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ส่วนที่ 1 บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตาบล
ละหานทราย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-649007,044-649157 โทรสาร
044-649007 Website www.lrp.ac.th ไปรษณีย์อิเลคโทรนิค lrpschool@hotmail.com มีพื้นที่ 239 ไร่
3 งาน 95 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน
2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จานวน
9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศทางต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ และให้ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางอีก 1 โรงเรียน และเพิ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในภายหลัง รวม 10 โรงเรียน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก
จังหวัดสมุทรปราการ
2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
อาเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
อาเภอท่าแซะ
จังหวัดชุมพร
4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก
อาเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี
5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
อาเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี
6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
อาเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
อาเภอปง
จังหวัดพะเยา
8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อาเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อาเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์
10. โรงเรียนรัชดาภิเษก
อาเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปิดทาการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยมี
นายกิมยง นันทวิเชตพงษ์ เป็นผู้บริหารคนแรก และปัจจุบันผู้บริหาร คือ นายเรืองรวิศ พายุหะธารงรัตน์
ที่ตั้งของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอยู่ทางทิศตะวันออกจองที่ว่าการอาเภอละหานทราย ติดทาง
หลวงสาย ละหานทราย - บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กิโลเมตร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย
ทิศเหนือ
โรงเรียนละหานทรายวิทยา อาเภอละหานทราย ระยะทางห่างกันประมาณ 7 กิโลเมตร
ทิศใต้
โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา
อาเภอละหานทราย ระยะทางห่างกันประมาณ 25 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อาเภอละหานทราย ระยะทางห่างกันประมาณ 12 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก โรงเรียนปะคาพิทยาคม อาเภอปะคา
ระยะทางห่างกันประมาณ 15 กิโลเมตร

ชื่อโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
อักษรย่อโรงเรียน
วันสถำปนำโรงเรียน

ละหานทรายรัชดาภิเษก
สหศึกษา
ล.ร.ภ.
9 มิถุนายน 2514
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สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเหลือง
สีน้าเงิน
คติธรรม
วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

เหลือง – น้าเงิน
เป็นสีประจารัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจาวันพระราชสมภพ
เป็นสัญลักษณ์แห่งจงรักภักดี มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ และอดทน
คือสีเงิน เป็นความหมาย รัชดาเป็นสัญลักษณ์ของความดี
ความมีระเบียบ ความมีคุณค่า และความกตัญญูกตเวที
น สิยา โลก วฑฺฒโน อย่าเป็นคนรกโลก
เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเลิศ
แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ รื่นรมย์
ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก
1. นายส่งศักดิ์ สุชานิธิกุล
ประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว ศักดิ์วิเศษวัฒนา
กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า
3. นายสุพจน์ ติยะวานิช
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. นางนันทนา สาละ
กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นางถนัด
มีสมาน
กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง
6. นายเชาวิวัฒน์ มหาโยชน์ธนิศร
กรรมการที่เป็นผู้แทนครู
7. พระครูรัตนาภิรักษ์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
8. พระมหาเรืองฤทธิ์ สุธีโร
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
9. นายจิตใจ
ประสงค์ทรัพย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายธนาวุฒิ ศรีกิมแก้ว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวิเชียร สาเร็จกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นางสารภี ราชรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายวีระพงษ์ ถุงทองไพศาล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางยุวดี
กิตติโชคอนันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายสรายุทธ เสลารักษ์
กรรมการและเลขานุการ
2. สถำนภำพทั่วไป
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงที่มีความลาดชันจากทิศใต้ลงมายังทิศเหนือ สูงกว่ าระดับน้าทะเลเฉลี่ย 163
เมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 100 กิโลเมตร การติดต่อคมนาคมระหว่างอาเภอและจังหวัดมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ทางหลวงชนบท หมายเลข บร 4013 อาเภอละหานทราย อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 อาเภอละหานทราย อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3. ทางหลวงจังหวัด เส้นทางอาเภอละหานทราย อาเภอปะคา อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
4. ทางหลวงชนบท ตาบลละหานทราย ตาบลโคกว่าน ตาบลจะบก อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5. เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตามตาบลและหมู่บ้านเป็นสภาพลูกรังและถนนคอนกรีตซึ่งยังไม่เต็มทุกสาย
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ลักษณะภูมิประเทศ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกตั้งอยู่บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย
จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีความลาดชันมีที่ราบลุ่มและที่ดอนสลับกันไป ในพื้นที่ไม่มีภูเขา มีแหล่ง
น้าธรรมชาติคือ หนองละหานทราย มีแม่น้า ไหลผ่าน คือ ลาปะเทีย
ภูมิอำกำศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน - กันยายน
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม - มกราคม
กำรปกครอง
แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ประกอบด้วย 6 ตาบล คือ
1. ตาบลละหานทราย มี
12 หมู่บ้าน
2. ตาบลโคกว่าน
มี
11
หมู่บ้าน
3. ตาบลสาโรงใหม่
มี
14
หมู่บ้าน
4. ตาบลหนองตะครอง มี
12
หมู่บ้าน
5. ตาบลหนองแวง
มี
13
หมู่บ้าน
6. ตาบลตาจง
มี
22
หมู่บ้าน

สภำพทำงเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอาเภอละหานทรายประกอบอาชีพด้านการเกษตรและรองลงมาประกอบอาชีพ
การพาณิชย์อุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม คือการทานา ทาไร่ ทาสวนยางพาราและเลี้ยง
สัตว์
เกษตรกรรม
รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมและมีการปลูกพืชค่อนข้างมากเกือบทุกตาบล
กำรปศุสัตว์และประมงนำจืด
การเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเองในครัวเรือนามาเป็นการทาฟาร์ม
สัตว์มากขึ้น ซึ่งส่วนมากเป็นไก่พันธุ์ไข่ และไก่พันธุ์เนื้อ ส่งจาหน่ายในจังหวัด และมีการเลี้ยงกบซึ่งส่งไปจาหน่าย
ต่างประเทศด้วย ส่วนการประมงส่วนใหญ่ทาเพื่อการเลี้ยงชีพ
กำรอุตสำหกรรม
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มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่กิจการประเภทสี
ข้าวซึ่งกระจายอยู่ทุกตาบลแต่ก็มีการจ้างงานไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในเมืองหลวง
กำรท่องเที่ยว
อาเภอละหานทรายมีสถานที่ที่น่าสนใจในด้านที่เป็นโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
สาคัญ คือ
1. หินหลุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตาบลสาโรงใหม่ อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของน้าจนลานในหลุม
2. วัดโพธิ์ทรำยทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตาบลละหานทราย อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
กำรพำณิชยกรรม
ภาวะการค้าโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตรเป็นสาคัญ ถ้าปีใดสินค้าเกษตรมีราคาสูงก็ส่งผลให้
ประชากรมีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะคึกคักไปด้วย การค้า
ขายเป็นในลักษณะที่เกษตรกรนาสินค้าเกษตรมาขายตามหมู่บ้าน ตลาดประจาตาบล ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
จะอยู่ในรูปของตลาดนัดสินค้าเสาร์-อาทิตย์
ภำรกิจของโรงเรียน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีภารกิจในการดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1-6 กาหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป
2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 2 สาย คือ
สายสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สายอาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สภำพปัจจุบัน
ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีข้อมูลเกี่ยวกับจานวนนักเรียนดังนี้
1. จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 433 คน (ระดับชั้น ม. 1)
2. จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,615 คน
อัตราส่วนครู : นักเรียน 1 : 23 จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนปีการศึกษา 2560
ระดับชัน

จำนวนห้อง

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
ปวช.1

10
10
10
9
10
10
1

เพศ
ชำย
203
178
197
150
113
138
4

หญิง
230
265
258
255
254
257
41

รวม
433
443
455
405
367
395
45
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ปวช.2
ปวช.3
รวม

1
1
62

หมำยเหตุ ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560

4
5
992

26
37
1,623

30
42
2,615
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ข้อมูลบุคลำกร ปีการศึกษา 2559
เพศ
ประเภท
บุคลำกร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รวมผู้บริหาร
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง

ชำย หญิง

1
3
1
4
1
48 64
7
2
4
2
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 15
17
รวมครูผู้สอน
74 85
ลูกจ้างประจา
5
1
ลูกจ้าง
5
7
รวมลูกจ้าง
10
8
รวม
88 94
หมำยเหตุ ข้อมูล 10 พฤศจิกายน

รวม
1
4
5
112
9
6
32
159
6
12
24
182
2560

ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ต่ำ
สูง
กว่ำ ป.ตรี กว่ำ
ป.ตรี
ป.ตรี
1
3
5
71 23
8
13
32
124 23
2
9
7
4
9
13
7 135 27

● มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก 151 คน ( 96.79 %)
● มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด
5 คน ( 3.21 %)

อำยุ ประสบกำรณ์
เฉลี่ย สอนเฉลี่ย
57
51
41
33
29
22
33
51
33
42
37

35
27
15
6
4
1
13
12
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ตำรำงแสดงจำนวนครูแยกเป็นกลุ่มสำระ ตำแหน่ง และวิทยฐำนะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุ่มสำระ

ครู
คศ.3
4
2
4
7
5
6

ครู
คศ.2
1
4
1
3
3
8

ครู
คศ.1
7
5
6
4
5

คผช. พนง.

อัตรำ
จ้ำง
2
1

รวม

ผู้บริหาร
5
ภาษาต่างประเทศ
3
16
ภาษาไทย
1
1
12
คณิตศาสตร์
2
1
19
สังคมศึกษาฯ
3
2
19
วิทยาศาสตร์
1
21
พาณิชย์ฯ
4
5
2
1
2
14
คอมพิวเตอร์
การงานอาชีพ
3
1
1
2
7
ดนตรี/ศิลปะ/
2
3
1
3
9
นาฏศิลป์
สุขศึกษา/พลศึกษา
3
1
1
2
3
10
ครูธุรการ
1
1
รวมทั้งหมด
37
30
31
12
9
9
คิดเป็นร้อยละ
28.68 23.26 24.03 9.30 6.98
6.98
** ครูแนะแนว อยู่ในกลุ่มการงานอาชีพ ครูบรรณารักษ์ อยู่ในกลุ่มสังคมฯ

คิดเป็น
ร้อยละ
3.88
12.40
9.30
11.63
14.73
16.28
10.85
5.43
6.98
7.75
0.78
129
100.00

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่
5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 9 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 5 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารประกอบที่ได้รับงบจัดสรรตามโครงการ มพช. 2
5.2 จานวนห้องเรียนทั้งหมด 56 ห้องเรียน แบ่งเป็น
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงขั้นที่ 3) 10/10/10
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) 9/7/7
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 1/1/1
สภำพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่กาลังพัฒนาเป็นชุมชนเมือง ทั้งนี้เพราะโรงเรียน
ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตาบลละหานทราย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่
ทิศเหนือ
จรด ทางหลวงหมายเลข 2075 (ละหานทราย–บ้านกรวด-ประโคนชัย)
ทิศตะวันออก จรด หมู่บ้านหนองตาแอก
ทิศใต้
จรด หมู่บ้านชลประทานเหนือ
ทิศตะวันตก จรด โรงเรียนบ้านละหานทราย
อาชีพหลักของชุมชน คื อ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่นๆ
ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพรอง เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคน
หลายกลุ่มที่อพยพมาจากที่อื่น จึงทาให้มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
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ด้านภาษา มีทั้งภาษาไทยอีสาน ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาไทยโคราช เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังยึด
และนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก เพื่อเป็นแนวทางแห่งการดาเนินชีวิต สาหรับประเพณี ศิลปวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักและเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน คือ เจรียง กันตรึม ประเพณีเบนทม และเบนตู๊จย์
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาไร่ ทาสวน เลี้ยงสัตว์
ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย
ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 20,080 บาท (อ้างถึง พัฒนาการอาเภอละหานทราย)
โอกำสและข้อจำกัดของโรงเรียน
เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีแนวโน้มว่าในการศึกษา 2555 จะมี
จานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และเป็ นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้น
ครองราชย์ครบ 25 พรรษา(รัชดาภิเษก) โรงเรียนจึงได้รับการพัฒนารุดหน้าไปมากพอสมควร ตามแนวปรัชญา
และคาขวัญที่ว่า รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นาวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ จนกระทั่งได้รับการพิจารณาจัดตั้ง ให้
เป็ น โรงเรี ย นโรงเรี ย นในฝั น และนอกจากนี้ โรงเรีย นละหานทรายรัช ดาภิ เษกได้รับ การพิ จาณาให้ เป็ น ศูน ย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2545–ปัจจุบัน โดยภาระหลักแห่งการดาเนินการงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และปีการศึกษา
2554 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรขั้นที่ 1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
แต่อย่ างไรก็ตามโรงเรีย นก็ยั งมีข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการดาเนินงานทางการศึกษา ที่ เป็ น
ปั ญ หาส าคั ญ คื อ แนวโน้ มในปี ก ารศึ กษา 2555 จะมี จานวนนั กเรีย นเพิ่ ม ก็ ท าให้ เกิด ปั ญ หาด้านอาคารเรีย น
ห้องเรียน ครูหรือปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยดาเนินการ ดังนี้
1. จัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ
2. จัดครูอัตราจ้างที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้เงินอุดหนุน (รายหัว)

