธนิศร  กรรมกำรที่เป็นผู้แทนครู 
7. พระครูรัตนำภิรักษ์    กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. พระสุรชัย   ฐิตธมฺโม   กรรมกำรผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
9. นำยส ำรำญ   วิรุณพันธ์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นำยไกรศร   องค์สกุลชูวงศ์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ร.ต.ท. ไทย   บุตรศรี   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นำยบรรเลง   สุรกุล    กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นำยเสียบ   ชะมำเพ็ชร   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นำงศิรณี   เฮงวำณิชย์   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นำยสรำยุทธ   เสลำรักษ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
2. สถำนภำพทัว่ไป 

     สภำพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่รำบสูงที่มีควำมลำดชันจำกทิศใต้ลงมำยังทิศเหนือ  สูงกว่ำระดับน้ ำทะเลเฉลี่ย 163 เมตร ห่ำงจำก
จังหวัดบุรีรัมย์ ประมำณ 100 กิโลเมตร กำรติดต่อคมนำคมระหว่ำงอ ำเภอและจังหวัดมีรำยละเอียดดังนี้ 

1. ทำงหลวงชนบท หมำยเลข บร 4013 อ ำเภอละหำนทรำย อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. ทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข 224 อ ำเภอละหำนทรำย อ ำเภอบ้ำนกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ทำงหลวงจังหวัด เส้นทำงอ ำเภอละหำนทรำย อ ำเภอปะค ำ อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ทำงหลวงชนบท ต ำบลละหำนทรำย ต ำบลโคกว่ำน ต ำบลจะบก อ ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์    
5. เส้นทำงเชื่อมต่อระหว่ำงตำมต ำบลและหมู่บ้ำนเป็นสภำพลูกรังและถนนคอนกรีตซึ่งยังไม่เต็มทุกสำย   

ลักษณะภมูปิระเทศ 
 โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษกต้ังอยู่บ้ำนเลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ต ำบลละหำนทรำย อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ 

สภำพพ้ืนที่เป็นที่รำบสูง มีควำมลำดชันมีที่รำบลุ่มและที่ดอนสลับกันไป ในพื้นที่ไม่มีภูเขำ มีแหล่งน้ ำธรรมชำติคือ หนองละหำนทรำย 
มีแม่น้ ำ ไหลผ่ำน คือ ล ำปะเทีย 
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ภมูอิำกำศ  
ลักษณะภูมิอำกำศ  เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
    -   ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ เดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 
    -   ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ เดือนมิถุนำยน - กันยำยน 
    -   ฤดูหนำว เริ่มต้ังแต่ เดือนตุลำคม - มกรำคม  

กำรปกครอง   
แบ่งกำรปกครองตำม พ.ร.บ. ลักษณะกำรปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ประกอบด้วย 6 ต ำบล คือ 
 1. ต ำบลละหำนทรำย ม ี        12 หมู่บ้ำน 
 2. ต ำบลโคกว่ำน  ม ี 11 หมู่บ้ำน  
 3. ต ำบลส ำโรงใหม่ ม ี 14 หมู่บ้ำน  
 4. ต ำบลหนองตะครอง ม ี 12 หมู่บ้ำน 
 5. ต ำบลหนองแวง ม ี 13 หมู่บ้ำน 
 6. ต ำบลตำจง  ม ี 22 หมู่บ้ำน 

 

สภำพทำงเศรษฐกิจ   

ประชำกรส่วนใหญ่ในเขตอ ำเภอละหำนทรำยประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรและรองลงมำประกอบอำชีพกำรพำณิชย์
อุตสำหกรรม ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในกำรเกษตรกรรม คือกำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวนยำงพำรำและเลี้ยงสัตว์   

เกษตรกรรม  

รำยได้ส่วนใหญ่มำจำกภำคเกษตรกรรมและมีกำรปลูกพืชค่อนข้ำงมำกเกือบทุกต ำบล 

กำรปศสุัตวแ์ละประมงน้ ำจดื 

 กำรเลี้ยงสัตว์มีกำรขยำยตัวเปลี่ยนรูปแบบจำกกำรเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนำมำเป็นกำรท ำฟำร์มสัตว์มำกขึ้น ซึ่ง
ส่วนมำกเป็นไก่พันธุ์ไข่ และไก่พันธ์ุเนื้อ  ส่งจ ำหน่ำยในจังหวัด และมีกำรเลี้ยงกบซึ่งส่งไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศด้วย  ส่วนกำร
ประมงส่วนใหญ่ท ำเพ่ือกำรเลี้ยงชีพ 

กำรอุตสำหกรรม 
     มีสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมทั้งทำงด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมซึ่งได้แก่กิจกำรประเภทสีข้ำวซึ่งกระจำยอยู่
ทุกต ำบลแต่ก็มีกำรจ้ำงงำนไม่เพียงพอที่จะรองรับประชำชนที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำนในเมืองหลวง 

กำรทอ่งเทีย่ว 
     อ ำเภอละหำนทรำยมีสถำนที่ที่น่ำสนใจในด้ำนที่เป็นโบรำณสถำน  และแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่ส ำคัญ คือ 

