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 สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานและผล
การดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป เกียรติประวัติโรงเรียน
มัธยมวัดหนองจอก โครงสร้างการบริหาร แนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อมูลอาคารและสถานที่ ข้อมูล
ด้านงบประมาณและทรัพยากร ข้อมูลสภาพชุมชน โครงสร้างการบริหารหลักสูตร สภาพและบรรยากาศการ
เรียนรู้ทรัพยากร และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีผลการดำเนินงานต่าง ๆ ผลการพัฒนาบุคลากร 
การให้ความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น  ข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูลการดูแลเรื่องภาวะโภชนาการของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผลการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนนักเรียนที่จบและศึกษาต่อ
และรางวัลอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการนำเสนอข้อมูลเพื ่อการรายงาน ประกอบการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน และประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ คณะครู และนักเรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล รวบรวม สรุปผลให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
 
         โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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ข้อมูลทั่วไป 
 
➢ สถานที่ตั้ง 
 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ตั้งอยู่เลขที่  21 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 0-2989-5401 โทรสาร 0-2989-5402, 0-2989-5406 เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียน
สหศึกษา 
 
➢ ประวัติโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดหนองจอกเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นได้ด้วย
ความคิดริเริ่มของท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น (หลวงสวัสดิสารศาสน์พุทธิ) คณะกรรมการอำเภอ
หนองจอกและพระปลัดบุญมี (พระครูวาปีคณารักษ์) เจ้าอาวาสวัดหนองจอกได้มอบที่ดินจำนวน 30 ไร่ ให้
ก่อสร้างโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2497 
 ปี พ.ศ. 2497  เป็นปีแรกของการเปิดรับนักเรียนชาย-หญิง มีนักเรียนจำนวน 45 คน ครูจำนวน3 
คน โดยมีนายสุดจิต อำพันแสง เป็นครูใหญ่คนแรก อาศัยโรงเรียนนักธรรมของวัดหนองจอกเป็นสถานที่เรียน
ชั่วคราว อาคารถาวรหลังแรกเป็นอาคารไม้สองชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน 
2497 ด้วยเงินงบประมาณการก่อสร้างจำนวน 350,000 บาท อาคารเรียนหลังนี้หมดสภาพและได้รื้อถอนไป
เมื่อปีการศึกษา 2521 มีอายุการใช้งาน 25 ปี 
 ปี พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดหนองจอก เป็นชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดกองและ
กรมเดิม 
 ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเปิดทำการสอนมาแล้ว 67 ปี 
 
➢ สัญลักษณ์โรงเรียน (ตราโรงเรียน)  
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➢ ตราประจำโรงเรียน   เจดีย์ประกอบไปด้วยรัศมี 21 รัศมี ซึ่งหมายถึงเลขที่ตั้งของ โรงเรียน 
     ฐาน 4 ขีด  หมายถึง  4 คณะสี 
➢ ความหมาย  เจดีย์  หมายถึง     วัด 
   รัศมี หมายถึง      ความรุ่งโรจน์  
   วัดเป็นผู้ให้ความรุ่งโรจทางการศึกษาแก่ชาวหนองจอก 
➢ วันสถาปนาโรงเรียน  วันที่ 1 มิถุนายน  2497 
➢ สีประจำโรงเรียน  เขียว – เหลือง 
 
 
 
 
   สีเขียว           หมายถึง   ความอุดมสมบูรณ์ 
   สีเหลือง         หมายถึง   ความมีคุณธรรมประจำใจ ความร่มเย็นเป็นสุข 

เขียว –เหลือง  หมายถึง   โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัย
ให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและเป็นผู้ที่ประสบความสุข ความเจริญก้าวหน้า 
ความสมบูรณ์ในการดำรงชีวิต 
 

➢ ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน    
ต้นราชพฤกษ์และดอกราชพฤกษ์ หมายถึง ช่วยส่งเสริมให้เจริญงอกงามเป็น   
ทวีคูณในชีวิตการงานและเป็นผู้รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติยศอย่างยอดยิ่ง  
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➢ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

➢ ปรัชญาของโรงเรียน สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี 
➢ ความหมาย  ความสามัคคีของหมู่คณะทำให้เกิดสุข 
➢ คำขวัญ   เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน 
➢ เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน (มาร์ช น.จ.)  คำร้อง-ทำนอง : เดโช บุษยานิกรณ์ 

เกิดมาร่วมกัน ร่วมสถาบัน   ร่วมกันฟันฝ่า เหล่าปวงทุกข์ภัย 
ผองพรรค อุปสรรคนานา   หวังพัฒนาสถาบันบรรเจิดเฉิดฉาย 
น้องพ่ี เขียวเหลือง ธวัชชัยอร่ามเรือง เด่นเป็น 

เครื่องหมาย 
แทนหัวใจพวกเราทั้งหญิงและชาย  เด่นเป็นประกายทุกเวลานาที 
เกิดมาร่วมกัน รักกันไม่มีหน่ายหนี  รวมเนื้อเลือด รวมรัก ร่วมสามัคคี 
ร่วมใจไมตรี ภักดีไม่มีร้างรา  เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน 
มานะฝึกฝน ทุกคนไม่มีเดียดฉันท์  ทั้งการเรียนการเล่น เราพร้อม 

ประจัญ 
สู้ศัตรูพินาศพลัน  ผลาญปวงปัจจา  เกิดมาร่วมกัน ร่วมสถาบัน 
ร่วมกันฟันฝ่า เหล่าปวงทุกข์ภัย  ผองพรรค อุปสรรคนานา 
หวังพัฒนาสถาบันบรรเจิดเฉิดฉาย  น้องพ่ี เขียวเหลือง 
ธวัชชัยอร่ามเรือง เด่นเป็นเครื่องหมาย แทนหัวใจพวกเราทั้งหญิงและชาย 
เด่นเป็นประกายทุกเวลานาที  น.จ. นามของเราชื่อบอก 
นามหนองจอก ยิ่งยงในศักดิ์ศรี  ใจภักดิ์ทรนง มั่นคงโอบเอ้ืออารี 
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ร่วมกันนิรันดร  ไชโย ไชโย ไชโย ไชโย 
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ที่ตั้งและผังการเดินทางโรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก 
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คณะผูบ้ริหาร 
 

      
 นายสมศักดิ์  แสวงการ  

  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
 

     
        นางสุภาวดี นาคพริก  

รองผู้อำนวยการชำนาญการ  
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

   
นางสาวรุ่งอรุณ ลายคราม นายนรานนท์ ล่องแดง นางอำไพ  เรืองฤทธิ์ 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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➢ การติดต่อสื่อสาร 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 0-2989-5401  โทรสาร. 0-2989-5406 
ผู้อำนวยการโรงเรียน  0-2989-5401 ต่อ 400 
กลุ่มบริหารวิชาการ  0-2989-5401 ต่อ 122 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป  0-2989-5401 ต่อ 115 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  0-2989-5401 ต่อ 125 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  0-2989-5401 ต่อ 216 
Website : www.nj.ac.th 
facebook : โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 

➢ เกียรติประวัติโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
1. โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับองค์กร (“World-Class Standard  

School) พ.ศ. 2553 โรงเรียนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ ระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) พ.ศ. 2559  

2. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 ในระดับดี ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับดีเยี่ยม และปี
การศึกษา 2561 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  

3. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้รับเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่าโรงเรียนมีการดำเนินการตามแนวทาง 7 
ด้าน เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กระทรวง
สาธารณะสุข พ.ศ.2559  

4. ได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียนระดับประเทศ พ.ศ. 2559-2560 
รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำขยายผลสู่ชุมชนระดับประเทศ พ.ศ. 2559-2560  

5. รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “โรงเรียนสีเขียว” พ.ศ.2560 
รางวัล Good Practice Award 2018 การนำเสนอนวัตกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวระดับประเทศ 
พ.ศ.2561  

6. โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติเพ่ือแสดงว่าเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนวอาชีพ พ.ศ.2560  
7. โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกส่งเสริมและสร้างสรรค์เยาวชนคน

ดี พ.ศ.2560 จากมูลนิธิ ดร.สุข พุคยากรณ์ ศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน  
8. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม

เยาวชน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี และบำเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม จากสมาคมคนของแผ่นดิน 
พ.ศ.2560  
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9. ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ ในระดับดี ปีการศึกษา 2560  
10. โรงเรียนได้รับโล่เพื่อแสดงว่า เป็นสถานศึกษาปลอดภัย พ.ศ. 2561 จากกระทรวงแรงงาน 
11. ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียว ระดับประเทศ จำนวน 11 

ครั้ง ให้กับโรงเรียน 426 โรงเรียน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 
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สภาพการบริหารและการจัดโครงสร้างการบรหิาร 
 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มูลนิธิโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1. งานสำนักงานกลุ่ม   
บริหารงานบุคคล 
2. งานยามรักษาความ 
ปลอดภัย 
3. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
4. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 
5. งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม นักเรียน 
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
7. งานวินัยและความประพฤติ     
นักเรียน 
8. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
สิ่งเสพ ติดเอดส์และอบายมุข 
9. งานประสานและพัฒนา    
เครือข่าย ผู้ปกครอง 
10. งานระดับชั้น คณะสี และ       
ครูที่ปรึกษา 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร   
ท่ัวไปและงานธุรการ 
2. งานอาคารสถานท่ีและ    
สิ่งแวดล้อม 
3. งานประชาสัมพันธ์และ 
สัมพันธ์ชุมชน 
4. งานยานพาหนะและบริการ 
สาธารณะ 
5. งานโภชนาการ 
6. งานอนามัยโรงเรียน 
7. งานสวัสดิการ 
8. งานโสตทัศนศึกษา 
9. งานบ้านพักครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1. งานสำนักงานผู้อำนวยการ 
โรงเรียน 
2. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. งานบริหารการเงิน 
6. งานบริหารบัญช ี
7. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
8. งานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
9. งานตรวจสอบภายใน 
10. งานจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
11. งานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
12. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. งานวางแผนอัตรากำลังและ
การกำหนดตำแหน่ง 
14. งานสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ลง
เวลา ลา และการออกจากราชการ 
15. งานทะเบียนประวัติและ 
บำเหน็จความชอบ 
16. งานวินัยและการรักษาวินยั 
17. งานพัฒนาบุคลากรและ 
เสริมสร้าง ประสิทธิภาพการ
สารสนเทศ 

1. งานสำนักงานกลุ่มบริหาร           
วิชาการ 
2. งานบริหารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และพัฒนา หลักสูตร    
สถานศึกษา 
3. งานวัดผล ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
4. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
7. งานห้องสมุด 
8. งานนิเทศการศึกษา 
9. งานแนะแนวการศึกษา 
10. งานประสาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่     
ครอบครัว ชุมชน องค์กร   
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษาในระบบ และ 
ตามอัธยาศัย 
11. งานการรับนักเรียน 
12. งานทะเบียนนักเรียนและ       
จัดทำสำมะโนนักเรียน 
13. งานพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
14. งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
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ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก ป ี2497 – ปัจจุบัน 
 

 
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ช่วงเวลาในการดำรงตำแหน่ง 

1 น.อ.(พิเศษ)สุดจิต     อำพันแสง 9 เมษายน 2497 – 16 พฤศจิกายน 2497 

2 นายสังข ์               ถ้อยคำดี 16 พฤศจิกายน 2497 – 31 พฤษภาคม 2500 

3 นายแสวง               นิโครธานนท์ 5 กรกฎาคม 2500 – 30 กันยายน 2508 

4 นายคำนวณ            บุญเพชรแก้ว 1 ตุลาคม 2508 – 30 พฤศจิกายน 2514 

5 นายสมชาติ             รัตนถาวร 1 ธันวาคม 2514 – 13 มีนาคม 2517 

6 นายประทีบ       สุขวาร ี 1 เมษายน 2517 – 23 มีนาคม 2521 

7 นางสำอาง              ภมรพล 23 มีนาคม 2521 – 2 มิถุนายน 2523 

8 นายนิยม                บูรณะบุตร 6 กันยายน 2523 – 15 มิถุนายน 2526 

9 นายสุรินทร์       สรรพกิจ 15 มิถุนายน 2526 – 31 ตุลาคม 2527 

10 นายเลิศ                 สดแสงจัทร์ 1 พฤศจิกายน 2527 – 31 พฤศจิกายน 2530 

11 นายพุทธิสิน       สมุทรแสง 15 ธันวาคม 2530 – 21 มกราคม 2534 

12 นายวิรัตน์               ศิริบูรณ ์ 4 กุมภาพันธ์ 2534 – 29 ตุลาคม 2536 

13 นายชูศักดิ์               ต.ศิริวฒันา 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2539 

14 นายเดชา                ธรรมศริิ 6 พฤศจิกายน 2539 – 17 พฤษภาคม 2544 

15 นายมงคล       อนุรักษ ์ 18 พฤษภาคม 2544 – 30 มิถุนายน 2545 

16 นางอัปสร       ภาธรธุวานนท ์ 30 ธันวาคม 2545 – 30 มิถุนายน 2548 

17 นายสุพล                ทองด ี 11 กรกฎาคม 2548 – พฤศจิกายน 2549 

18 นายจุลจักร       โนพันธุ์ 1 ธันวาคม 2549 – 4 กรกฎาคม 2553 

19 นายประพนธ์           หลสีิน 4 มกราคม 2553 – 23 ธันวาคม 2555 

20 นายสุรพล               พาลี 23 ธันวาคม 2555 – 9 ธันวาคม 2556 

21 นายธรรมรงค์           เสนจันทร์ 9 ธันวาคม 2556 – 8 ธันวาคม 2558 

22 นายประภาส           พริพล 9 ธันวาคม 2558 – 6 ธันวาคม 2562 

23 นายสมศักดิ ์           แสวงการ 9 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน  
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คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวิรัช    อินทรัตน์ ประธานคณะกรรมการ  