โครงสร้ำงหลักสูตร
ปี การศึกษา 2561 โรงเรีย นละหานทรายรัช ดาภิเษก จัดสอนตามหลั ก สู ตรการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน
สาหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ปี พ.ศ.2551 ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ระดับชันมัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
ระดับชัน
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม
ม. 1

10.71 10.71 16.07

14.29

12.50

5.36

5.36

14.29

10.71

รวม

100
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ม. 2 10.71 10.71 8.93 14.29
12.50
5.36 12.50 14.29 10.71 100
ม. 3 14.29 10.71 8.93 14.29
12.50
5.36
8.92
14.29 10.71 100
รวม 11.90 10.71 11.31 14.29
12.50
5.36
8.93 14.29 10.71 100
หมำยเหตุ จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปี เท่ากับ 1,120 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพื้นฐาน 1,000ชั่วโมง และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดและการค้นคว้า การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำปีที่ 4–6 (แผนกำรเรียนวิทย์–คณิต)
ระดับชัน
เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)
ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม
ม. 4
6.67 16.67 30.00 10.00
3.33
3.33
6.67
10.00 13.33
ม. 5
6.67 16.67 26.67 10.00
3.33
3.33
10.00 10.00 13.33
ม. 6
6.67 16.67 26.67 10.00
3.33
3.33
10.00 10.00 13.33
รวม
6.67 16.67 27.78 10.00
3.33
3.33
8.89 10.00 13.33
หมำยเหตุ สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ โลกและดาราศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รวม
100
100
100
100

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำปีที่ 4–6 (แผนกำรเรียนศิลป์-ทั่วไป)
เวลำเรียน ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )
ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ ภำษำฯ กิจกรรม
ม. 4
13.33 6.67 10.00 13.33
6.67
10.00 13.33 13.33 13.33
ม. 5
13.33 6.67 6.67 13.33
6.67
10.00 16.67 13.33 13.33
ม. 6
13.33 6.67 6.67 13.33
6.67
10.00 16.67 13.33 13.33
รวม 13.33 6.67 7.78 13.33
6.67
10.00 15.56 13.33 13.33
หมำยเหตุ จานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้งปีเท่ากับ 1,200 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพื้นฐาน 1,040 ชั่วโมง
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 ชั่วโมง สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ ภาษาจีน การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น
ระดับชัน

ระดับประกำศนียบัตร (ปวช.) (แผนกำรเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
หมวดวิชำ
กลุ่มวิชำ
จำนวนหน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ
หมวดวิชำทักษะชีวิต
ภาษาไทย
3
2.75

รวม
100
100
100
100
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ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา
หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ทักษะวิชาชีพเลือก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
หมวดวิชำเลือกเสรี
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวม
หมำยเหตุ แสดงจานวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนทั้ง 3 ปี