      1. หนิหลมุ ต้ังอยู่หมู่ที่ 10 ต ำบลส ำโรงใหม่ อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ 
เกิดจำกกำรกัดเซำะของน้ ำจนลำนในหลุม 
       2. วดัโพธิท์รำยทอง ต้ังอยูห่มู่ที่ 1 ต ำบลละหำนทรำย อ ำเภอละหำนทรำย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กำรพำณชิยกรรม 
       ภำวะกำรค้ำโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับรำคำสินค้ำเกษตรเป็นส ำคัญ  ถ้ำปีใดสินค้ำเกษตรมีรำคำสูงก็ส่งผลให้ประชำกรมี
ควำมคล่องตัวในกำรจับจ่ำยใช้สอยมำกขึ้น  กำรซื้อขำยสินค้ำอุปโภคบริโภคก็จะคึกคักไปด้วย   กำรค้ำขำยเป็นในลักษณะที่
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เกษตรกรน ำสินค้ำเกษตรมำขำยตำมหมู่บ้ำน  ตลำดประจ ำต ำบล   ส่วนสินค้ำอุตสำหกรรมจะอยู่ในรูปของตลำดนัดสินค้ำเสำร์ -
อำทิตย์ 

ภำรกิจของโรงเรียน 
   โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษกมีภำรกิจในกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน คือ 

       1. กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ม.1-6 ก ำหนดให้มีหลักสูตรสถำนศึกษำเป็นกำรเฉพำะมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเป็นกำร
เสริมสร้ำงพัฒนำกำรและเตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 

       2. กำรจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำม 
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 มี 2 สำย คือ 

สำยสำมัญ      ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-6 
สำยอำชีพ       ประกำศนียบัตรวิชำชีพ สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

3. สภำพปจัจุบนั 
 ขอ้มูลนกัเรยีน ปัจจุบันโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษกมีข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนนักเรียนดังนี้ 
  1. จ ำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรท้ังหมด 320 คน (ระดับชั้น ม. 1) 
            2. จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอน จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,664 คน อัตรำส่วนครู : 
นักเรียน 1 : 23 จ ำแนกตำมระดับชั้นที่เปิดสอนปีกำรศึกษำ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
ห

มำยเหตุ   ข้อมูล   10   มิถุนำยน   2559  

ระดบัชัน้ จ ำนวนหอ้ง 
เพศ 

รวม เฉลีย่ตอ่หอ้ง 
ชำย หญงิ 

ม.1 10 180 257 437 47.20 

ม.2 10 200 259 459 48.10 
ม.3 10 207 270 477 48.40 
ม.4 8 122 249 371 51.50 

ม.5 9 143 268 405 45.00 

ม.6 9 161 245 406 50.33 
ปวช.1 1 4 27 31 50.00 
ปวช.2 1 8 43 51 30.00 
ปวช.3 1 0 27 27 42.00 
รวม 59 1,102 1,639 2,664 47.95 



5 

ขอ้มูลบคุลำกร ปีกำรศึกษำ 2559 

ประเภท 
        บคุลำกร 

เพศ ระดบักำรศึกษำสงูสุด 
อำยุ
เฉลีย่ 

ประสบกำรณ์
สอนเฉลีย่ ชำย หญงิ รวม 

ต่ ำ
กวำ่ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สงูกวำ่ 
ป.ตร ี

ผู้อ ำนวยกำร 1 - 1 - - 1 56 33 

รองผู้อ ำนวยกำร 3 1 4 - - 3 51 27 
รวมผู้บริหำร 4 1 5 - - 5 - - 
ครูประจ ำกำร 48 64 112 - 71 23 41 15 

พนักงำนรำชกำร 7 2 9 - 8 - 33 6 
ครูอัตรำจ้ำง 4 2 6 - 13 - 29 4 

นักศึกษำฝึกประสบกำรณ ์ 15 17 32 - 32 - 22 1 
รวมครูผู้สอน 74 85 159 - 124 23 33 13 
ลูกจ้ำงประจ ำ 5 1 6 2 9 - 51 - 

ลูกจ้ำง 5 7 12 7 4 - 33 - 
รวมลูกจ้ำง 10 8 24 9 13 - 42 - 

รวม 88 94 182 7 135 27 37 12 
หมำยเหตุ   ข้อมูล   10   พฤศจิกำยน   2559 

●    มีครูท่ีสอนวิชำตรงตำมวิชำเอก    151 คน ( 96.79 %) 

●    มีครูท่ีสอนวิชำตำมควำมถนัด         5 คน  ( 3.21 %) 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนครแูยกเปน็กลุม่สำระ ต ำแหนง่ และวทิยฐำนะ 
 