2 พ.ต.อ.ดร.พรเทพ   สูติปัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

3 รศ.สุรภี   อิงคากุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

4 ดร.สุชีลา   มีแสง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

5 นายคมกฤตย์   กลิ่นรอด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

6 นายพิสิษฐ์   จงจิตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

7 นางอัญชลี   พูลสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

8 พระครูผาสุกิจโกวิท       มาลารัตน์ กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  

9 นายวสันต์   กระโจมทอง กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา  

10 นางเจรียงพร   สิทธิพันธุ์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน  

11 นางวีณา   ช้างแก้ว กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

12 นายรังสรรค์   โคตรจันทร์ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง  

13 นางอุษา   บุญรอด กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า  

14 นายชะยันต์   เรือนทองดี กรรมการผู้แทนครู  

15 นายสมศักดิ์   แสวงการ กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน) 
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายพัลลภ         แต่งผล ประธานกรรมการ 
2 นางศุภนิจ          เหมือนเนียม รองประธานกรรมการ 
3 นายอนุชา          ละอองพันธ์ รองประธานกรรมการ 
4 นางปียา             มั่นคง เลขานุการ 
5 นายพิษณุ           สิทธิเดช ผู้ช่วยเลขานุการ  
6 นางสาววาสนา     เข็มทอง นายทะเบียน 
7 นางสาวหนึ่งฤทัย   เตือนประเทศ  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
8 นางศิรินาด          ขันทีท้าว เหรัญญิก 
9 นางสาวสิริวรรณ    บุญชู  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
10 นางปราณี            รักไทย ปฏิคม 
11 นายวิวัฒน์           เดวิเลาะ ผู้ช่วยปฏิคม 
12 นางสุปราณี         หลายมณ ี  ประชาสัมพันธ์ 
13 นางรุ้งลาวรรณ์     เทพไพฑูรย์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
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แนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

➢ วิสัยทัศน์ 
 พัฒนาคุณธรรม ตามวิถีพุทธ นำความรู้  สู่มาตรฐานสากล  บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  
ปลูกฝังความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
➢ พันธกิจ 

1. บริหารและการจักการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาล ด้วยการกระจายอำนาจ
และการมีส่วนร่วม 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่มาตรฐานสากลทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 
และ เทคโนโลยีโดยยึดหลัก ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) 

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยและค่านิยมที่ดี

งามตามวิถีพุทธ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้เรียนและ 

บุคลากร 
6. สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย 

 
➢ เป้าประสงค์ 

1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร บริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ครู บุคลากร และนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม รักความเป็นไทย และค่านิยมที่ดีงามตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียนมีความรู้ ทักษะที่จำเป็นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 
4. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของนักเรียน 
5. ผู้ปกครอง ชุมชน ศรัทธา ยอมรับมาตรฐานการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน 
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➢ กลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาลด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม 

 2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
 4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม 
 5. พัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ 
 
➢ อัตลักษณ์ 

ลูก น.จ. ประพฤติดี ผู้มีวินัย ใฝ่ศีลธรรม 
 
➢ เอกลักษณ์ 

ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
 
➢ ข้อมูลนักเรียน 

1. เขตพ้ืนที่บริการ มี 6 แขวง ได้แก่ แขวงหนองจอก แขวงกระทุ่มราย แขวงโคกแฝด แขวงคู้ฝั่ง
เหนือ แขวงคลองสิบ และแขวงคลองสิบสอง 

2. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,585 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน รายละเอียดตามตารางที่ 3.1 
ตารางที่ 3.1 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที ่1 12 249 250 499 

มัธยมศึกษาปีที ่2 12 223 221 444 

มัธยมศึกษาปีที ่3 12 225 233 458 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 36 697 704     1,401  

มัธยมศึกษาปีที ่4 11 170 265 435 

มัธยมศึกษาปีที ่5 11 138 232 370 

มัธยมศึกษาปีที ่6 11 144 235 379 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 452 732     1,184  

รวมทั้งสิ้น 69     1,149      1,436      2,585  

ที่มา : ข้อมูล DMC งานสารสนเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2562) 
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ภาพที่ 3.1 แสดงจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
 
ตารางที่ 3.2 จำนวนนักเรียนเรียนร่วม ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล ระดับชั้น ประเภทความพิการ หมายเหตุ 
1 เด็กชายดนุวัศ        ศรีแก้ว ม.1/8 ออทิสติก  
2 เด็กชายพรรษกร      พวงแก้ว ม.2/10 บกพร่องทางการเรียนรู้  
3 เด็กชายอนุรักษ ์       สลาม ม.2/9 บกพร่องทางการเรียนรู้  
4 นายสิทธิกร            สิทธิเดช ม.4/7 บกพร่องทางสติปัญญา  
5 นางสาววิลาวัณย์     ชื่นจิตต์ ม.4/10 บกพร่องทางสติปัญญา  
6 นายณัฐพัชร์           ศิริจุฑาวัฒน์ ม.4/10 บกพร่องทางสติปัญญา  
7 นายธีรภัทร์            อินทา ม.5/8 บกพร่องทางร่างกาย หรือการ

เคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 
 

8 นายนฤพล            ประภัสสริิ ม.5/8 ออทิสติก  
9 นายปิยะวัฒน์        กุลวรียะ ม.5/5 พิการซ้อน บกพร่องทางการ

เรียนรู้,ออทิสติก 
10 นายวิเศษ             แพทยานันท์ ม.5/8 ออทิสติก  
11 นายวิศรุต             ศิวพรพิทักษ์ ม.6/10 บกพร่องทางสติปัญญา  

ที่มา : งานแนะแนว ปีการศึกษา 2562 
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➢ ข้อมูลการดูแลภาวะโภชนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 3.3 แสดงภาวะโภชนาการของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ภาวะโภชนาการ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

อ้วนระดับ 3 0 1 1 3 4 6 

อ้วนระดับ 2 14 36 23 22 25 28 

อ้วนระดับ 1 48 45 52 41 36 38 

น้ำหนักเกิน 47 37 41 38 31 38 

สมส่วน 182 161 182 183 170 176 

น้ำหนักน้อยเกินไป 210 167 160 150 103 94 

รวม 501 447 459 437 369 380 
ที่มา : งานพยาบาล 20 กุมภาพันธ์ 2563 
**หมายเหตุ** การแปลผลค่า BMI 
มากกว่า 40 หมายถึง  อ้วนระดับ 3 
30-39   หมายถึง  อ้วนระดับ 2 
25-20   หมายถึง  อ้วนระดับ 1 
23-24   หมายถึง  น้ำหนักเกิน 
18.5-22.9  หมายถึง  สมส่วน 
น้อยกว่า 18.5  หมายถึง  ผอม 
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ภาพที่ 3.2 แสดงภาวะโภชนาการของนักเรียนแยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 

 

 
ภาพที่ 3.3 แสดงร้อยละภาวะโภชนาการของนักเรียนทั้งโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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➢ ข้อมูลการจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 3.4 นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อทุน จำนวนทุน  ทุนละ   รวมเงินทุน  
1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี   1 25,000       25,000  

2 ทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา 1 8,000        8,000  

3 ทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา  2 5,000       10,000  

4 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ 2 3,500        7,000  

5 ทุนมูลนิธิทิสโก ้เพ่ือการกุศล 11 3,000/3,500       37,000  

6 ทุนคุณประกิจ  ตันเจริญ    1 5,000        5,000  
7 ทุนการศึกษา คอมเน็ทเวิร์ค  5 2,000       10,000  

8 ทุนการศึกษา ซีเอ็น ออโต้ เซอร์วิส 5 2,000       10,000  

9 ทุนคุณพนมรุ้ง  นาคาตะ  1 2,350        2,350  

10 ทุนครูปรินดา   แป้นแก้ว 2 2,350        4,700  

11 ทุนการศึกษาศูนย์โรงเรียนวิถีพุทธ 3 1,000        3,000  

12 ทุนพระครูบวรกิจคุณาธาร เจ้าอาวาสวัดสีชมพู 2 1,000        2,000  

13 ทุนพระสมุห์ยุทธ ญาณเมโธ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองจอก 3 1,000        3,000  

14 ทุนการศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 50 2,000     100,000  

รวมทั้งสิ้น    227,050  
ที่มา : งานแนะแนว ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 
หมายเหตุ 
1. เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 25 คน ๆ ละ 1,500/ภาคเรียน 
รวมเงินที่ได้รับแล้ว 75,000 บาท 
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรให้ได้กู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา จำนวน 21 คน ๆ ละ 1,200/ปี รวมเงิน
ทีไ่ด้รับแล้ว 25,200 บาท 
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➢ ข้อมูลครูและบุคลากร 
 1) จำแนกบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 3.5 ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

(ข้อมูล ณ วันที ่ 10 มีนาคม 2563) 

2) จำแนกครูตามกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 3.6 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามกลุ่มบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

จำนวน 
ทั้งสิ้น 
(คน) 

วุฒิทางการศึกษา วิทยฐานะ พนักงาน
ราชการ 

ครู
อัตรา
จ้าง 

ป.
เอก 

ป.
โท 

ป.
ตรี 

ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

คศ.
4 

คศ.
3 

คศ.
2 

คศ.
1 

ครู
ผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการ 1 1 -  - - 1 - - - - - 
รองผู้อำนวยการ 1 - 1 - - - - 1 - - - - 

ภาษาไทย 13 - 4 9 - - 3 5 5 - - - 
คณิตศาสตร ์ 19 1 6 12 - - 7 5 4 3 - - 
วิทยาศาสตร ์ 20 - 7 13 - - 3 4 8 5 - - 
สังคมศึกษาฯ 21 - 7 14 - - 2 3 12 3 - 1 
สุขศึกษาฯ 10 - 1 9 - - 2 2 4 1 1 - 

ศิลปะ 8 - 4 4 - - 2 1 4 1 - - 
การงานอาชีพฯ 20 - 8 12 - - 6 - 10 1 1 2 

ภาษาต่างประเทศ 22 - 7 15 - - 4 6 7 4 - 1 
สนับสนุนการสอน 9 - 2 7 - - 1 1 1 4  2 

รวม 144 2 47 95 0 0 31 28 55 22 2 6 
(ข้อมูล ณ วันที ่10 มีนาคม 2563) 

 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด  
ชาย หญิง ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี รวม (คน) 

ผู้อำนวยการ 1 - 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการ - 1 - 1  - 1 

ครูประจำการ 43 91 1 43 90 - 134 
พนักงานราชการ 1 1 - 1 1 - 2 

ครูต่างชาติ 6 1 - - - - 7 
ครูอัตราจ้าง 1 5 - - 6 - 6 

เจ้าหน้าที่และอ่ืน ๆ 10 33 - - - - 43 
รวม 194 
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ภาพที่ 3.4 แสดงร้อยละของผู้บริหารและครูจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

 
ภาพที่ 3.5 แสดงร้อยของผู้บริหารและครูจำแนกตามตำแหน่งวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2562 
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ภาพที่ 3.6 แสดงร้อยละเปรียบเทียบจำนวนครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง ปีการศึกษา 2562 

 
➢ ข้อมูลอาคารและสถานที่ 
 

ปัจจุบันมีอาคารโรงเรียนถาวร 6 หลัง 
 1. อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา เป็น
อาคาร 4 ชั้น จำนวน 48 ห้องเรียน 
 2. อาคารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาพิเภกในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 50 ปีเป็นอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น เป็นหอประชุม 
 3. อาคารแบบ 318 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน สร้างเมื่อพุทธศักราช 2515 
 4. อาคารแบบ 426 ขนาด  ชั้น 26 ห้องเรียน สร้างเมื่อพุทธศักราช 2522 และต่อเติมเม่ือปี
พุทธศักราช 2535  
 5. อาคารแบบ 318 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน สร้างเมื่อพุทธศักราช 2555  
 6. โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน 306 ล/27 สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2531 
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      อาคารประกอบอ่ืน 
1. บ้านพักผู้บริหาร  1  หลัง 
2. บ้านพักครู     4 หลัง 

 2. บ้านพักนักการภารโรง  1 หลัง 
 3. แฟลต     2 หลัง 
 4. ห้องสุขาชาย     4 หลัง 23 ห้อง 
 5. ห้องสุขาหญิง    5 หลัง 17 ห้อง 
ที่มา : งานอาคารสถานที่ (ตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ สำหรับโรงเรียน มัธยมศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ) 
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แผนผังโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 
ภาพที่ 3.7 แผนผังโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 



23 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร 
ประมาณการรายรับของสถานศึกษา 
ตารางที่ 3.7 แสดงประมาณการรายรับ ปีการศึกษา 2562 

รายการ จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนเงิน/ปี  จำนวนเงิน 
(บาท)  

หมายเหตุ 

1. เงินอุดหนุนรายหัว 

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 524 1750       917,000.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 473 1750       827,750.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 471 1750       824,250.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 451 1900       856,900.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 378 1900       718,200.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 387 1900       735,300.00    

รวม (1) 2,684      4,879,400.00    

2. เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1,468  880     1,291,840.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,216  950     1,155,200.00    

รวม (2)  2,684      2,447,040.00    

3. เงินรายได้สถานศึกษา 

   3.1 ห้องเรียนพิเศษ         

        - ห้องเรียน MEP ม.1-3 75        15,550      1,166,250.00    

        - ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1-3 120          4,000        480,000.00    