6
4
4
3
2
18
24
21
4
4
12
2
109

5.50
3.67
3.67
2.75
1.83
16.51
22.02
19.27
3.67
3.67
11.01
1.83
100.00

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น
มีห้องสมุดขนาด 328 ตารางเมตร (คิดเป็นประมาณ 4 ห้องเรียน) และมีห้องสมุดเปิดขนาดประมาณ
820 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 35,000 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม–คืน ใช้ระบบ E–Library 2001
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้ คิดเป็น 1,200 คน/วัน
ข้อมูลทรัพยำกรที่จำเป็น
คอมพิวเตอร์ มีจานวนทั้งหมด 210 เครื่องใช้เพื่อการเรียนการสอน 150 เครื่องใช้สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้ 200 เครื่อง ใช้ในงานบริหาร 45 เครื่อง
จานวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 2,650 คน ต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 91.60 ของนักเรียนทั้งหมด
ปริมาณสื่อมีจานวนประมาณ 1,000–1,200 ชิ้น
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมมีทั้งหมด 21 ห้อง ได้แก่
1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
5 ห้อง
2. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
1 ห้อง
3. ห้องศูนย์สื่อฯ สังคมศึกษา
1 ห้อง
4. ห้องอินเทอร์เน็ต / แปลภาษา
1 ห้อง
5. ห้องจริยศึกษา
1 ห้อง
6. ห้องสมุด
1 ห้อง
7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
1 ห้อง
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8. ห้องโสตทัศนศึกษา
1 ห้อง
9. ห้องดนตรีสากล
1 ห้อง
10. เรือนธรรม
1 หลัง
11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
4 ห้อง
12. ห้องพิมพ์ดีด
2 ห้อง
13. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
1 ห้อง
14. ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ
1 ห้อง
15. ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตสาหรับครูและบุคลากร 1 ห้อง
16. ศาลาธัญญาธรรมานุสรณ์ สาหรับเรียน/ปฏิบัติธรรม 1 หลัง
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ (บริเวณลานร่มไม้หน้าห้องประชาสัมพันธ์)
ลานกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ
สนามฟุตซอล สวนกาญจนาภิเษก และอื่นๆ

นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
สถิติกำรใช้
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
จำนวนครัง / ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
200 วัน/ปี
1. แหล่งภุมลักษณ์
2. ศูนย์สื่อกลุ่มสาระ
200 วัน/ปี
2. เขื่อนลานางรอง/ลาจังหัน
3. แปลงเกษตรแนวทฤษฎีใหม่
100-120 วัน/ปี 3. ห้องสมุดประชาชน
4. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
200 วัน/ปี
4. อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง
5. สวนป่าธรรมชาติ
200 วัน/ปี
/เมืองต่า/เขาหลุบ/ เขาอังคาร
6. สวนวรรณคดี
200 วัน/ปี
7. สวนสมุนไพร
200 วัน/ป
8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
200 วัน/ปี
9. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
200 วัน/ปี
10. ศูนย์สื่อประชาคมอาเซียน
200 วัน/ปี

สถิติกำรใช้
จำนวนครัง / ปี
1-2
1-2
20 วัน/ปี
1

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาได้เชิญมาให้ความรู้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2561 มีดังนี้
1. พระสุรชัย ฐิตตปุญโญ
ให้ความรู้/สอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 และ ม.6
2. นางสารภี ราชรักษ์
ให้ความรู้/สอนในรายวิชางานประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 และ ม.6
3. นายพงษ์พิษณุ อภิเกียรติสกุล
ให้ความรู้/สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และกรีฑา
4. นายไตรภพ โครตวงษา
ให้ความรู้ เรื่อง การจัดการศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง
5. หลวงพ่อด้วม วัดโคกไม้แดง
ให้ความรู้เรื่อง หลวงปู่สุข
6. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดงใหญ่
ให้ความรู้เรื่อง ธรรมชาติวิทยา ในค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
7. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงละหานทราย
ให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในอัคคีภัยค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
8. พระภิกษุ
ให้ความรู้เรื่อง รายวิชาหน้าที่พลเมือง
9. เจ้าหน้าที่งานมหิงสาสายสืบ
ให้ความรู้เรื่อง มหิงสาสายสืบ
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10. เจ้าหน้าที่ตารวจละหานทราย
ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด
11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขละหานทราย ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพ/อย.น้อย/สุขาภิบาลอาหาร
4. ผลกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพตาม
ความสามารถและความสนใจ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทาให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถดังที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้