ที ่ กลุม่สำระ ครู  
คศ.3 

ครู  
คศ.2 

ครู  
คศ.1 

คผช. พนง. อัตรำจำ้ง รวม คดิเปน็ 
ร้อยละ 

1 ผู้บริหำร 3 2 - - - - 5 3.88 
2 ภำษำต่ำงประเทศ 2 5 6 3 - - 16 12.40 
3 ภำษำไทย 4 1 5 1 1 - 12 9.30 
4 คณิตศำสตร์ 5 2 6 - 1 - 15 11.63 
5 สังคมศึกษำฯ 5 3 4 3 2 2 19 14.73 
6 วิทยำศำสตร์ 6 8 5 1 - 1 21 16.28 
7 พำณิชย์ฯคอมพิวเตอร์ 4 5 2 1 - 2 14 10.85 
8 กำรงำนอำชีพ 3 1 1 2 - - 7 5.43 
9 ดนตรี/ศิลปะ/นำฏศิลป์ 2 3 1 - 3 - 9 6.98 
10 สุขศึกษำ/พลศึกษำ 3 - 1 1 2 3 10 7.75 
11 ครูธุรกำร - - - - - 1 1 0.78 

รวมทั้งหมด  37 30 31 12 9 9 129 
คิดเป็นร้อยละ  28.68 23.26 24.03 9.30 6.98 6.98 100.00 

** ครูแนะแนว อยู่ในกลุ่มกำรงำนอำชีพ ครูบรรณำรักษ์ อยู่ในกลุ่มสังคมฯ 

ขอ้มูลดำ้นอำคำรสถำนที่ 
 5.1 อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ จ ำนวน 8 หลัง ได้แก่ อำคำรเรียน 4 หลัง อำคำรประกอบ 5 หลัง  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นอำคำรประกอบที่ได้รับงบจัดสรรตำมโครงกำร มพช. 2 

5.2 จ ำนวนห้องเรียนทั้งหมด 56 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
-  มัธยมศึกษำตอนต้น (ช่วงขั้นที่ 3)  10/10/10 
-  มัธยมศึกษำตอนปลำย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) 9/7/7 
-  หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ ( ปวช. ) 1/1/1 

สภำพชมุชนโดยรวม 
สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่ก ำลังพัฒนำเป็นชุมชนเมือง ทั้งนี้เพรำะโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณเขต

เทศบำลต ำบลละหำนทรำย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ 
ทิศเหนือ   จรด   ทำงหลวงหมำยเลข 2075 (ละหำนทรำย–บ้ำนกรวด-ประโคนชัย) 
ทิศตะวันออก    จรด    หมู่บ้ำนหนองตำแอก   
ทิศใต้               จรด    หมู่บ้ำนชลประทำนเหนือ 
ทิศตะวันตก       จรด    โรงเรียนบ้ำนละหำนทรำย  
อำชีพหลักของชุมชน คือ อำชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท ำนำ ท ำไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอำชีพอื่นๆได้แก่ อำชีพ

รับจ้ำง ค้ำขำย เป็นอำชีพรอง เนื่องจำกชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนหลำยกลุ่มที่อพยพมำจำกที่อื่น 
จึงท ำให้มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ มีควำมหลำกหลำย โดยเฉพำะด้ำนภำษำ มีทั้งภำษำไทยอีสำน ภำษำเขมร ภำษำ
ส่วย ภำษำไทยโครำช เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำม ส่วนใหญ่ยังยึดและนับถือศำสนำพุทธเป็นศำสนำหลัก เพ่ือเป็นแนวทำงแห่งกำร
ด ำเนินชีวิต ส ำหรับประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักและเป็นหน้ำเป็นตำของชุมชน คือ เจรียง กันตรึม ประเพณีเบนทม 
และเบนตู๊จย์  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
ร้อยละ 75 ประกอบอำชีพกำรเกษตรกรรม เช่น ท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน เลี้ยงสัตว์ 

 ร้อยละ 20 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป และค้ำขำย 
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 ร้อยละ  5  ประกอบอำชีพอื่นๆ เช่น รับรำชกำร รัฐวิสำหกิจ เป็นต้น 
ฐำนะทำงเศรษฐกิจ รำยได้โดยเฉลี่ยต่อปี 20,080 บำท (อ้ำงถึง พัฒนำกำรอ ำเภอละหำนทรำย) 

โอกำสและขอ้จ ำกดัของโรงเรยีน 
เนื่องจำกโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษกเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ มีแนวโน้มว่ำในกำรศึกษำ 2555 จะมีจ ำนวนนักเรียน

เพ่ิมขึ้น และเป็นโรงเรียนที่ ต้ังขึ้นเนื่องในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้นครองรำชย์ครบ 25 พรรษำ
(รัชดำภิเษก) โรงเรียนจึงได้รับกำรพัฒนำรุดหน้ำไปมำกพอสมควร ตำมแนวปรัชญำและค ำขวัญที่ว่ำ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น ำ
วิชำกำร สืบสำนงำนพระรำชด ำริ จนกระท่ังได้รับกำรพิจำรณำจัดต้ัง ให้เป็นโรงเรียนโรงเรียนในฝัน และนอกจำกนี้โรงเรียนละหำน
ทรำยรัชดำภิเษกได้รับกำรพิจำณำให้เป็น ศูนย์สิ่ งแวดล้อมศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ ต้ังแต่ปี 2545–ปัจจุบัน โดยภำระหลักแห่งกำร
ด ำเนินกำรงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับโล่รำงวัลสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ใน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี  และปีกำรศึกษำ 
2554 โรงเรียนได้รับรำงวัลเกียรติบัตรข้ันที่ 1 โครงกำรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 