        - ห้องเรียนพิเศษเน้นภาษาอังกฤษ ม.4-6 94          4,000        376,000.00    

        - ห้องเรียนพิเศษเน้นวิทยาศาสตร์ ม.4-6 102          4,000        408,000.00    

รวม (3.1) 391      2,430,250.00    

   3.2 ห้องเรียนปกติ 

        - ม.1-3 1,250          4,450      5,562,500.00    

        - ม.4-6  1,035          4,450      4,605,750.00    

รวม (3.2) 2,285     10,168,250.00    

รวม (3.1+3.2) 2,676      2,598,500.00   
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รวม (1+2+3) 8,044      9,924,940.00    

4. ค่าหนังสือเรียน 

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 524 764       400,336.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 473 877       414,821.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 471 949       446,979.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 451          1,318        594,418.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 378          1,263        477,414.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 387          1,109        429,183.00    

รวม (4) 2,684       2,763,151.00    

5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3     1,468 450       660,600.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6     1,216 500       608,000.00    

รวม (5)  2,684       1,268,600.00    

6. ค่าอุปกรณ์การเรียน 

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   1,468  460       675,280.00    

   - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  1,216  220       267,520.00    

รวม (6) 2,684       942,800.00    

รวมทั้งหมด (1-6) 24,899,491.00   

ที่มา : ข้อมูลฝ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563) 
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➢ โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
 

 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 2.0 1.5 2.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0 4.5 6.5 6.0 6.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.0 15.5 17.5 17.0 17.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

40 ชั่วโมง/ปี

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 1 (วิทยาศาสตร์ - ภาษาองักฤษ)    

98.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี

ม.1 ม.2 ม.3

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.1 ม.2 ม.3

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

20 ชั่วโมง** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3)
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5 4.0 3.5 4.0 2.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 6.0 5.5 7.5 7.0 7.0 5.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 16.5 18.5 18.0 18.0 16.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

104.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

ห้อง 2  (gifted- วิทยาศาสตร์)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 2.0 1.5 2.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0 4.5 6.5 6.0 6.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.0 15.5 17.5 17.0 17.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

98.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 3 (วิทยาศาสตร์ - ภาษาองักฤษ)    

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0 4.5 5.5 5.0 5.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.0 15.5 16.5 16.0 16.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

20 ชั่วโมง

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

95.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3)

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 4 (เสริมภาษาองักฤษ)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0 4.5 5.5 5.0 5.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.0 15.5 16.5 16.0 16.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

95.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 5 (เสริมภาษาองักฤษ)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.5 4.0 6.0 5.5 5.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.5 15.0 17.0 16.5 16.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

96.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 6 (เสริมภาษาญี่ปุน่)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม



31 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 6.0 4.5 6.0 5.5 5.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 15.5 17.0 16.5 16.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

97.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 7 (เสริมภาษาจีน)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 1.5 1.5 2.0 2.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0 4.5 5.5 5.0 5.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.0 15.5 16.5 16.0 16.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

95.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 8  (เสริมภาษาองักฤษ)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0 4.5 5.5 5.0 5.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.0 15.5 16.5 16.0 16.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

95.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 9 (เสริมคหกรรม)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.5 5.0 6.0 5.5 5.5 5.0

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.5 16.0 17.0 16.5 16.5 16.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

98.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 10 (เสริมศิลปะ-ธุรกจิ)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.0

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0 4.5 6.0 5.5 5.0 4.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 16.0 15.5 17.0 16.5 16.0 15.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

96.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 11 (เสริมเกษตร)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.0 2.5 3.0 2.5 3.0 1.5

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 7.0 6.5 8.0 7.5 7.0 5.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 18.0 17.5 19.0 18.5 18.0 16.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

** การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสงัคม (IS3) 20 ชั่วโมง

ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3

โครงสร้างหลักสูตร ชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 - 2563

ห้อง 12 (หลักสูตรพเิศษ MEP)

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

4. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 30 ชั่วโมง/ปี

107.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมง/ปี
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 6.0 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 2.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 11.5 12.5 12.0 13.5 13.0 12.0 6.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 18.5 18.0 19.5 19.0 17.5 18.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ( Intensive English Programe )

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

110.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมส่งเสริมวิชาการ 40 ชั่วโมง/ปี
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 6.0 8.5 8.0 8.5 8.0 8.5 3.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 11.5 12.5 11.5 13.5 13.0 12.0 7.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 18.5 17.5 19.5 19.0 17.5 19.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ GIFTED

111.0

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 11.5 11.0 10.5 12.0 11.5 10.5 5.0

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 16.5 18.0 17.5 16.0 16.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 3 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)    

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง

101.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 11.5 11.0 10.5 12.0 11.5 10.5 5.0

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 16.5 18.0 17.5 16.0 16.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 4 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)    

101.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง
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สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 11.5 11.0 10.5 12.0 11.5 10.5 5.0

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 16.5 18.0 17.5 16.0 16.5

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 5 (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)    

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง

101.5

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 7.5 6.0 7.5 7.5 7.0 5.5 9.5 9.0 10.5 10.0 8.5 8.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 15.0 18.0 17.5 15.5 14.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 6 แผนการเรียน(คณิตศาสตร์ - องักฤษ)

97.0

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 7.5 6.0 7.5 7.5 7.0 5.5 9.5 9.0 10.5 10.0 8.5 8.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 15.0 18.0 17.5 15.5 14.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 7 แผนการเรียน ศิลปภ์าษา (สังคมศึกษา - ภาษาองักฤษ)

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง

97.0

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 7.5 6.0 7.5 7.5 7.0 5.5 9.5 9.0 10.5 10.0 8.5 8.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 15.0 18.0 17.5 15.5 14.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 8 แผนการเรียน  ศิลปภ์าษา สังคมศึกษา - ภาษาจีน

97.0

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 8.0 6.5 7.5 7.5 7.0 5.5 9.5 9.0 10.5 10.0 8.5 8.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.5 15.5 18.0 17.5 15.5 14.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 9 แผนการเรียน  ศิลปภ์าษา ภาษาองักฤษ -ภาษาญีปุ่น่

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง

98.0

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0 4.0

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 8.0 8.0 7.0 7.0 5.5 5.5 10.5 10.5 11.5 12.0 8.0 7.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 18.5 18.5 18.5 19.0 13.5 13.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 10 แผนการเรียน ธุรกจิโรงแรม+ค้าปลีก

101.0

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มวิชา

มธัยมศึกษาปีที่

ภาคเรียน 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. กลุ่มวิชาภาษาไทย 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2.0 0.5 1.5 1.5 1.5 0.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 1.0

4. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

    ประวัติศาสตร์ 0.5 0.5 0.5 0.5

5. กลุ่มวิชาสุขศึกษาฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

6. กลุ่มวิชาศิลปะ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

7. กลุ่มวิชาการงานอาชีพฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

8. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

9. การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1) 1.0

10. การส่ือสารและการน าเสนอ (IS2) 1.0

11. การน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (IS3) ü

รวม 7.5 6.0 7.5 7.5 7.0 5.5 9.5 9.0 10.5 10.0 8.5 8.5

รวมหน่วยกติแต่ละภาคเรียน 17.0 15.0 18.0 17.5 15.5 14.0

กจิกรรมพฒันาผู้เรียน

4.  กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 20 ชั่วโมง/ปี

** การน าความรู้ไปใช้ในการบรกิารสังคม (IS3) 20 ชัว่โมง

97.0

1. กจิกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง/ปี

2. กจิกรรมชุมนุม 40 ชั่วโมง/ปี

3. กจิกรรมเพือ่สังคมฯ 20 ชั่วโมง/ปี

สาระการเรียนรู้พืน้ฐาน สาระการเรียนรู้เพิม่เติม

ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6

โครงสร้างหลักสูตร ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ปกีารศึกษา 2561 - 2563

หอ้ง 11 แผนการเรียน อตุสาหกรรม
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สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 
 
 

➢ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
 

  ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

   
 

ห้องสมุดมีขนาดความกว้าง 25.30 เมตร ความยาว 44 เมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 
56,630 เล่ม การการยืม-คืน ใช้ระบบ School ICT และมีระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ eBook สำหรับ
สืบค้นหนังสือ จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 20,393 คน จำนวนการยืมหนังสือ 
มีจำนวน 933 เล่ม และจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องอินเตอร์เน็ตของห้องสมุด มีจำนวน 209 คน 

 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
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 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

   
 
 ห้องประชุม 
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 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
1. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ จำนวนครั้งที่ใช้ต่อ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

1 ห้องธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์และการ
ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน 

40 40 

2 โรงเรือนเพาะชำ  ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี (เกษตรกรรม) โดยมีพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ และมีพ้ืนที่สำหรับการปฏิบัติงาน
ทางด้านเกษตร 

280 280 

3 ห้องสมุดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ใช้สำหรับการค้นหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ 

400 400 

4 ห้องสมุดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมเนื้อหาความรู้ในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

400 400 

5 ห้องสมุดดิจิทัล ใช้สำหรับให้นักเรียนค้นคว้าเพ่ิมเติมโดยมี
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้น และหนังสือ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้นักเรียน
ยืม-คืน  

400 400 

6 ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม1 

ใช้ฝึกปฏิบัติด้านงานช่าง 600 600 

7 ห้องศูนย์การเรียนรู้ 
วิชาภาษาไทย 

ศึกษาความรู้วิชาภาษาไทยจากสื่อเทคโนโลยี 600 600 

8 ห้องปฏิบัติการ
อุตสาหกรรม2 

ใช้ในการปฏิบัติวิชางานช่าง 880 880 

9 ห้องคหกรรม ใช้สำหรับฝึกปฏิบัติคหกรรม 1,000 1,000 

10 ห้องธรรมศึกษา 1 ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาคุณธรรม 1,600 1,600 

11 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 1 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 

1,800 1,800 
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12 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 2 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 

1,800 1,800 

13 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์  

1,800 1,800 

14 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 4 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์ 

1,800 1,800 

15 ห้องเรียนสีเขียว ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการลด
ใช้พลังงาน 

1,800 1,800 

16 ห้องสมุดกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มีหนังสืออ้างอิงสำหรับการศึกษาค้นคว้า 1,800 1,800 

17 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
436 

ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ  

1,800 1,800 

18 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
421 

ใช้สำหรับจัดการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระฯ 

1,800 1,800 

19 ห้องปฏิบัติการเคมี ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระฯ  

1,800 1,800 

20 ห้องปฏิบัติการ
ทัศนศิลป์ 

ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ 

1,800 1,800 

21 ห้องธุรกิจ 131 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้คำปรึกษา
ในรายวิชาธุรกิจ 

1,800 1,800 

22 ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทย  

2,000 2,000 

23 ห้องปฏิบัติการ 
ดนตรีไทย 

ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย 

2,000 2,000 

24 ห้องปฏิบัติการ 
ดนตรีสากล 

ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล 

2,000 2,000 

25 ห้องแนะแนว 136 ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนวรวมทั้งให้บริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน 

2,479 2,479 

26 ห้องแนะแนว 135 ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
แนะแนวรวมทั้งให้บริการแนะแนวทั้ง 5 ด้าน 

2,516 2,516 
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27 ห้องหมวดธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(ธุรกิจ)
โดยมีหนังสือประกอบ 
การเรียนรายวิชาต่างๆท่ีเปิดสอน 

3,000 3,000 

28 ห้องสมุดโรงเรียน ศึกษาค้นคว้า ยืม-คืนหนังสือ อ่านหนังสือ 
ทำงานกลุ่ม 

26,023 26,023 

29 ห้องมัลติมีเดียกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

2,000 2,000 

 

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ 

จำนวนครั้งที่ใช้/ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

1 วัดหนองจอก 
เรียนรู้หลักธรรม วิถีชีวิต ของศาสนาพุทธ 
และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

20 11 

2 
โรงพยาบาลเวช- 

การุณย์รัศม์ 
รวมถึงการฝึกอาชีพเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อ 

1 1 

3 
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร  
เขตหนองจอก 

ศึกษาข้อมูลท้องถิ่นของเขตหนองจอก 1 1 

4 วัดนักบุญเซนต์เทเรซา เรียนรู้หลักธรรม วิถีชีวิต ของศาสนาคริสต์ 2 2 

5 
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้

หนองจอก 

ได้ฝึกปฏิบัติการทำงานผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดฯ ได้ศึกษาหาความรู้ในด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม 

11 11 

6 ลำไทรฟาร์ม 
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชานเมือง
กรุงเทพฯ อยู่ในชุมชน  แผ่นดินทองคอยรุต-
ตั๊กวา 

1 - 

7 
มูลนิธิเพ่ือการพัฒนา  

(อัลอิสละฮ์) 
เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้แก่ชาว
มุสลิมได้เรียนรู้ 

2 2 

8 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

เพ่ือแนวทางในการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
ของนักเรียน 

1 - 
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ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ 

จำนวนครั้งที่ใช้/ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

9 
พิพิธภัณฑ์เอราวัณเมือง

โบราณ 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและความเป็นมาของ
ช้างเอราวัณ ประติมากรรมลอยตัวด้วยวิธี
เคาะมือแห่งแรกและใหญ่ที่สุดในโลก 

1 1 

10 
พระปฐมเจดีย์ 
จ.นครปฐม 

ศึกษาความเป็นมาของปูชนียสถานสำคัญ
ของ ‘วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร’ 
พระอารามหลวงชั้นเอกในช่วงแผ่นดิน
สุวรรณภูมิ และเป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุขององค์พระโคตมพุทธเจ้า  