ผลงำนดีเด่น
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพตาม
ความสามารถและความสนใจ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทาให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถดังที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้
ผลงำนดีเด่นระดับประเทศ
ที่
ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ
1. ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันออก
กาลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ Sponsor Thailand
Championship 2017 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่
21-31 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลาพูน

ว/ด/ป ที่ได้รับ
25 ส.ค. –
3 ก.ย. 2560

หน่วยงำนที่มอบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2. ถ้วยพระราชทานรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขัน
ออกกาลังกายประกอบดนตรีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ Sponsor Thailand
Championship 2016 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

22 ส.ค. –
1 ก.ย. 2559

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3. ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่
2 เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม
สั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ

23 มี.ค. 2559

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ

4. ถ้วยพระราชทานรางวัลชมเชย การแข่งขัน To Be Number
One Teen Dancercise Thailand Championship 2016
รุ่น Teenage ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

24 ม.ค. 2559

กระทรวง
สาธารณสุข
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ที่
ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ
5. เกียรติบัตรรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี
2559 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. โล่ห์รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลงานวิจัย
ประเภท การบริหารจัดการที่สร้างความสุจริตสาหรับเยาวชน
สาหรับโรงเรียนสุจริต เนื่องในการประกวดแข่งขันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย “1000 เรื่อง 1000 วิจัย
นวัตกรรมการศึกษาก้าวไกล ต้านภัยคอร์รัปชัน”
7. ชนะเลิศฟุตบอลกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
คัดตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภาค
ประจาปี 2560

ว/ด/ป ที่ได้รับ
7 ธ.ค. 2559

26 ส.ค. 2559

หน่วยงำนที่มอบ
ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

เข้าแข่งขัน
ระดับภาค
13-23 พ.ย.
2560

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่
ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ
1. นายสรายุทธ เสลารักษ์
- ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ได้รับโล่ห์ผู้บริหารรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
ประจาปี 2558

ว/ด/ป ที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบ

7 ธ.ค. 2559

- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ผู้บริหำรดีเด่น”
กลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ประจาปี 2560 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตนและทา
คุณประโยชน์แก่การศึกษาของชาติ
2. นางลักษมี พายุหะ
นายอภิชา วงศ์เมธชนัน
นายสุพจน์ ปานใจนาม
และนายบุญเยี่ยม วงศรีษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น
“รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่นหรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น” กลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก
ประจาปี 2560 ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ เสียสละ อุทิศตนและทาคุณประโยชน์แก่การศึกษา

25 ส.ค. 2560

ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สานักงาน
คณะกรรมการ
ปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้ำนผู้บริหำร

8 มี.ค. 2559

25 ส.ค. 2560

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ที่

ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ

ว/ด/ป ที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบ

ของชาติ
3. นายสรายุทธ เสลารักษ์ ผู้อานวยการทีม
นางลักษมี พายุหะ ผู้ควบคุมทีม
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Sport Dance for The
Queen 2017 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
4. นายบุญเยี่ยม วงศรีษา เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น ประจาปี 2559
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์
5. นายสรายุทธ เสลารักษ์ และนายบุญเยี่ยม วงศรีษา
ได้รับรางวัลนักวิจัยรองชนะเลิศอันดับสองการประกวด
ผลงานวิจัยโรงเรียนสุจริต

25 ส.ค. –
3 ก.ย.2560

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

17 พ.ค.2560

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
23-26 ส.ค.2559 สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้ำนครู
ที่
ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ
1. นายก้องเกียรติชัย ทบวงศรี เป็นครูผู้สอน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ การแข่งขัน Sport Dance for The Queen 2017
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ โรงเรียน
ส่วนบุญโญปถัมภ์ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
2. นางสาววิภวานี สุริยันต์ ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ระดับประเทศ ปี 2559 ด้านการพัฒนาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นายอานาจ ศิลปักษา เป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชนะเลิศการ
แข่งขันทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล “สพฐ.-เอ.พี. ฮออนด้า
แข่งขันทักษะฟุตบอล ชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 6