แต่อย่ำงไรก็ตำมโรงเรียนก็ยังมีข้อจ ำกัดที่เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำ  ที่เป็นปัญหำส ำคัญคือ 
แนวโน้มในปีกำรศึกษำ 2555 จะมีจ ำนวนนักเรียนเพ่ิม ก็ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนอำคำรเรียน ห้องเรียน ครูหรือปัญหำอื่นๆ อีกมำกมำย 
ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำโดยด ำเนินกำร   ดังนี้ 

 1.  จัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้ห้องเรียนธรรมชำติ  
 2.  จัดครูอัตรำจ้ำงที่นอกเหนือจำกงบประมำณที่ได้รับ โดยใช้เงินอุดหนุน (รำยหัว) 

 

 

 

โครงสรำ้งหลกัสูตร 
ปีกำรศึกษำ  2560  โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก   จัดสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   ส ำหรับหลักสูตร

สถำนศึกษำตำมหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ปี พ.ศ.2551  ได้จัด
สัดส่วนสำระกำรเรียนรู้และเวลำเรียน   ดังแสดงในตำรำงต่อไปนี้ 
 

ระดบัชัน้มัธยมศกึษำตอนตน้   มธัยมศกึษำปทีี่ 1 – 3 
ระดบัชัน้ เวลำเรยีน   (คดิเปน็รอ้ยละตอ่ปี)  

 ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ ภำษำฯ กิจกรรม รวม 

ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

10.71 
10.71 
14.29 

10.71 
10.71 
10.71 

16.07 
8.93 
8.93 

14.29 
14.29 
14.29 

12.50 
12.50 
12.50 

5.36 
5.36 
5.36 

5.36 
12.50 
8.92 

14.29 
14.29 
14.29 

10.71 
10.71 
10.71 

100 
100 
100 

รวม 11.90 10.71 11.31 14.29 12.50 5.36 8.93 14.29 10.71 100 
หมำยเหตุ   จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปี  เท่ำกับ 1,120 ชั่วโมง แยกกลุ่มสำระพื้นฐำน 1,000ชั่วโมง และกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน 120 ชั่วโมง สำระเพ่ิมเติมที่จัด คือ เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดและกำรค้นคว้ำ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ IS ภำษำเขมร 
ภำษำจีน ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร กิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ 
 

ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำปทีี่ 4–6 (แผนกำรเรยีนวทิย–์คณติ) 
ระดบัชัน้ เวลำเรยีน (คดิเปน็รอ้ยละตอ่ปี)  

 ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ ภำษำฯ กิจกรรม รวม 
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ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

6.67 
6.67 
6.67 

16.67 
16.67 
16.67 

30.00 
26.67 
26.67 

10.00 
10.00 
10.00 

3.33 
3.33 
3.33 

3.33 
3.33 
3.33 

6.67 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 

13.33 
13.33 
13.33 

100 
100 
100 

รวม 6.67 16.67 27.78 10.00 3.33 3.33 8.89 10.00 13.33 100 
หมำยเหตุ สำระเพิ่มเติมที่จัด คือ โลกและดำรำศำสตร์ กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ IS ภำษำเขมร ภำษำจีน ภำษำอังกฤษเพ่ือกำร
สื่อสำร 

 

 

 

 

ระดบัมัธยมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำปทีี่ 4–6 (แผนกำรเรยีนศลิป-์ทัว่ไป) 

ระดบัชัน้ 
เวลำเรยีน   ( คดิเปน็รอ้ยละตอ่ป ี)  

ไทยฯ คณิตฯ วิทยฯ์ สงัคมฯ สขุศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ ภำษำฯ กิจกรรม รวม 
ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

13.33 
13.33 
13.33 

6.67 
6.67 
6.67 

10.00 
6.67 
6.67 

13.33 
13.33 
13.33 

6.67 
6.67 
6.67 

10.00 
10.00 
10.00 

13.33 
16.67 
16.67 

13.33 
13.33 
13.33 

13.33 
13.33 
13.33 

100 
100 
100 

รวม 13.33 6.67 7.78 13.33 6.67 10.00 15.56 13.33 13.33 100 
หมำยเหตุ   จ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปีเท่ำกับ 1,200 ชั่วโมง แยกกลุ่มสำระพื้นฐำน 1,040 ชั่วโมง     
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 160 ชั่วโมง  สำระเพ่ิมเติมที่จัด คือ ภำษำจีน กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ IS ภำษำเขมร ภำษำจีน 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร ภำษำญี่ปุ่น 

 
ระดบัประกำศนยีบัตร (ปวช.) (แผนกำรเรยีนคอมพวิเตอร์ธรุกิจ) 

 
หมวดวชิำ กลุม่วชิำ จ ำนวนหนว่ยกิต คดิเปน็รอ้ยละ 
หมวดวชิำทักษะชวีิต ภำษำไทย 3 2.75 