1 1 

11 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
เป็นสถานที่สร้างและจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง 
ไฟเบอร์กลาส เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
เผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย  

1 1 

12 ตลาดน้ำดอนหวาย 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบา้นริมน้ำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี  

1 1 

13 
วัดพนัญเชิง 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
ศึกษาประวัติศาสตร์ ประวัติก่อสร้างก่อน
การสถาปนากรุงศรีอยุธยา  

1 1 

14 
วัดใหญ่ชัยมงคล 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ศึกษาเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัด
ป่าแก้ว อุโบสถของวัดเคยเป็นที่ซึ่งคณะคิด
กำจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์
มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐาน 

1 1 

15 
วัดหน้าพระเมรุ 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

ศึกษาเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพ
วิถีชีวิตของชาวบ้าน การแต่งกาย ตลอด
จนถึงรูปแบบการตั้งขบวนทัพ และภาพ
ขบวนฟ้อนรำต่างๆ 

- 1 

16 
วัดมงคลบพิตร  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
ศึกษาเรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ ความ
งามของอุทยานประวัติศาสตร์ 

- 1 

17 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
เจ้าสามพระยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

ศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ 
 

1 - 
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18 
ตลาดน้ำอโยธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน อาหารประจำจังหวัด  
ของอยุธยา  

 1 

19 ณ สัทธา จ.ราชบุร ี แหล่งศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง - 1 

20 
เมืองคูบัว บ้านโอ่ง 

จ.ราชบุร ี

ศึกษาภูมิทัศเมืองท่าท่ีสำคัญที่สุดในลุ่มแม่น้ำ
แม่กลอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
สิ่งของเครื่องใช้ โบราณวัตถุ และจัดแสดงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของไทยวน  

- 1 

21 
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก 

จ.ราชบุร ี
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบา้นริมน้ำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี 

- 1 

22 
อุทยานพระบรม 
ราชานุสรณ์ ร.2  
จ. สมุทรสงคราม 

เป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 4 
หลัง จัดแสดงศิลปวัตถุในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของ
รัชกาลที่ 2 

1 1 

23 
ค่ายบางกุ้ง 

จ.สมุทรสงคราม 

ศึกษาประวัติศาสตร์ของค่ายบางกุ้งเป็นค่าย
ทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ 

1 1 

24 
วัดเพชรสมุทร 

จ.สมุทรสงคราม 

เป็นแหล่งจัดแสดงพระพุทธรูป และพระ
เครื่องสมัยต่าง ๆ โบราณวัตถุ เครื่องลาย
คราม และธรรมมาสน์บุษบกสมัยกรุงศรี
อยุธยา 

1 1 

25 ตลาดน้ำอัมพวา 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบา้นริมน้ำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี 

1 1 

26 
วัดป่าเลไลย์  
จ.สุพรรณบุรี 

เรียนรู้หลักธรรม คำสอนของ
พระพุทธศาสนา และเรียนรู้วรรณคดีไทย 
เรื่องขุนช้างขุนแผน 

1 - 

27 
ตลาดสามชุก  
จ.สุพรรณบุรี 

เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบา้นริมน้ำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี 

1 - 

28 บึงฉวาก จ.สุพรรณบุรี 
เพ่ือศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่มีในพื้นที่ชุ่มน้ำ 
 

1 - 
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29 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

ทางทะเล 

เป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตต้นแบบด้าน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล เพ่ือศึกษาความรู้
เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล 

1 1 

30 
เมืองโบราณ  

จ.สมุทรปราการ 

เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
ศึกษาสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และ
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรม ถิน่ฐาน และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของไทยในหลายภูมิภาค 
หลายยุคสมัย 

1 - 

31 สวนนงนุช เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพรรณไม้ต่างๆ 1 1 

32 ตลาดน้ำ 4 ภาค 
เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีดั้งเดิมที่ผูกพันกับสายน้ำ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงภูมิปัญญา
ชาวบ้านใน 4 ภาค ของประเทศไทย 

1 1 

33 สมฤดี รีสอร์ท 
ค่าย MEP/IEP เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
ตรงด้านภาษาอังกฤษ 

1 - 

34 สาริกา รีสอร์ท 
ค่าย MEP/IEP เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
ตรงด้านภาษาอังกฤษ 

- 1 

35 
จังหวัดโตเกียว  
ประเทศญี่ปุ่น 

ทัศนศึกษาและศึกษาวัฒนธรรมประเทศ
ญี่ปุ่น 

- 1 

36 
ค่ายฝึกเขาชนไก่ 

จ.กาญจนบุรี 
ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัด
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

2 2 

37 โรงเรียนวัดสามง่าม เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ 1 1 

38 โรงเรียนอนันตา เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ 1 1 

39 โรงเรียนสุเหร่าฮะยีมินา เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ 1 1 

40 โรงเรียนศาลาคู้ เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ 1 1 

41 โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ 1 1 

42 
โรงเรียนวัดหนองจอก 

(ภักดีนรเศรษฐ) 
เพ่ือแนะแนวการศึกษาต่อ 1 1 

43 
แหล่งเรียนรู้  

ณ บ้านตายาย 
เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ 1 1 
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44 ชุมชน (อาชีพในชุมชน) เพ่ือส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ 2 2 

45 
เว็บไซต์กรมจัดหางาน เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงความถนัด ความ

สนใจ บุคลิกภาพและอาชีพของตัวเอง 
1 1 

46 
เว็บไซต์  Youtube เพ่ือค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ

และส่วนตัวสังคม 
2 3 

47 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

48 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

49 ห้องสมุดประชาชน เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

50 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สุวรรณภูม ิ
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

51 
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์

เทเรซา 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

52 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจมีนบุรี 

กรุงเทพ 

เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

53 
สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

54 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามีน

บุรี บริหารธุรกิจ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

55 
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจ

แฟชั่นนานาชาติ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

56 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา

บริหารธุรกิจ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

57 
วิทยาลัยบริการธุรกิจและ

การท่องเที่ยวกรุงเทพ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

58 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

59 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

มหานคร 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 
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60 
วิทยาลัยทักษิณา

บริหารธุรกิจ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

61 
โรงเรียนฝึกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 

เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียนและ
ฝึกทักษะอาชีพ 

1 1 

62 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-

ญี่ปุ่น 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

63 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชา

บริหารธุรกิจ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาของนักเรียน 1 1 

64 
มหาวิทยาลัยหอการค้า

ไทย 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

65 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

66 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริหารธุรกิจ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาของนักเรียน 1 1 

67 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์

บริหารธุรกิจ 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

68 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจมีนบุรี 

เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

69 
วิทยาลัยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจมีนบุรี 

กรุงเทพ 

เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

70 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอเซีย 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

71 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่าง
อุตสาหกรรมกรุงเทพ 

เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียนและ
ฝึกทักษะอาชีพ 

1 1 

72 
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัว

วันดี 
เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียนและ
ฝึกทักษะอาชีพ 

1 1 

73 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อของนักเรียน 1 1 

74 
โรงเรียนบ้านหนองโพง เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน 
- 1 

75 วิทยาลัยช่างศิลป์ ผลงานด้านศิลปะ 1 1 



58 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ 

จำนวนครั้งที่ใช้/ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 

76 
หมู่บ้านทำกลอง การทำกลองยาว 

 
1 1 

77 
วิทยาลัยนาฏศิลป์

สุพรรณบุรี 
พิธีครอบครูนาฏศิลป์ไทย 1 1 

78 ชุมชนหนองจอก 
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ศึกษาวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตในชุมชน เศรษฐศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่อาศัย 

1 1 

79 ห้างเทสโก้โลตัส ศึกษาเศรษฐศาสตร์ในชุมชนหนองจอก 1 1 

80 ห้างบิ๊กซี ศึกษาเศรษฐศาสตร์ในชุมชนหนองจอก 1 1 

81 ห้างแมคโคร ศึกษาเศรษฐศาสตร์ในชุมชนหนองจอก 1 1 

82 
สถานประกอบการธุรกิจ
ขนาดย่อม/ร้านสะดวกซื้อ 

ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียน 1 
1 

83 
ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่ง
เรียนรู้เพลงรำพื้นบ้าน 

เรียนรู้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน เพลงรำพ้ืนบ้าน 
1 1 

84 หมู่บ้านญี่ปุ่น ศึกษาวิถีชีวิตในหมู่บ้านญี่ปุ่น 1 1 
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3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน 
ในปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล หัวข้อที่ให้ความรู้ 
สถิติการให้ความรู้ 

ครั้ง/ปี 
1 นายเสวี จิตราภิรมย์ ชีวิตที่ดีต้องมีเป้าหมาย ทั้งการเรียน และ

การดำเนินชีวิต คนเก่ง คนดี ต้อง
กระตือรือร้น ทันโลกทันเหตุการณ์ สื่อสาร
เป็นเลิศ รู้จักคิด รู้จักวางแผน รู้จักการ
ทำงานเป็นทีม อย่างมีน้ำใจ เป็นนักเรียน
ต้องรักสถาบัน ซื่อสัตย์ อ่อนน้อม กตัญญูรู้
พระคุณครูอาจารย์รู้จักเสียสละ มีจิต
สาธารณะ 

1 

2 พระอดุลย์ แก้วน้ำใสย์ ตัวฉันที่ควรรู้ 1 
3 พระอดุลย์ แก้วน้ำใสย์ กระดาษแห่งชีวิต 1 
4 พระอดุลย์ แก้วน้ำใสย์ The latter จดหมายแห่งรัก 1 
5 พระกัมปนาท สุวีโร ติวนักธรรมชั้นเอก 1 

6 พระอัมพล จิรธํมโม ติวนักธรรมชั้นโท 1 

7 พระยุทธ ญาณเมโธ ติวนักธรรมชั้นตรี 1 

8 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ อาเซียน 1 

9 นายธนสรณ์ สุมังคละกุล อาเซียน 1 

10 นางสาวนริศรา ศรีจันทราพันธุ์ อาเซียน 1 

 
➢ ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำแนกตามการใช้งาน ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายการ จำนวนเครื่อง 
1 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพ่ือการเรียนการสอน 242 
2 คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC) เพ่ือการบริหาร 61 
3 คอพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เพ่ือการเรียนการสอน  13 
4 คอพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เพ่ือการบริหาร 21 

รวม 337 
 
 
 



60 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
รูปภาพที่ 4.1 แสดงจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำแนกตามการใช้งาน ปีการศึกษา 2562 

 

ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 

ที ่ รายการ จำนวนเครื่อง 

1 Sever 7 

2 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) 4 

3 เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 39 

4 กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Active Board) 2 

5 เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) 12 

6 เครื่องถ่ายเอกสาร 5 

7 โทรทัศน์ 56 

8 กล้องวงจรปิด 41 

9 เครื่องพิมพ์ (Printer) 68 

10 เครื่องสำรองไฟ (Power Supply) 33 

11 โทรศัพท์ภายใน 42 

12 โทรศัพท์ภายนอก 3 

รวม 312 
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รูปภาพที่ 4.2 แสดงข้อมูลอุปกรณ์เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 
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ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 
 
 

➢ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ตารางที่ 5.1 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จำแนกตามกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ลูกเสือ/เนตรนาร ี กิจกรรมส่งเสริมวชิาการ 

จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.1 499 410 89 499 476 23 499 461 38 499 476 23 

ม.2 444 421 23 444 439 5 444 438 6 444 440 4 

ม.3 458 435 23 458 457 1 458 449 9 458 457 1 

รวม 1,401 1,266 135 1,401 1,372 29 1,401 1,348 53 1,401 1,373 28 

ที่มา : ข้อมูลงานวัดผล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
  

ตารางที่ 5.2 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สรุปรวมทุกกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 
สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

จำนวน (คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 

ม.1 499 456 43 91.33 8.67 ดีมาก 

ม.2 444 435 10 97.86 2.14 ดีมาก 

ม.3 458 450 9 98.14 1.86 ดีมาก 

ที่มา : ข้อมูลงานวัดผล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
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ภาพที่ 5.1 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สรุปรวมทุกกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

ตารางที่ 5.3 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จำแนกตามกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 

กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ 

จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ม.4 435 428 7 435 420 15 435 435 0 

ม.5 370 353 17 370 366 4 370 362 8 

ม.6 379 364 15 379 355 24 379 347 32 

รวม 1,184  1145 39 1184 1141 43 1184 1144 40 

ที่มา : ข้อมูลงานวัดผล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
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 ตารางที่ 5.4 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน สรุปรวมทุกกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 
สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

จำนวน (คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ระดับคุณภาพ 

ม.4 435 428 7 98.31 1.69 ดีมาก 

ม.5 370 360 10 97.39 2.61 ดีมาก 

ม.6 379 355 24 93.76 6.24 ดีมาก 

ที่มา : ข้อมูลงานวัดผล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
 
ภาพที่ 5.2 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สรุปรวมทุกกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ ผู้รับการบริการด้านสุขภาพอนามัย ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 5.5 แสดงจำนวนผู้เข้ารับบริการจากงานสุขภาพอนามัย จำแนกตามสาเหตุของแต่ละเดือน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ที ่ อาการป่วย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม (ครั้ง) 