ว/ด/ป ที่ได้รับ
หน่วยงำนที่มอบ
25 ส.ค. –
สานักงาน
3 ก.ย.2560 คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7 ธ.ค. 2559 ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
3 ก.ย. 2559 สานักงานคณะกรรมการ

4. นางสาวกฤษณา ไสยาศรี และนางนงลักษณ์ ขันธะรี
ได้รับรางวัลนักวิจัยรองชนะเลิศอันดับสองการประกวด
ผลงานวิจัย โรงเรียนสุจริต

23-26 ส.ค.2559 สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
10–17
สมาคมกีฬามวยสากล
ม.ค. 2559
แห่งประเทศไทย

5. นายวสวัตติ์ รัตนะสานนนท์สกุล ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกสอนมวย
สากลสมัครเล่น ในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นยุวชนและ
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2559
7. นายสุเทพ สหวัฒนชาติ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า

8 ก.ย. 2560

กรมส่งเสริมคุณภาพ

15
ที่

ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ
นางเรณู วงค์ปินตา
นายยุทธการ เหมกูล
และนายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์
ได้รับโล่เกียรติคุณ MAHINGSA AWARD 2016
เข้าร่วมเป็นพี่เลี้ยงโครงการมหิงสาสายสืบประจาปี 2559
และเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินงานจนประสบผลสาเร็จ
อย่างดียิ่ง

ด้ำนนักเรียน
ระดับสู่สำกล
ที่
ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ
1. นางสาวองค์การ อุ่นเรือง
แชมป์โลกเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่นกึ่งอาชีพนานาชาติ
รุ่นไม่เกิน 67 กิโลกรัม IFMA Youth World Championship
2017
2. นายปีย์วรา ภูหลาบ
นายธนพล กรวยสวัสดิ์
นายคารม ไฝดง
นายโมเสส ประมวลพืช
และนายธนบัตร บุญมามอญ
เป็นนักกีฬาทีมชนะเลิศการแข่งขันทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
“สพฐ.-เอ.พี. ฮออนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอล
ชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี 6 ประเภททีม 5 คน
3. นางสาวเทพธิดา แบะสกุล
เข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศอันดับ 9 จาก 155 ทีม
กำรแข่งขัน Crossword ม.ปลำย
เด็กหญิงชนิตา สุดาจันทร์
ระดับประเทศอันดับ 14 จาก 150 ทีม
กำรแข่งขัน IQ Word Up ม.ต้น
การแข่งขัน True-A math Thailand International
Championship 2017 ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ
ครั้งที่ 12 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

ระดับประเทศ

ว/ด/ป ที่ได้รับ

หน่วยงำนที่มอบ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ว/ด/ป ที่ได้รับ
หน่วยงำนที่มอบ
11 ส.ค. 2560 สมาคมกีฬามวย
แห่งประเทศไทย

3 ก.ย. 2559

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ บริษัท เอ.พี.
ฮอนด้า

2-3 ก.ย.60

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

16
ที่
ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ
ว/ด/ป ที่ได้รับ
1. นายชาตรี กระพันธ์
7 ธันวาคม 2559
ได้รับรางวัลผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นางสาววชิรารัตน์ รัตนะสานนท์สกุล รองชนะเลิศอันดับ 1
10 – 17 ม.ค.
ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นมินิเวท น้าหนักไม่เกิน 39 กิโลกรัม การ
2559
แข่งขันมวยสากลสมัครเล่นยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี 2559
3. เด็กหญิงวชิรารัตน์ รัตนะสานนท์สกุล รองชนะเลิศอันดับ 1
10 – 17 ม.ค.
ประเภทยุวชนหญิง รุ่นมินิมิตเก็ตเวท น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
2559
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจาปี 2559

หน่วยงำนที่มอบ
ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
สมาคมกีฬามวย
แห่งประเทศไทย

4. เด็กหญิงปาริชาติ ยอดนางรอง รองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทยุวชนหญิง รุ่นไลท์แบนตั้มเวท น้าหนักไม่เกิน 52
กิโลกรัม การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นยุวชนและเยาวชนชิง
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจาปี 2559

สมาคมกีฬามวย
แห่งประเทศไทย

10 – 17 ม.ค.
2559

สมาคมกีฬามวย
แห่งประเทศไทย