ภำษำต่ำงประเทศ 6 5.50 
วิทยำศำสตร์ 4 3.67 
คณิตศำสตร์ 4 3.67 
สังคมศึกษำ 3 2.75 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 2 1.83 

หมวดวชิำทักษะวชิำชีพ ทักษะวิชำชีพพ้ืนฐำน 18 16.51 
ทักษะวิชำชีพเฉพำะ 24 22.02 
ทักษะวิชำชีพเลือก 21 19.27 
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 4 3.67 
โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ 4 3.67 

หมวดวชิำเลอืกเสรี  12 11.01 
กิจกรรมเสรมิหลักสตูร  2 1.83 
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 รวม 109 100.00 
หมำยเหตุ   แสดงจ ำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้ง 3 ปี  

 

 

แหลง่เรยีนรู้ ภมูปิัญญำทอ้งถิน่ 
มีห้องสมุดขนำด 328 ตำรำงเมตร  (คิดเป็นประมำณ 4 ห้องเรียน) และมีห้องสมุดเปิดขนำดประมำณ   820 ตำรำง

เมตร มีหนังสือทั้งหมด 35,000 เล่ม กำรสืบค้นหนังสือและกำรยืม–คืน ใช้ระบบ E–Library 2001  จ ำนวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุดในปีกำรศึกษำนี้  คิดเป็น 1,200 คน/วัน 

ขอ้มูลทรัพยำกรทีจ่ ำเปน็ 
 คอมพิวเตอร์ มีจ ำนวนทั้งหมด 210 เครื่องใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน 150 เครื่องใช้สืบค้นข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตได้  200  
เครื่อง ใช้ในงำนบริหำร 45  เครื่อง 
 จ ำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ตในปีกำรศึกษำที่รำยงำน เฉลี่ย 2,650 คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 91.60 
ของนักเรียนทั้งหมด 

ปริมำณสื่อมีจ ำนวนประมำณ 1,000–1,200 ชิ้น  
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมมีทั้งหมด  21  ห้อง  ได้แก่ 

1. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์      5   ห้อง    
  2. ห้องปฏิบัติกำรภำษำอังกฤษ      1   ห้อง 
   3. ห้องศนูย์สื่อฯ สังคมศึกษำ       1   ห้อง 
  4. ห้องอินเทอร์เน็ต / แปลภำษำ  1   ห้อง 
  5. ห้องจริยศึกษำ    1   ห้อง 
  6. ห้องสมุด    1   ห้อง 
  7. ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์      1   ห้อง 
  8. ห้องโสตทัศนศึกษำ   1   ห้อง 
  9. ห้องดนตรีสำกล   1   ห้อง 
           10. เรือนธรรม    1   หลัง 
           11. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์   4   ห้อง 
           12. ห้องพิมพ์ดีด    2   ห้อง 
                     13. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษำ  1   ห้อง 
            14. ห้องปฏิบัติกำรตัดเย็บ  1   ห้อง 
                     15. ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตส ำหรับครูและบุคลำกร     1   ห้อง 
            16. ศำลำธัญญำธรรมำนุสรณ์ ส ำหรับเรียน/ปฏิบัติธรรม  1   หลัง  
 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนำกำร ได้แก่ ลำนอเนกประสงค์ (บริเวณลำนร่มไม้หน้ำห้องประชำสัมพันธ์) ลำนกิจกรรม
วิทยำลัยชุมชนบุรีรัมย์ สนำมฟุตบอล สนำมบำสเกตบอล สนำมวอลเลย์บอล สนำมเซปักตะกร้อ สนำมฟุตซอล สวนกำญจนำภิเษก 
และอื่นๆ    

 
 
 
นอกจำกห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียนดังนี้ 
แหลง่เรยีนรูภ้ำยใน สถิติกำรใช ้ แหลง่เรยีนรูภ้ำยนอก สถิติกำรใช ้
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ชือ่แหลง่เรียนรู้ จ ำนวนครัง้ / ป ี ชือ่แหลง่เรียนรู้ จ ำนวนครัง้ / ป ี
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
2. ศูนย์สื่อกลุ่มสำระ 
3. แปลงเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ 
4. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษำ 
5. สวนป่ำธรรมชำติ 
6. สวนวรรณคดี 
7. สวนสมุนไพร 

200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 

100-120 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ป 

1. แหล่งภุมลักษณ์ 
2. เขื่อนล ำนำงรอง/ล ำจังหัน 
3. ห้องสมุดประชำชน 
4. อุทยำนประวัติศำสตร์ พนมรุ้ง /
เมืองต่ ำ/เขำหลุบ/  เขำอังคำร 

1-2 
1-2 

20 วัน/ป ี
1 
 

8. ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
9. เส้นทำงศึกษำธรรมชำติ 
10. ศูนย์สื่อประชำคมอำเซียน 

200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 

  