1 ปวดศรีษะ 13 26 31 49 57 176 

2 ปวดฟัน 0 2 1 4 0 9 

3 ไข้หวัด 4 9 6 11 16 46 

4 ปวดท้อง จุกเสียด 3 5 14 44 32 98 

5 ท้องเสีย 3 3 6 3 4 19 

6 ไอ เจ็บคอ 0 2 0 3 4 9 

7 เจ็บตา เคืองตา 1 0 1 3 2 7 

8 บาดแผล 0 2 6 13 8 29 

9 กล้ามเนื้อ ขัดยอก 0 0 3 3 1 7 

10 ผื่นคัน 0 0 3 8 0 11 

11 อุบัติเหตุ 0 0 4 13 1 18 

รวมจำนวนครั้ง : เดือน 24 49 75 154 125 429 

นอนห้องพยาบาล 0 0 0 0 0 0 

อุบัติภัย 0 0 0 0 0 0 

ส่งโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0 

ครู (ครั้ง) 0 0 0 1 1 2 

เจ้าหน้าที-่นักการภารโรงและแม่บ้าน (ครั้ง) 0 0 0 0 2 2 

ที่มา : งานพยาบาล (ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562) 
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ตารางที่ 5.6 แสดงจำนวนผู้เข้ารับบริการจากงานสุขภาพอนามัย จำแนกตามสาเหตุของแต่ละเดือน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ อาการป่วย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. รวม (ครั้ง) 

1 ปวดศรีษะ 13 101 38 65 26 243 

2 ปวดฟัน 0 7 3 2 0 12 

3 ไข้หวัด 14 44 18 23 5 104 

4 ปวดท้อง จุกเสียด 0 31 36 23 26 116 

5 ท้องเสีย 0 9 5 6 6 26 

6 ไอ เจ็บคอ 0 16 6 5 1 28 

7 เจ็บตา เคืองตา 0 3 1 1 0 5 

8 บาดแผล 5 22 7 4 4 42 

9 กล้ามเนื้อ ขัดยอก 0 11 2 2 5 20 

10 ผื่นคัน 0 2 3 2 1 8 

11 อุบัติเหตุ 0 21 4 3 3 31 

รวมจำนวนครั้ง : เดือน 32 267 123 136 77 635 

นอนห้องพยาบาล 0 0 0 0 0 0 

อุบัติภัย 0 0 0 0 0 0 

ส่งโรงพยาบาล 0 0 0 0 0 0 

ครู (ครั้ง) 0 1 0 0 0 1 

เจ้าหน้าที-่นักการภารโรงและแม่บ้าน (ครั้ง) 0 11 0 0 6 17 
ที่มา : งานพยาบาล (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
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➢ การพัฒนาบุคลากรในปกีารศึกษา 2562 
ตารางที่ 5.7 แสดงการพัฒนา การศึกษา อบรมของครู โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ปีการศึกษา 

2562 
ชื่อ - สกุล ชื่อหลักสูตรที่อบรม ว/ด/ป หน่วยงานที่จัด 

นางปัทมา  ศิลาพันธุ์ 
  
  
  
  
  

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้เขียวเหลืองสัมพันธ์ นจ. 
สร้างสรรค์มุ่งสู่ความสำเร็จ 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ 
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

คณะกรรมการลงทะเบียนการแข่งขัน
วงดนตรีสากลงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้ง
ที ่69 

28/10/62 สพม. 2 

นางพิสมัย  ณะศรีธะ 
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

10/5/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ 
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การลดความเสี่ยงภัยพิบัตรธรรมชาติ 
ฯ 

 18/9/62 สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต 

แห่งประเทศไทย 

นายสุนธี  พานิช 
  

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้  

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางบรรจง  ฉมังหัตถพงศ์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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  นางบรรจง  ฉมังหัตถพงศ์ เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนการ
แข่งขันวงดนตรีสตริงงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69 

28/10/62 สพม.2 

นางกราโสม  พูลทรัพย์ 
  
  
  
  
  

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฎิบัติการการนำเสนอ
ผลงานการปฎิบัติที่เป็นเลิศ 

28/10/62 
  

สพม.2 

ศึกษาดูงาน 25-26/12/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายภิสิทธิ์  ศิลาทอง 
  
  
  
  
  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

23/8/62  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษา 

15/9/62 สำนักกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 

7-9/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เทศกาลวันทานาบะตะ 25/7/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

Japanese One Day Camp 25/7/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

English Camp 3 /4/63 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางนงนุช  นามภูษา 
  
  
  
  
  
  
  

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวม 

23/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

Active Learning  24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 

7-9/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรครูกับการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษา “การสอนเพศวิถี
ศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E 
– Learningเพ่ือพัฒนาสมรรถนะครู
ให้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต
ในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

15/9/62 เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ

ผู้จัดการกองทุนlสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพและผู้

อำนวยกี่มุลนิธิแพธทูเฮลท์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานการจัดการ
เรียนรู้ Google App for 
Education และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

25/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวกรรณิกา  เพียร
พิจารณ์ 
  
  
  

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 

7-9/9/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรสุจริตไทย 27/8/62 เครือข่ายสุจริตไทย 

อบรมหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา 17/9/62 สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวกรรณิกา  เพียร
พิจารณ์ 
  
  

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนการ
แข่งขันวงดนตรีสตริงงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69 

28/10/62 สพม.2 

ที่ปรึกษา ม.3/1เข้าร่วมการประกวด
ประดิษฐ์กระทงในกิจกรรมลอย
กระทง ประจำปี 2562 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ 

11/11/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

For having Participated in 
Christmas Day Activity with‘The 
Disney Christmas Theme’ 

20/12/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาววรนุช  คำภาพักตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  บทเรียนเบื้องต้นหลักสูตรการให้การ
ปรึกษาวัยรุ่น 

10/9/62 กรมสุขภาพจิต สถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราช

นครินทร์ 

  
  

  
  

การสอนเพศวิถีศึกษา 17/9/62 สำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ 

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนการ
แข่งขันวงดนตรีสตริง  

28/10/62 สพม.2 

เป็นที่ปรึกษา นร. ม.3/4 เข้าร่วมการ
ประกวดประดิษฐ์กระทง ในกิจกรรม
ลอยกระทง ประจำปี 2562 

11/11/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

For having Participated in 
Christmas Day Activity with‘The 
Disney Christmas Theme’ 

20/12/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวจิราพร  อินตุ่น ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 

31 มีนาคม - 5 
เมษายน 2562 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ เจ

แปนฟาวเดชั่น 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  อบรมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  
“เติมเต็มการใช้รูปแบบประโยค  
と、ば、たら、なら” 

31 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยนนทบุรี 

  เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 

7 – 9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการใช้
สื่อgamification ในการจัดการเรียน
การสอนภาษาออนไลน์และออฟไลน์ 

15 พฤศจิกายน 
2562 

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต 

  ประชุมสัมมนาวิธีการสอน
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูผู้สอน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับ
มัธยมศึกษาในหัวข้อการสอน
ตัวอักษรคันจิระดับเบื้องต้นในชั่วโมง
เรียน“ทำสื่อคันจิอย่างไรให้สนุก” 

2-3 กุมภาพันธ์ 
2563 

เจแปนฟาวเดชั่น กรุงเทพฯ 

นางสาวสุภาพร  มูฮำหมัด อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) 

26 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 

7 – 9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  การอบรมพัฒนาตนเองหลักสูตร
“การให้คำปรึกษาวัยรุ่น – 
ออนไลน์” 

30 สิงหาคม 
2562 

กรมสุขภาพจิต 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 นางสาวสุภาพร  มูฮำหมัด การอบรมพัฒนาตนเอง สำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา“หลักสูตร
ออนไลน์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา” 

18 กันยายน 
2562 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

นางสาวชนิดา  หาญจริง 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

The IEP/MEP Camp 5-7 ม.ค. 62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7 – 9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น 
Training Online 

6/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาแบบ
สร้างแรงจูงใจ  

5/9/62 กรมสุขภาพจิต 

Training Online 5/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น 
Training Online 

5/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษา
ครอบครัว Training Online 

5/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
กรณีเพศ Training Online 

6/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
กรณีเพศ Training Online 

7/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
บทเรียนเบื้องต้น Training Online 

2/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
กรณีซึมเศร้าTraining Online 

10/9/62 กรมสุขภาพจิต 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวกชามาส  ยานะ 
  
  
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualize Education 
Program : IEP) 

10/5/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 

7-9/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศ
วิถีศึกษา“การสอนเพศวิถีศึกษา การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-learning 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศ
วิถีศึกษา 

7/9/2562 Path2Health foundation 

นางสาวเมธินุช  ทองธีรภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualize Education 
Program : IEP) 

10/5/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24/8/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวสุทธิจิต  ทิพย์สภา
พกุล 

  

The IEP/MEP Camp 5-7/1/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualize Education 
Program : IEP) 

10/5/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวสุทธิจิต  ทิพย์สภา
พกุล  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24/8/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/9/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

Japanese One Day Camp 25/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวศศิธร  พูลอนันต์ The IEP/MEP Camp 5-7/1/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

10/6/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24/8/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9/9/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เทศกาลวันทานาบะตะ 25/7/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

Japanese One Day Camp 25/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น 
Training Online 

6/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาแบบ
สร้างแรงจูงใจ  

5/9/62 กรมสุขภาพจิต 

Training Online 5/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น 
Training Online 

5/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษา
ครอบครัว Training Online 

5/9/62 กรมสุขภาพจิต 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวศศิธร  พูลอนันต์ การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
กรณีเพศ Training Online 

6/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
กรณีเพศ Training Online 

7/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
บทเรียนเบื้องต้น Training Online 

2/9/62 กรมสุขภาพจิต 

การอบรมการให้การปรึกษาวัยรุ่น
กรณีซึมเศร้าTraining Online 

10/9/62 กรมสุขภาพจิต 

นางสาวนิตยา  สังสีมา การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(Individualize Education 
Program : IEP) 

26 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7 – 9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  การอบรมพัฒนาตนเองหลักสูตร 
“การให้คำปรึกษาวัยรุ่น – 
ออนไลน์” 

30 สิงหาคม 
2562 

กรมสุขภาพจิต 

  การอบรมพัฒนาตนเอง“หลักสูตร
ออนไลน์การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ
บุคลากร ในสถานศึกษา” 

18 กันยายน 
2562 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวปริษา สหคุณชัย การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

10 พฤษภาคม
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  
  
  
  
  

เติมเต็มการใช้รูปประโยคเงื่อนไข と
、ば、たら、なら 

31 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัยนนทบุรี 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

วิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นด้วยตำรา 
“ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดา
จ ิฉบับปรับปรุง” 

17-18 ตุลาคม 
2562 

The Japan Foundation, 

Bangkok 

การศึกษาภาษาญี่ปุ่นโดยใช้ทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

2-3 พฤศจิกายน 
2562 

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นใน

พระบรมราชูปถัมภ์  

Application of Gamification in 
Language instruction : Online & 
Offline 

5 พฤศจิกายน 
2563 

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

  การสอนตัวอักษรคันจิระดับเบื้องต้น
ในชั่วโมงเรียน -ทำสื่อคันจิอย่างไรให้
สนุก- 

1-2 กุมภาพันธ์ 
2563 

The Japan Foundation, 

Bangkok 

นางสาวกมลวรรณ  ผิวโชต ิ พูดผิด คิดใหม่ สอนอย่างไรไม่ให้ใช้
ผิดและวัฒนธรรม 12 เดือนของ
ญี่ปุ่น 

25 พ.ค. 62 เจแปนฟาวเดชั่น 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualize Education 
Program : IEP) 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

7-9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 นางสาวกมลวรรณ  ผิวโชต ิ เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ 

7-9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อ 
Gamification ในการจัดการเรียน
การสอนภาษา ออนไลน์และ
ออฟไลน์ 

15 พ.ย. 62 คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

  การสอนตัวอักษรคันจิระดับเบื้องต้น
ในชั่วโมงเรียน -ทำสื่อคันจิอย่างไรให้
สนุก- 

1-2 ก.พ.63 The Japan Foundation, 

Bangkok 

นางฤทัย ประสิทธิ์นอก 
  

  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ” ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24 สิงหาคม 

2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3  

7-9 กันยายน 

2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน 
การศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

10 พฤษภาคม 

2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

น.ส.จารึก  ไกรนรา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ” ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 น.ส.จารึก  ไกรนรา 
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียว
เหลืองสัมพันธ์นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 2563การเตรียมความ
พร้อมการประเมินสมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

น.ส.สธุามาศ สุธีรวัฒนา
นนท์ 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเขียว
เหลืองสัมพันธ์นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนาจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 การ
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมการ
ประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560  

25 
สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

25 - 27  
สิงหาคม 2562 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย และ Save the 

Children 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายธนนนท์  ใจน้อม 
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560 

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นายบัญญัติ  ยอดเวียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning  

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 นายบัญญัติ  ยอดเวียน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นายสมควร  ผาสุขธรรม 
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning  

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นายชยันต์  เรือนทองดี 
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์  
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายชยันต์  เรือนทองดี  อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

นางมยุรี  อ่วมน้อย 
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นางวิจิตรา  ทัพพรหม 
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 นางวิจิตรา  ทัพพรหม 
  

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์ 
  
  
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานการจัดการ
เรียนรู้Google App for Education
และการใช้เทคโนโลยี AR เพ่ือผลิต
สื่อเพ่ือการศึกษา” 

25 กันยายน 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวประเสริฐ แนบ
เนียม  
  
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวอรวรรณ แสงงาม 
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 

 



84 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวอรวรรณ แสงงาม อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นางสาวนิติกานต์ แก้วประ
ดิฐษ์ 
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นายวีรฉัตร ทาตาล 
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายวีรฉัตร ทาตาล  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นางสาวจุฑารัตน์ บุญชูวงศ์ 
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวชฏาภร กุลประกอบ
กิจ 
  