 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถำนศึกษำได้เชิญมำให้ควำมรู้แก่นักเรียนในปีกำรศึกษำ  2560 มีดังนี้ 
1. พระสุรชัย  ฐิตตปุญโญ   ให้ควำมรู้/สอนในรำยวิชำพระพุทธศำสนำ ระดับชั้น ม.4 และ ม.6 
2. นำงสำรภี  รำชรักษ์   ให้ควำมรู้/สอนในรำยวิชำงำนประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 และ ม.6 
3. นำยพงษ์พิษณุ  อภิเกียรติสกุล    ให้ควำมรู้/สอนในรำยวิชำคณิตศำสตร์ และกรีฑำ  
4. นำยไตรภพ  โครตวงษำ  ให้ควำมรู้ เรื่อง กำรจัดกำรศึกษำกับเศรษฐกิจพอเพียง 
5. หลวงพ่อด้วม วัดโคกไม้แดง  ให้ควำมรู้เร่ือง หลวงปู่สุข 
6. เจ้ำหน้ำที่ป่ำไม้ดงใหญ่   ให้ควำมรู้เร่ือง ธรรมชำติวิทยำ ในค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี ม.2 
7. เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงละหำนทรำย  ให้ควำมรู้กำรรักษำควำมปลอดภัยในอัคคีภัยค่ำยลูกเสือ-เนตรนำรี 
8. พระภิกษุ    ให้ควำมรู้เร่ือง รำยวิชำหน้ำที่พลเมือง 
9. เจ้ำหน้ำที่งำนมหิงสำสำยสืบ  ให้ควำมรู้เร่ือง มหิงสำสำยสืบ 
10. เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจละหำนทรำย  ให้ควำมรู้เร่ือง ยำเสพติด 
11. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขละหำนทรำย ให้ควำมรู้เร่ือง ทันตสุขภำพ/อย.น้อย/สุขำภิบำลอำหำร 
4. ผลกำรด ำเนนิงำนในรอบปทีี่ผำ่นมำ 

โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ได้มุ่งพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ให้เต็มศักยภำพตำมควำมสำมำรถและ
ควำมสนใจ ซึ่งผลจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวท ำให้นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถดังที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ซึ่ง
สำมำรถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

  

         
ผลงำนดเีดน่ 

 โรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก ได้มุ่งพัฒนำศักยภำพทำงวิชำกำรของผู้เรียน  ให้เต็มศักยภำพตำมควำมสำมำรถและ
ควำมสนใจ ซึ่งผลจำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวท ำให้นักเรียนมีทักษะควำมสำมำรถดังที่ได้รับรำงวัลต่ำง ๆ ซึ่ง
สำมำรถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

ผลงำนดเีดน่ระดบัประเทศ 

ที ่ ชือ่รำงวลั / ผลงำนทีไ่ดร้ับ ว /ด/ป ทีไ่ดร้ับ หนว่ยงำนทีม่อบ 
1 เกี่ยรติบัตรสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 2 เก่ียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่

สถำนภำพ สถำนศึกษำอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียน  

23 มีนำคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

พระรำชทำน 
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ที ่ ชือ่รำงวลั / ผลงำนทีไ่ดร้ับ ว /ด/ป ทีไ่ดร้ับ หนว่ยงำนทีม่อบ 
2 นำยสรำยุทธ เสลำรักษ์ ผู้บริหำรรำงวัลเชิดชูเกียรติเสมำ ป.ป.ส.

ประจ ำปี 2558 
8 มี.ค. 2559 ป.ป.ส. 

3 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยำวชนหญิง รุ่นมินิเวท น้ ำหนักไม่เกิน 39 
กิโลกรัม กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่นยุวชนและเยำวชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2559 

10 – 17 ม.ค. 
2559 

สมำคมกีฬำมวยแห่ง
ประเทศไทย 

4 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทยุวชนหญิง รุ่นมินิมิตเก็ตเวท น้ ำหนักไม่
เกิน 30 กิโลกรัม กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่นยุวชนและเยำวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2559 

10 – 17 ม.ค. 
2559 

สมำคมกีฬำมวยแห่ง
ประเทศไทย 

5 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิง รุ่นไลท์แบนตั้มเวท น้ ำหนักไม่
เกิน 52 กิโลกรัม กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่นยุวชนและเยำวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2559 

10 – 17 ม.ค. 
2559 

สมำคมกีฬำมวยแห่ง
ประเทศไทย 

6 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิง รุ่นลิตเติลเวท น้ ำหนักไม่เกิน 
40 กิโลกรัม กำรแข่งขันมวยสำกลสมัครเล่นยุวชนและเยำวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2559 

10 – 17 ม.ค. 
2559 

สมำคมกีฬำมวยแห่ง
ประเทศไทย 

7 รำงวัลชมเชย กำรแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise 
Thailand Championship 2016 รุ่น Pre-Teenage ณ 
ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์บำงกะปิ  ตัวแทนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

24 ม.ค. 2559 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี 

พระรำชทำน 

8 นำยกรกช  แก้วอ ำไพ เป็นสุดยอดเยำวชนแห่งปี Family 3 Kidsai 
Thailand 
 

20 ก.ย.2558 ช่อง 3 แฟมิลี่ 
ช่อง 13 

9 รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นลิตเติลเวท กำรแข่งขันกีฬำมวยสำกลสมัครเล่น
ยุวชน - เยำวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2558 