  
  

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 

22-24 
พฤษภาคม 2562 

กรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
การบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อม
การประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นางสาวชิดชไมย เจือมา การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้าน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 นางสาวชิดชไมย เจือมา 
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมการ
ประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

1 มิ.ย.-1 ส.ค. 
2562 

สพฐ. 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ 
  

การอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมการ
ประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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นายกิตติพัฒน์  ศรีชำนิ 
  

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู 

1 มิ.ย.-1 ส.ค. สพฐ 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นางสาวดวงใจ สายลือนาม 
  
  
  

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียว
เหลืองสัมพันธ์ นจ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
สู่ความสำเร็จครั้งที่ 3 การพัฒนา
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
บุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมการ
ประเมิน สมศ.รอบที่ 4 และการ
พัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

8 ตุลาคม 2562 Thaisafeschool.com 

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการและแนว
ทางการประเมินจัดการเรียนการสอน
ทางด้านคณิตศาสตร์ว.21/2560   

25 
สิงหาคม 
2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก 

นายเจริญ  มุศิริ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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 นายเจริญ  มุศิริ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมินสมศ.รอบที่4 และ
การพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสมร เจ๊ะกาเซาะ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายวรรธนะ พนไธสง 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมินสมศ.รอบที่4 และ
การพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางเบญจมาศ เดชเสน่ห์ อบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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 นางเบญจมาศ เดชเสน่ห์ 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมินสมศ.รอบที่4 และ
การพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 

30 ก.ย.62 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาศุภนิมิตร 

นางสาวธัญปภัทร พงศ์พร
ภัทร 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค ์มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางทิตย์ติยา  เรือนทองดี อบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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 นางทิตย์ติยา  เรือนทองดี 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายกรกช ประเสริฐศราวุธ 
  
  

  

อบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

26 พ.ค.62 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

  ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ “เพชรน้ำหนึ่ง 
สพม.2” ประจำปี 2562 
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นางสาววิไลวรรณ  อารี
ราษฎร์ 
  

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวปริศนา  ไข่มุกข์ 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวธีรวรรณ  ต๊ะวิกา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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นางสาวธีรวรรณ  ต๊ะวิกา  
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานการจัดการ
เรียนรู้ Google App for 
Education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายสุทธินันท์  ติ้งดำ 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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นางสาวกนกอร  ขุนสิทธิ์ 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวพัชญา   สาทา 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายกิตยาภรณ์ เจริญพร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายกิตยาภรณ์ เจริญพร อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและภาระงานของงาน , 
ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2563 (คำสั่งที่ 34/2563) 

27 ก.พ.63 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายนรานนท์  ล่องแดง อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและภาระงานของงาน , 
ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2563 (คำสั่งที่ 34/2563) 

27 ก.พ.63 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสุปราณี  เต็งยะ อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและภาระงานของงาน , 
ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2563 (คำสั่งที่ 34/2563) 

27 ก.พ.63 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายธีรเดช  จันทรางศ ุ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายธีรเดช  จันทรางศ ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและภาระงานของงาน , 
ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2563 (คำสั่งที่ 34/2563) 

27 ก.พ.63 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายอนุวัตร์  หนูทอง อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและภาระงานของงาน , 
ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2563 (คำสั่งที่ 34/2563) 

27 ก.พ.63 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวกฤษณา  เขียนนา 
  

วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

10 พ.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวกฤษณา  เขียนนา 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวสุภาภรณ์  ศรีอำ
พรรณ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมทดสอบความรู้ตามหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE 
Online 

1 มิ.ย.-1 ส.ค.62 สำนักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและภาระงานของงาน , 
ระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2563 (คำสั่งที่ 34/2563) 

27 ก.พ.63 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ว่าที่ร้อยตรีวรพล  เพชร
สมัย 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมทดสอบความรู้ตามหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ 

1 มิ.ย.-1 ส.ค.62 สำนักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

อบรมทดสอบความรู้ตามหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE 
Online 

1 มิ.ย.-1 ส.ค.62 สำนักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ัน
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7–9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายณัฐวัฒน์  พงษ์ธนินท์ธร 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมทดสอบความรู้ตามหลักสูตร
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE 
Online 

1 มิ.ย.-1 ส.ค.62 สำนักงานการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

นายวัชระชัย  ไถ้เงิน อบรมเชิงปฏิบัติการการจำทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวจีระพร สิงห์โต อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

10 พ.ค.2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การพัฒนาบุคคลกรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
กรรมการคุมสอบ 

29 ก.ค.2562 สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ 28 ส.ค. 2562 เครือข่ายสุจริตไทย 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรทาง
การศึกษา 

28 ก.ย. 2562 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งสู่ความสำเร็จ ครั้งที่3 

9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

27 ต.ค. 62 ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร

และการสอนแห่งประเทศ

ไทย 

นางสาวภัครจิราภรณ์ บุญ
ชน 

การปลูกพืชเบื้องต้น 23 พ.ค. 2562 Thai MOOC 

Green School Camp 31 พ.ค. –  
2 มิ.ย. 2562 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 

โครงการลูกเสือวัฒนธรรม : ผู้นำการ
ปฏิบัติศาสนพิธีและมารยาทไทย 

21 – 23 มิ.ย. 
2562 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวภัครจิราภรณ์ บุญ
ชน 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ 
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7–9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การประยุกต์และบูรณาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน 
การจัดการเรียนรู้ Google App for 
Education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น 
(Developmental Psychology in 
Adolescent) 

30 ก.ย. 2562 Thai MOOC 

นางสาวรุ่งอรุณ   ลายคราม การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

21-22 ก.พ.62 สพม.เขต2 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ 

25-26 พ.ค.62 สพม.เขต2 

ครูแห่งอนาคตเพ่ือผู้เรียนแห่งอนาคต 17 ส.ค.62 คุรุสภา 

หลักสูตรสุจริตไทย 27 ส.ค.62 เครือข่ายสุจิริตไทย 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ 

31 ส.ค.62 สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิศุภมิ

ตแห่งประเทศไทย 

นางประนอม   โซ๊ะอาดำ ประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 
ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่ง
อนาคตเพ่ือผู้เรียนแห่งอนาคต” 

17 ส.ค.62 คุรุสภา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน 

31 ส.ค.62 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางประนอม   โซ๊ะอาดำ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7-9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

อบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา  

10 ต.ค.62 สำนักงาคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต 

เข้าร่วม งานสัปดาห์วิชาการอาชีวะ
และอิสลามศึกษา ครั้งที่ 11 

29 พ.ย.62 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสน

บริหารธุรกิจ 

เข้าร่วมโครงการ PIM Biz PlAN 
Boot Camp 2020 ตอน “From 
offline to online… สร้างธุรกิจยุค
ดิจิทัลอย่างไรให้ปัง” 

29 พ.ย.62 สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน ์

นางสาวเปรมฤดี   ภูแม่น้ำ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน 

31 ส.ค.62 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 

2 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวเปรมฤดี   ภูแม่น้ำ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7-9 ก.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

นางสุฑาทิพย์  พลอยจันทร์
กุล 

การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

26/03/2562  โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ความโปร่งใสของระบบการศึกษา
ไทยในศตวรรษท่ี21 

5/7/2562 สวจ.สพฐ 

กลยุทธ์การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครู
ต้นแบบ 

11-12/7/62 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด

(มหาชน) 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24/8/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ 
มุ่งม่ันสู่ความสำเร็จครั้งที่ 2 

7-9/9/62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้น
ความรู้ทั่วไป 

12/09/2562 โรงเรียนบางกะปิ 

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

13-15/09/62 โรงเรียนบางกะปิ 

นางวันเพ็ญ  เจริญผล การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุ
สภา 

17 สิงหาคม 
2562 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางวันเพ็ญ  เจริญผล ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนด้านการงาอาชีพ 

28 มกราคม 
2563 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

หาดใหญ่ จ.สงขลา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวปราณี  วางหา อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉาะบุคคล 

26 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุ
สภา 

17 สิงหาคม 
2562 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวจุฑารัตน์  เอเตียว
เจริญ 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุ
สภา 

17 สิงหาคม 
2562 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้” 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมหลักสูตรสุจริตไทย
หลักสูตรสำหรับข้าราชการ 

19 กันยายน 
2562 

เครือข่ายสุจริตไทย 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศสำหรับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

1 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายกิตติศักดิ ์ ศิริวงศ์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

10/05/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียยนรู้” 

24/8/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งสู่ความสำเร็จ ครั้งที่3 

09/09/2562– 
11/09/2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย  หลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง 

3/12/2562 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทยร่วมกับ

กระทรวงศึกษาธิการ 

นายทองแดง  วงษ์พินิจ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

10/05/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การพัฒนาบุคคลกรด้านการจัดสอบ
ด้วยบทเรียนอีเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร
กรรมการคุมสอบ 

29/07/2562 สถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแห่งชาติ(องค์การ

มหาชน) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดการ
เรียนการสอนแบบบรูณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียยนรู้” 

24/08/2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ผ่านหลักสูตรสำหรับข้าราชการ 28/08/2562 เครือข่ายสุจริตไทย 

ผ่านการอบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สำหรับบุคลากรทาง
การศึกษา 

28/08/2562 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์
มุ่งสู่ความสำเร็จ ครั้งที่3 

09/09/2562 – 
11/09/2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

27/10/2562 ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตร

และการสอนแห่งประเทศ

ไทย 



106 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพร
รณ 

เข้าร่วมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก ประจำปี
งบประมาณ 2562 

1 พฤษภาคม 
2562 

สำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิต
หนังสือความจริงเสริม 
(Augmented Reality) เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของครู 

10-11 สิงหาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช                 

อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์โมเดล
เชิงสาเหตุพหุระดับขั้นสูง 

6 -7 
กรกฎาคม 2562 

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์

แห่งประเทศไทย 

ประชุมพิจารณาร่างคู่มือครูรายวิชา
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
(วิทยาการ คำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 และ 6  

18 - 23 สิงหาคม 
2562 

สสวท. 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้" 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยม             วัด

หนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

วิทยากรการประชุมปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

18 - 21 กันยายน 
2562 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพร
รณ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับ
วิทยากรแกนนำ  

5 - 12 ตุลาคม 
2562 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ เรื่อง หลักการวิจัยในมนุษย์ 

19 ตุลาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ และ

สถาบันยุทธศาสตร์ทาง

ปัญญาและวิจัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ 

สัมมนาทางวิชาการ “รู้เท่า ก้าวทัน 
กับการวัด ประเมิน และวิจัยในยุค
ดิจิทัล” 

22 ธันวาคม 
2562 

ภาควิชาการวัดผลและวิจัย

การศึกษา 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำชุดอบรมครู
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ 

23 – 27 
ธันวาคม 2562 

สสวท. 

นายมนตรี สังข์โต อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Programe : IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
โปรแกรมควบคุม
ไมโครคอนโทรลเลอร์ BBC:micro 
bit ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
สร้างสรรค์โครงงานระดับชั้น
มัธยมศึกษา” 

20-21 กรกฎาคม 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ

มัธยมศึกาเขต 2 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้" 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายมนตรี สังข์โต อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมครูหลักสูตรการเขียน
โปรแกรมไพทอน และการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ IoT 

14-15 กันยายน 
2562 

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายอัญชัน สุคาร อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณใน
การแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรม
ด้วย Coding" 

9 กุมภาพันธ์ 
2562 

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น 

จำกัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Programe : IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้" 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมครูหลักสูตรการเขียน
โปรแกรมไพทอน และการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ IoT 

14-15 กันยายน 
2562 

สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสุนทรี มนตรีศรี อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณใน
การแก้ปัญหา สู่การพัฒนานวัตกรรม
ด้วย Coding" 

9 กุมภาพันธ์ 
2562 

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น 

จำกัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Programe : IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิต
หนังสือความจริงเสริม 
(Augmented Reality)เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของครู 

10-11 สิงหาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้" 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมการประเมินภายนอก
รอบสี่และส่งเสริมให้คำปรึกษา 
แนะนำช่วยเหลือการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.
2561 แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 

24 กันยายน 
2562 

สพม.2 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

นางปรียานุช ชัยสิทธิ ์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน ค่าย
คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 
2562 

11-12 
ก.ค. 62 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้ง”  

13-14 ก.ค. 62 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม  15-16 ก.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผลิต
หนังสือความจริงเสริม เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนของครู 

10-11 ส.ค.62 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

สำเร็จการศึกษาในรายวิชาระบบ
สารสนเทศกับการจัดการความรู้ใน
ยุคดิจิทัล ผ่านโครงกาiThaiMOOC 

12 ส.ค.62 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ” 

7-9  
ก.ย. 62 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

19 ต.ค.62 สพม.2 

ร่วมแต่งผ้าไทย ในกิจกรรมลอย
กระทง ปีการศึกษา 2562 

11 พ.ย.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว 
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

24 ม.ค.63 กฟผ. 