4 ก.ค. 2558 สมำคมกีฬำมวยแห่ง
ประเทศไทย 

10 รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นมินิลิตเติลเวท กำรแข่งขันกีฬำมวยสำกล
สมัครเล่นยุวชน - เยำวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 2558 

4 ก.ค. 2558 สมำคมกีฬำมวยแห่ง
ประเทศไทย 

 
11 โล่เกียรติคุณผู้มีบทบำทในกำรด ำเนินงำน จนประสบผลส ำเร็จอย่ำงดียิ่ง

นำยสุเทพ  สหวัฒนชำติ 
18. ก.ย. 2558 อธิบดีส่งเสริมคุณภำพ

สิ่งแวดล้อม 
12 แอโรบิก สพฐ. งำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 รำงวัลเหรียญทอง

ระดับชำติ 
16 - 18 ก.พ.

2558 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

13 เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลำยเวท น้ ำหนักไม่เกิน 
51 กิโลกรัม กำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 31 “จันทบูร
เกมส์” 

16 - 27 มี.ค.
2558 

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย 

14 รำงวัลชมเชยกำรแข่งขัน แอโรบิกโลตัส ชิงถ้วยเกียรติยศ  
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ อำคำรยิมเนเซียม 1 ศูนย์กีฬำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต 

1 ก.ค. 2558 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำถ้วยรำงวัลจำกประธำน

องคมนตรี พลเอกเปรม 
ติณสูลำนนท์ 

15 รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขัน Sport Dance for The Queen 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 

1 – 3 ก.ค. 2558 เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน ถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระ

รำชินี 
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ผลงำนดเีดน่ระดบัภำค 

ที ่ ชือ่รำงวลั / ผลงำนทีไ่ดร้ับ ว /ด/ป ทีไ่ดร้ับ หนว่ยงำนทีม่อบ 
1 รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันตอบปัญหำทำงกำรตลำด ระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
(ปวส.) งำน MBS Festival 2016 ณ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 

12 – 14 ก.พ. 
2559 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 

2 รำงวัลชมเชย (รองชนะเลิศอันดับ 3) กำรแข่งขัน To Be Number 
One Teen Dancercise Thailand Championship 2016  
รุ่น Pre-Teenage (อำยุ 10 - 14 ปี) รอบชิงชนะเลิศระดับภำค
ตะวันออกฉียงเหนือ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์นครรำชสีมำ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 

26 ม.ค. 2558 ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำ
พรรณวดี พระรำชทำน 

 

3 รำงวัลชนะเลิศ กำรแข่งขัน Sport Dance for The Queen 
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช อ ำเภอ
เมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 

1 – 5 ก.ย. 2558 เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน ถ้วย
พระรำชทำนสมเด็จพระ

รำชินี 
4 รำงวัลชนะเลิศ อันดับ 1 กำรแข่งขันแอโรบิกโลตัส ชิงถ้วยเกียรติยศ 

รอบชิงชนะเลิศ ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นตัวแทนเข้ำแข่งขัน
ระดับประเทศ 

2 มิ.ย. 2558 กระทรวงกำรท่องเที่ยวและ
กีฬำถ้วยรำงวัลจำกประธำน

องคมนตรี  
พลเอกเปรม 
ติณสูลำนนท์ 

5 รำงวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น / หนังสั้น  
รำงวัลชมเชย ระดับภำค 

14 ก.ย. 2558 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจเข้ำประกันภัย 
(คปภ.) 

6 เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะพื้นฐำนกีฬำฟุตบอล “ส.พ.ฐ. – เอ.พี. ฮอนด้ำ 
แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 5 / 2558” ประเภททีม 5 
คน 

7 พ.ย. 2558 สพฐ. และบริษัท 
เอ.พี. ฮอนด้ำ จ ำกัด 

7 รำงวัลชนะเลิศ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กำรแข่งขัน To Be Number 
One Teen Dancercise Thailand Championship 2016 รุ่น 
Teenage (อำยุ 15 - 21 ปี) รอบชิงชนะเลิศระดับภำคตะวันออกฉียง
เหนือ ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์นครรำชสีมำ อ ำเภอเมือง จังหวัด
นครรำชสีมำ เป็นตัวแทนแข่งระดับประเทศ 

8 - 9 พ.ย. 2558 ถ้วยพระรำชทำน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำ

พรรณวดี 

8 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ 
จังหวัดสุรินทร์ 
   รำงวัลเหรียญทอง         จ ำนวน  8  รำยกำร 
   รำงวัลเหรียญเงิน          จ ำนวน  1  รำยกำร 
   รำงวัลเหรียญทองแดง    จ ำนวน  0  รำยกำร 
   รำงวัลเข้ำร่วม              จ ำนวน  1  รำยกำร 

7 – 9 ธันวำคม 
2558 

สพฐ. 