 

 

 

 



111 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

นายพิสิฐ รักษ์กระโทก อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Programe : IEP) 

10 พฤษภาคม 

2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิต
หนังสือความจริงเสริม 
(Augmented Reality)เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของครู 

10-11 สิงหาคม 

2562 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ

ราช 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้" 

24 สิงหาคม 

2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก                       

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

นางสาวกมลวรรณ  ลาภ
ประกอบกิจ 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Programe : IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
โค้ดดิ้ง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่
สังคมดิจิทัลในอนาคต 

3 - 4 สิงหาคม 
2562 

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้" 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวกมลวรรณ  ลาภ
ประกอบกิจ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7 - 9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

นายกฤษฎิ์ วงศ์พันธุ์ พัฒนาครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพ รุ่น
ที่ 2 ประจำปี 2562 

16-18 ตุลาคม 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนด
เป้าหมายและภาระงานของงาน
,ระดับชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้  

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

อบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำหรับกิจกรรมการคิดเชิงคำนวณใน
การแก้ปัญหาสู่การพัฒนานวัตกรรม
ด้วย Coding 

9 กุมภาพันธ์ 
2562 

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคล(Individualized 
Education Program: IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

  

อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ Active Learning  
มุ่งสู่การเรียนรู้ 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

23 สิงหาคม 
2562 

สพม.2 

อบรมหลักสูตรสำหรับข้าราชการ
ผ่านระบบเครือข่ายสุจริตไทย 

25 ตุลาคม 2562 กรรมการเครือข่ายสุจริต

ไทย 

นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Programe : IEP) 

10 พฤษภาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้" 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ “เพชรน้ำหนึ่ง 
สพม 2” ประจำปีการศึกษา 2562 

8 ตุลาคม 2562 สพม. 2 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางกองเงิน  แก้วทะเล อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้” 

24 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ.สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน การจัดทำแผนปฏิบัติ
งานประจำปี 2563 การเตรียมความ
พร้อมการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
และการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวอย่าง
ยั่งยืน” 

9 ก.ย. 62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสาวนิลุบล  บุบผาสังข์ ความโปร่งใสของระบบการศึกษา
ไทยในศตวรรษท่ี21 

7 พ.ค. 62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ Active Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

24 ก.ย. 62 สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ 

เขียวเหลืองสัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์
ครั้งที่ 2 

7-9 ก.ย. 62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นางสุนันทา ไกรน้อย อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 

นางสุนันทา ไกรน้อย อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ โรงเรียนวิถี

พุธ 

  

นางใกล้รุ่ง    เชื้อคล้อย
วรรณา 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวใกล้รุ่ง    จันทร์ศรี อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 

นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

สุจริตไทย หลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ 

28 ส.ค. 2562 ออนไลน์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 

26 มี.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ โรงเรียนวิถี

พุธ 

  

นายเกษม ธัมมวารีกานต์ -อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ  

นายวิเชียร แพทย์ชา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ active lerning 

24 สิงหาคม 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การประยุกต์และบูรณาการใช้เทค
โลโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน 

25 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายสุภกิจ        กำลังคลี่ 
  

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ชาติไทย 

29 ก.ย. 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา สพม.

2 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุธ  

นางสาวปริณดา แป้นแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวปริณดา แป้นแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 

นายปกป้อง  สนิท อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายศุภชัย เพ็ชร์รัตน์ -อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุธ  

นายอดิศักดิ ์    ถิ่นทัพไทย -อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายอดิศักดิ ์    ถิ่นทัพไทย ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 

ว่าที่ร.ต.หญิงสราวลี สะดวก การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 

26 มี.ค.62 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

การอบรมผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

7-8 ก.ค.62 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุธ  
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวพงษ์สุดา สำเภา
พงษ์ 

ผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป  รุ่น
1/2562 
ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น รุ่น1/2562 

14-17 มีนาคม 
2562 

ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียน

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา

2 

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

26 มีนาคม 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุธ โรงเรียนมัธยมวัดหนอง

จอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ”เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3” 

7-9 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางาน การ
จัดการเรียนรู้ Google App for 
Education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา 

25 กันยายน 
2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 62037 

ออนไลน์20 
ชั่วโมง 

HTTPS://THAIS
AFESCHOOLS.C

OM 

สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกับ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

นางสาวพิมลวรรณ ขำแท้ -อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวพิมลวรรณ ขำแท้ สุจริตไทย 30 ส.ค. 2562 เครือข่ายสุจริตไทย 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

หลักสูตรลดการเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา รหัส
หลักสูตร 62037 

29 ก.ย. 2562 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ

ไทย 

การยกระดับคุณภาพวิชาการสู่
มาตรฐานสากล ด้วยกระบวนการ
โค้ดดิ้ง (Coding) 

9 ต.ค. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุธ 

นายอาวุธ  จิโนวัฒน ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายอาวุธ  จิโนวัฒน ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

นายพงศธร  ทองโคตร อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการ รร.วิถีพุทธ 

นายนุกูล   แสงวรรณเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งม่ันสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายนุกูล   แสงวรรณเทศ -อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

-ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุธ  

นางสาวอัญชลี ซอกรัมย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 

นางสาวจรรญา กระโจม
ทอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นางสาวจรรญา กระโจม
ทอง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังกฤษ บุ
รกสิกร 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมและพัฒนาครูผู้ช่วย  รุน่ที่ 
2/2562 

16-18 ต.ค. 62 สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2   

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

นายศุภโชค  มานพศิลป์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ
เรียนการสอน แบบบูรณาการ 
ACTIVE Learning มุ่งสู่ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

24 ส.ค. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียวเหลือง
สัมพันธ์ น.จ. สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่
ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 

7-9 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์
และบูรณาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานการ
จัดการเรียนรู้ Google app for 
education และการใช้เทคโนโลยี 
AR เพ่ือผลิตสื่อ เพ่ือการศึกษา 

25 ก.ย. 2562 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

ศึกษาดูงานโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราช
วิทยาลัยฯ 

25 ต.ค. 2562 คณะกรรมการโรงเรียนวิถี

พุทธ โรงเรียนมัธยมวัด

หนองจอก 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ตารางที่ 5.8 ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2562 

  

ที ่ วัน/เดือน/ปี ประเภทการดูงาน หน่วยงาน จำนวน/คน 

1 22-ก.ค.-62 การศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 
Tokyo Metropolitan 
Suginami High School 6 

   

Tokyo Metropolitan 
Toyotama High School 5 
Tokyo Metropolitan Roka 
High School 5 

2 12-พ.ย.-62 
ศึกษาดูงาน งานแนะแนว และการให้บริการ
แนะแนว 5 บริการ 

ครูแนะแนว 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เบญจมราชาลัย 1 

3 23-ธ.ค.-62 
ศึกษาดูงาน งานแนะแนว และการให้บริการ
แนะแนว 5 บริการ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนง
วิชาการแนะแนว และการ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา หา
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 1 

4 15-ม.ค.-63 

ศึกษาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และ
ให้ความรู้ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

นักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 6 

5 5-มี.ค.-63 
การจัดทำผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
เกณฑ์ ว21/2560 ร.ร.ราชวินิตบางเขน 4 

รวมทั้งสิ้น 28 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 ตารางที่ 5.9 ข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 
2562 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวน

นักเรียนที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 524 37 53 50 75 69 113 55 72 240 45.80 

คณิตศาสตร ์ 524 102 103 78 67 46 78 21 29 128 24.43 

วิทยาศาสตร ์ 524 20 112 42 75 75 97 45 58 200 38.17 

สังคมศึกษาฯ 524 81 110 20 36 20 61 64 132 257 49.05 

ศิลปะ 524 6 49 63 53 59 95 51 148 294 56.11 

การงานอาชีพฯ 524 64 54 33 44 75 89 65 100 254 48.47 

ภาษาต่างประเทศ 524 38 84 57 82 76 67 43 77 187 35.69 

สุขศึกษาและพลศึกษา 524 42 56 25 48 56 71 53 173 260 49.62 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวน

นักเรียนที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 499 55 31 49 79 58 54 65 108 227 45.49 

คณิตศาสตร ์ 499 161 64 57 70 45 33 34 35 102 20.44 

วิทยาศาสตร ์ 499 75 62 24 44 45 51 57 141 249 49.90 

สังคมศึกษาฯ 499 119 54 26 45 43 43 50 119 212 42.48 

ศิลปะ 499 8 9 31 66 61 68 49 117 234 46.89 

การงานอาชีพฯ 499 55 18 29 36 44 79 76 162 317 63.53 

ภาษาต่างประเทศ 499 68 91 37 70 36 57 38 102 197 39.48 

สุขศึกษาและพลศึกษา 499 32 5 15 34 49 56 106 199 361 72.34 

 



130 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวน

นักเรียนที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 445 25 95 46 51 53 69 52 54 175 39.33 

คณิตศาสตร ์ 445 52 58 91 64 65 32 26 57 115 25.84 

วิทยาศาสตร ์ 445 51 44 33 59 69 68 46 75 189 42.47 

สังคมศึกษาฯ 445 75 49 26 37 31 34 39 154 227 51.01 

ศิลปะ 445 4 37 15 17 46 49 49 228 326 73.26 

การงานอาชีพฯ 445 26 117 32 74 41 55 24 76 155 34.83 

ภาษาต่างประเทศ 445 21 23 63 52 56 54 55 121 230 51.69 

สุขศึกษาและพลศึกษา 445 29 39 26 39 55 45 46 166 260 58.43 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวน

นักเรียนที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 444 46 67 51 54 46 62 49 69 180 40.54 

คณิตศาสตร ์ 444 87 55 61 62 39 50 41 49 140 31.53 

วิทยาศาสตร ์ 444 61 36 38 54 57 54 58 86 198 44.59 

สังคมศึกษาฯ 444 129 33 28 35 24 46 34 115 195 43.92 

ศิลปะ 444 28 64 26 42 23 50 35 176 261 58.78 

การงานอาชีพฯ 444 98 60 42 28 30 40 37 109 186 41.89 

ภาษาต่างประเทศ 444 63 40 37 37 27 51 40 149 240 54.05 

สุขศึกษาและพลศึกษา 444 93 39 42 46 28 38 43 115 196 44.14 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 458 17 104 44 46 44 65 56 82 203 44.32 

คณิตศาสตร ์ 458 50 101 66 57 45 46 42 51 139 30.35 

วิทยาศาสตร ์ 458 25 60 50 55 52 66 67 83 216 47.16 

สังคมศึกษาฯ 458 24 63 33 55 61 46 47 129 222 48.47 

ศิลปะ 458 20 64 25 47 44 59 42 157 258 56.33 

การงานอาชีพฯ 458 32 52 25 32 42 60 88 127 275 60.04 

ภาษาต่างประเทศ 458 7 51 94 67 47 64 42 86 192 41.92 

สุขศึกษาและพลศึกษา 458 1 6 11 20 35 60 103 222 385 84.06 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 458 57 61 28 55 38 46 53 120 219 47.82 

คณิตศาสตร ์ 458 55 61 71 72 53 34 39 73 146 31.88 

วิทยาศาสตร ์ 458 63 34 29 42 53 68 54 115 237 51.75 

สังคมศึกษาฯ 458 96 36 26 60 61 55 51 73 179 39.08 

ศิลปะ 458 26 60 13 22 20 17 20 280 317 69.21 

การงานอาชีพฯ 458 27 60 30 72 36 51 45 137 233 50.87 

ภาษาต่างประเทศ 458 39 77 50 63 42 53 41 93 187 40.83 

สุขศึกษาและพลศึกษา 458 15 13 28 29 38 57 75 203 335 73.14 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 436 5 38 53 75 102 77 48 38 163 37.39 

คณิตศาสตร ์ 436 7 82 56 52 50 60 33 96 189 43.35 

วิทยาศาสตร ์ 436 5 13 16 20 26 48 54 254 356 81.65 

สังคมศึกษาฯ 436 8 33 30 38 65 108 84 70 262 60.09 

ศิลปะ 436 0 42 5 16 11 9 13 340 362 83.03 

การงานอาชีพฯ 41 0 0 0 0 1 3 8 29 40 97.56 

ภาษาต่างประเทศ 436 12 97 51 105 61 46 25 39 110 25.23 

สุขศึกษาและพลศึกษา 436 5 34 19 49 43 31 53 202 286 65.60 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 437 13 53 46 52 66 76 55 76 207 47.37 

คณิตศาสตร ์ 437 30 77 42 64 98 49 25 51 125 28.60 

วิทยาศาสตร ์ 437 18 71 10 38 28 42 50 180 272 62.24 

สังคมศึกษาฯ 437 27 10 12 28 59 86 99 116 301 68.88 

ศิลปะ 437 9 47 11 19 19 22 58 252 332 75.97 

การงานอาชีพฯ 41 0 0 0 1 2 5 19 13 37 90.24 

ภาษาต่างประเทศ 437 39 43 72 90 66 44 28 55 127 29.06 

สุขศึกษาและพลศึกษา 437 25 15 15 35 39 56 77 175 308 70.48 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 370 9 15 8 19 41 88 110 80 278 75.14 

คณิตศาสตร ์ 370 9 55 68 77 48 29 31 53 113 30.54 

วิทยาศาสตร ์ 370 9 31 42 42 51 54 48 93 195 52.70 

สังคมศึกษาฯ 370 6 17 17 66 99 105 37 23 165 44.59 

ศิลปะ 370 2 11 6 7 30 45 56 213 314 84.86 

การงานอาชีพฯ 370 5 5 8 15 17 48 54 218 320 86.49 

ภาษาต่างประเทศ 370 20 45 105 58 56 30 25 31 86 23.24 

สุขศึกษาและพลศึกษา 370 4 4 6 11 24 43 40 238 260 70.27 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 370 15 3 8 6 19 57 80 182 319 86.22 