 

ผลงำนดเีดน่ระดบัจงัหวัด 

ที ่ ชือ่รำงวลั / ผลงำนทีไ่ดร้ับ ว /ด/ป ทีไ่ดร้ับ หนว่ยงำนทีม่อบ 
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ที ่ ชือ่รำงวลั / ผลงำนทีไ่ดร้ับ ว /ด/ป ทีไ่ดร้ับ หนว่ยงำนทีม่อบ 
1 รำงวัลรองชนะเลิศกำรแข่งขันเยำวชนต้นแบบเก่งและดี To Be 

Number One Idol รุ่นที่ 6 ประจ ำปี 2559 รอบคัดเลือกตัวแทน
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ำแข่งขันระดับภำค จ ำนวน 3 คน 

9 ม.ค. 2559 ถ้วยพระรำชทำน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
รำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวด ี

 

2 รำงวัลผู้มีควำมประพฤติดี มีคุณธรรมสมควรได้รับกำรยกย่องให้เป็น
ตัวแทนเด็กและเยำวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2558 

10 ม.ค. 2558 กรมกำรศำสนำ กระทรวง
วัฒนธรรม 

3 รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ท ำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ ำปี 
2558 

4 ก.พ. 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ 

4 กำรสอบแข่งขันวิชำคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
รำงวัลเหรียญทอง จ ำนวน 1 เหรียญ 
รำงวัลเหรียญเงิน จ ำนวน 1 เหรียญ 
รำงวัลเหรียญทอง จ ำนวน 7 เหรียญ 
ในกำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 2558 รอบแรก  
ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 ก.พ. 2558 สพม.32 

5 มีผลกำรทดสอบ O-NET ม.3 ปีกำรศึกษำ 2557 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 1.14  

27  มี.ค. 2558 สพม.32 

6 มีผลกำรทดสอบ O-NET ม.6 ปีกำรศึกษำ 2557 เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 0.36 

27  มี.ค. 2558 สพม.32 

7 มีผลกำรทดสอบ O-NET ม.3 ปีกำรศึกษำ 2557 สูงกว่ำค่ำเฉลี่ย
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.75 

27  มี.ค. 2558 สพม.32 

8 รำงวัลผลคะแนน ONET ม.6 กลุ่มสำระศิลปะ  
สูงสุดร้อยละ 68  

27 มี.ค. 2558 สพม.32 

9 รำงวัลผลคะแนน ONET ม.6 กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ  
สูงสุดร้อยละ 84 

27 มี.ค. 2558 สพม.32 

10 รำงวัลผลคะแนน ONET ม.3 กลุ่มสำระศิลปะ  
สูงสุดร้อยละ 92.50 

27 มี.ค. 2558 สพม.32 

11 รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย Thailand Prime Minister Cup รุ่นอำยุ 18 ปีรอบ
คัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์ 

เม.ย.  2558 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดบุรีรัมย์ 

12 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 กำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนและประชำชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand Prime Minister Cup รุ่นอำยุ 
16 ปีรอบคัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์ 

เม.ย.  2558 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดบุรีรัมย์ 

13 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กำรแข่งขัน To Be Number One Teen 
Dancercise Thailand Championship 2016 รุ่น Pre-Teenage 
(อำยุ 10 - 14 ปี) ณ สวนรมย์บุรี อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

26 มิ.ย. 2558 ถ้วยพระรำชทำน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตน์รำชกัญญำสิริวัฒนำ

พรรณวดี 
14 รำงวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น / หนังสั้น  

ชนะเลิศ ระดับจังหวัด 
14 ก.ย. 2558 (คปภ.) 

15 งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ณ 27 – 29 ตุลำคม สพม.32 
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ที ่ ชือ่รำงวลั / ผลงำนทีไ่ดร้ับ ว /ด/ป ทีไ่ดร้ับ หนว่ยงำนทีม่อบ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
   รำงวัลเหรียญทอง         จ ำนวน  32  รำยกำร 
   รำงวัลเหรียญเงิน          จ ำนวน   6  รำยกำร 
   รำงวัลเหรียญทองแดง    จ ำนวน   5  รำยกำร 
   รำงวัลเข้ำร่วม              จ ำนวน   0  รำยกำร 

2558 

16 รำงวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นไม่จ ำกัดอำยุ ทีมเดี่ยวชำย กำรแข่งขัน
กีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดบุรีรัมย์ “ล ำน้ ำมูลเกมส์ 2558”  

23 – 25 ธ.ค.
2558 

สพม.32 

17 รำงวัลชนะเลิศ เซปักตะกร้อ รุ่นไม่เกิน 16 ปี ทีมเดี่ยวหญิง กำรแข่งขัน
กีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดบุรีรัมย์ “ล ำน้ ำมูลเกมส์ 2558”  

23 – 25 ธ.ค.
2558 

สพม.32 

18 รำงวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกรีฑำ ไม่จ ำกัดอำยุชำย กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดบุรีรัมย์  
“ล ำน้ ำมูลเกมส์ 2558”  

23 – 25 ธ.ค.
2558 

สพม.32 

19 รำงวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกรีฑำ รุ่น อำยุไม่เกิน 16 ปี กำรแข่งขัน
กีฬำนักเรียนมัธยมศึกษำ จังหวัดบุรีรัมย์ “ล ำน้ ำมูลเกมส์ 2558”  

23 – 25 ธ.ค.
2558 

สพม.32 

 