คณิตศาสตร ์ 370 28 21 56 53 64 43 29 76 148 40.00 

วิทยาศาสตร ์ 370 16 26 12 18 18 40 42 198 280 75.68 

สังคมศึกษาฯ 370 24 15 15 49 81 128 46 12 186 50.27 

ศิลปะ 370 14 5 8 19 29 69 75 151 295 79.73 

การงานอาชีพฯ 370 19 27 21 35 27 27 32 182 241 65.14 

ภาษาต่างประเทศ 370 40 42 67 74 42 39 20 46 105 28.38 

สุขศึกษาและพลศึกษา 370 23 3 7 3 7 19 23 285 327 88.38 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 379 6 48 21 25 42 56 51 130 237 62.53 

คณิตศาสตร ์ 379 26 50 32 39 40 30 41 121 192 50.66 

วิทยาศาสตร ์ 185 1 4 5 21 20 41 27 66 134 72.43 

สังคมศึกษาฯ 379 12 36 29 52 72 76 40 62 178 46.97 

ศิลปะ 379 7 22 11 25 42 40 55 177 272 71.77 

การงานอาชีพฯ 379 14 11 3 10 24 28 50 239 317 83.64 

ภาษาต่างประเทศ 379 31 80 45 51 48 53 35 36 124 32.72 

สุขศึกษาและพลศึกษา 379 1 0 0 6 35 111 97 126 334 88.13 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระฯ 
จำนวนนักเรียน

ที่เข้าสอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

จำนวน
ของ

นักเรียนที่
ได้ระดับ 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้น

ไป 
0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

ภาษาไทย 378 37 47 28 41 46 54 50 75 179 47.35 

คณิตศาสตร ์ 378 59 18 21 28 40 31 34 147 212 56.08 

วิทยาศาสตร ์ 185 15 12 10 28 26 15 22 57 94 50.81 

สังคมศึกษาฯ 378 40 39 28 43 46 60 61 62 183 48.41 

ศิลปะ 378 8 2 6 16 41 58 52 196 306 80.95 

การงานอาชีพฯ 378 11 19 12 24 20 33 39 121 193 51.06 

ภาษาต่างประเทศ 378 21 38 22 39 58 78 52 70 200 52.91 

สุขศึกษาและพลศึกษา 378 7 0 0 0 0 13 66 293 372 98.41 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

ภาพที่ 5.3 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 

 
 

ภาพที่ 5.4 แสดงผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ปี
การศึกษา 2562 
 ตารางที่ 5.10 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ผลการประเมิน (คน/ร้อยละ) 

ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม (3) ร้อยละ ดี (2) ร้อยละ ผ่าน (1) ร้อยละ ไม่ผ่าน (0) ร้อยละ 

ม.1 499 339 67.94 150 30.06 10 2.00 0 0 

ม.2 444 257 57.88 162 36.49 25 5.63 0 0 

ม.3 458 321 70.09 121 26.42 16 3.49 0 0 

ม.4 435 317 72.87 105 24.14 13 2.99 0 0 

ม.5 370 265 71.62 85 22.97 20 5.41 0 0 

ม.6 379 295 77.84 71 18.73 13 3.43 0 0 

รวม 2,585 1,794 69.71 694 26.47 97 3.83 0 0 

ที่มา : ข้อมูลงานวัดผล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
 

 ตารางที่ 5.11 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

ผลการประเมิน (คน/ร้อยละ) 

ชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม (3) ร้อยละ ดี (2) ร้อยละ ผ่าน (1) ร้อยละ ไม่ผ่าน (0) ร้อยละ 

ม.1 499 335 67.13 152 30.46 12 2.40 0 0 

ม.2 444 298 67.12 119 26.80 27 6.08 0 0 

ม.3 458 311 67.90 125 27.29 22 4.80 0 0 

ม.4 435 285 65.52 114 26.21 36 8.28 0 0 

ม.5 370 276 74.59 75 20.27 19 5.14 0 0 

ม.6 379 284 74.93 65 17.15 30 7.92 0 0 

รวม 2,585 1,789 69.53 650 24.70 146 5.77 0 0 

ที่มา : ข้อมูลงานวัดผล (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ ผลการทดสอบระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 5.12 สรุปผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก จำแนกตามวิชา 

 
 
ตารางที่ 5.13 สรุปผลการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมัธยม

วัดหนองจอก จำแนกตามวิชา 

 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โรงเรียน 52.35 32.12 25.66 28.65

สพม.2 60.95 41.26 33.18 32.37

สพฐ 55.63 33.69 27.19 30.25

ประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

โรงเรียน 39.59 27.10 22.15 25.90 34.60

สพม.2 47.56 36.57 32.12 32.08 38.55

สพฐ 42.67 29.59 25.83 29.44 35.94

ประเทศ 42.21 29.20 25.41 29.20 35.70
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 
 ตารางที่ 5.14 แสดงจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
จำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด (คน) 

นักเรียนจบการศึกษา 

จำนวน (คน) ร้อยละ 

ม.3 458 421      91.92  

ม.6 379 360      94.99  

รวมทั้งสิ้น 837 781      93.31  

ที่มา : งานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 
 
➢ จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 ตารางที่ 5.15 จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562 ศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ ร้อยละ 

ของนักเรียนที่
ศึกษาต่อ สถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชน ประกอบอาชีพ อ่ืนๆ 

ม.3 324 19 2 126 72.82 

ม.6 112 85 2 1 98.50  

รวมทั้งสิ้น 436 104 4 127 80.48  

ที่มา : งานแนะแนว ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 จำแนกตาม
โรงเรียน 

ตารางที่ 5.16 สรุปจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 
2563 จำแนกตามโรงเรียน 

ที ่ สถาบัน จำนวน 

1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 247 

2 วิทยาลัยการรอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 31 

3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 1 

4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่องเที่ยวกรุงเทพ 9 

5 มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 

6 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 21 

7 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 1 

8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 2 

9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 1 

10 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 9 

11 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1 

12 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 11 

13 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี 2 

14 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตวิทยาคม 1 

15 โรงเรียนกัลยาณวัตร 1 

16 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ 1 

17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 1 

18 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 1 

19 วิทยาลัยช่างศิลป์ 1 

รวม 343 
 
 
 
 
 



140 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
 ตารางที่ 5.17 สรุปจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา 

ที ่ คณะ/สาขาวิชา จำนวน 

1 คณะบริหารธุรกิจ สาขานวัตกรรมการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 16 

2 คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ 15 

3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 5 

4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ 4 

5 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี 10 

6 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการบิน 4 

7 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการควบคุมการจราจรทางอากาศ 1 

8 คณะการจัดการธุรกิจและการเงิน สาขาวิชาการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4 

9 คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 2 

10 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ 4 

11 คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจเรือสำราญ 2 

12 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  1 

13 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบภายใน    1 

14 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 

15 คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 

16 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ 5 

17 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน 3 

18 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 

19 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม  3 

20 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม 4 

21 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา 2 

22 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 2 

23 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 2 

24 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขานิติวิทยาศาสตร์ 5 
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25 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชัน 3 

26 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการละคอน 1 

27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 1 

28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 6 

29 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 2 

30 คณะแพทยศาสตร์ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

31 คณะศึกษาศาสตร์ 1 

32 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ 1 

33 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร์การออกแบบ 6 

34 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร์วิศวกรรม 1 

35 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาครุศาสตร์เกษตร 2 

36 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ 1 

37 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 6 

38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 1 

39 คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อดิจิทัล 1 

40 คณะสื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน 4 

41 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 10 

42 คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม 1 

43 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 1 

44 คณะสาธารณสุข สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 

45 คณะวนศาสตร์ 2 

46 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการผลิตอีเว้นน์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม 2 

47 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตเครื่องสตรีมมิ่ง 1 

48 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล 1 

49 คณะพลศึกษา สาขาการศึกษาเพ่ือการบัณฑิต 3 

50 คณะอุตสาหกรรมบริการ ศิลปะการประกอบอาหาร 1 

51 สาขาเทคนิคโลหะ 1 

52 สาขาผู้ช่วยพยาบาล 2 
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53 สาขาการโรงแรม 2 

54 สาขาช่างเชื่อม 1 

55 สาขาช่างไฟฟ้า 3 

56 สาขาช่างยนต์ 1 

57 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 1 

58 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น 1 

59 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร 2 

60 สาขาการท่องเที่ยว 4 

61 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 

62 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 1 

63 วิทยาศาสตร์ สาขาวาริชศาสตร์ 2 

64 นิเทศศาสตร์ 3 

65 วิทยาศาสตร์/ชีววิทยา 1 

66 วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาฟิสิกส์ 1 

67 คณะรัฐศาสตร์ 1 

68 วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ 1 

69 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 1 

70 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา 1 

71 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 1 

72 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย 1 

73 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 

74 คณะนิเทศศาสตร์ 1 

75 คณะเศรษฐศาสตร์ 1 

76 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   1 

รวม 200 
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 ตารางที่ 5.18 สรุปจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย 

ที ่ สถาบัน จำนวน 

1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 25 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 6 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 19 

4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 7 

5 มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 

6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 

7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 

8 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 13 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 3 

11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3 

12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 

13 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร 4 

14 วิทยาลัยบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวกรุงเทพ 1 

15 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 4 

16 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 22 

17 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 10 

18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 9 

19 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 10 

20 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 11 

21 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11 

22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2 

23 โรงเรียนปิยมินทร์คุณารักษ์ 1 

24 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 1 

25 วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ 2 

26 วิทยาลัยทักษิณาบริหารธุรกิจ 1 
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27 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1 

28 อิสต์วิลล์อินเตอร์การบริบาล 1 

29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 

30 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจ 1 

31 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3 

32 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 

33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 

34 มหาวิทยาลัยบูรพา 5 

35 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 

36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

37 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 

38 วิทยาลัยกาญจนาภิเษกหนองจอก 2 

39 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 

40 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย 1 

รวม 200 
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➢ รางวัลประเภทสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับ ปีการศึกษา 2562 
 ตารางที่ 5.19 แสดงรางวัลการประกวดแข่งขัน/ผลงานดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

ที ่ ว/ด/ป ชื่อผลงาน ประเภท หน่วยงานที่จัด 
1 21-ส.ค.-62 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงาน "หน้ากากกันฝุ่น PM 

2.5 จากแบคทีเรียเซลลูโลสผสมสารสกัดใบยูคาลิปตัส" 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงาน
วิทยศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

2 21-ส.ค.-62 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงงาน "การผลิตไบโอดีเซล
จากสาหร่าย Chlorella sp. ด้วยคลื่นไมโครเวฟ" การ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มคุณค่าผลผลิต
ทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

3 21-ส.ค.-62 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วน
ภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562 

โล่รางวัล มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

4 7-พ.ย.-62 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรม "ศาสตร์
พระราชา แก้ปัญหาสิ่งล้อมชุมชน" เนื่องในงานการ
ประชุมสิ่งแวดล้อมโลกครั้งที่ 10 (10th World 
Environmental Education Congress) ระหว่าง
วันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562 

โล่รางวัล มูลนิธิชัยพัฒนา 
ร่วมกับบริษัทไทย
เบฟเวอเรจ 
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ตารางที่ 5.20 แสดงรางวัลการประกวดแข่งขัน/ผลงานดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ปีการศึกษา 2562 
ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

1 นายสมศักดิ ์ แสวงการ ได้รับโล่เกียรติคุณ "คุรุชนคนดี สนองราช" มูลนิครูของแผ่น 

2 นายสมศักดิ ์ แสวงการ ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่ม 
เรื่อง "การพัฒนารูปแบบองค์กรนวัตกรรม
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน" 

คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

3 นายสมศักดิ ์ แสวงการ ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 
ในฐานะผู้ปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

4 นายสมศักดิ ์ แสวงการ ได้รับโล่เกียรติคุณ อุปนายกสมาคมฯ ดีเด่น สภาผู้ปกครอง 
และครูแห่งประเทศไทย 

5 นางสุภาวดี  นาคพริก คณะกรรมการดำเนินงาน "การคัดเลือกครูดี
ในดวงใจ ครั้งที่ 17 

สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

6 นางสุภาวดี  นาคพริก กรรมการดำเนินงานฝ่ายอำนวยการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.2 

7 นางสุภาวดี  นาคพริก กรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญและขอบคุณ
การแข่งขันวงสตริง 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.2 

8 นางสุภาวดี  นาคพริก กรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

สพม.2 

9 นางสุภาวดี  นาคพริก ร่วมแต่งกายผ้าไทยในกิจกรรมลอยกระทง 
ประจำปี 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

10 นางสุภาวดี  นาคพริก รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

11 นางอำไพ  เรืองฤทธิ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติในฐานะครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

สภาผู้ปกครอง 
และครูแห่งประเทศไทย 
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12 นางอำไพ  เรืองฤทธิ์ ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครูผู้
ทรงคุณค่า" 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 

13 นางสาวรุ่งอรุณ  ลาย
คราม 

ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติในฐานะครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

สภาผู้ปกครอง 
และครูแห่งประเทศไทย 

 
 ตารางที่ 5.21 แสดงรางวัลการประกวดแข่งขัน/ผลงานดีเด่น ประเภทคร ูปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน/ระดับผลงาน ประเภท หน่วยงานที่จัด 

1 นายมนตรี  สังข์โต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง “การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2 นายพิสิฐ รักษ์กระ
โทก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญ 
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน  ม.1 – ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ เข้าร่วมงานวันครู “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าว
ทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ครั้งที่ 64 ปี
พุทธศักราช 2563  

เกียรติบัตร สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

4 นางสาวปานทิพย์ 
กลิ่นจันทร์หอม 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5 นางสาวปานทิพย์ 
กลิ่นจันทร์หอม 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานนาโน
เทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 10  

เกียรติบัตร สถาบันเทคโนโลยี
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

6 นางสุนันทา ไกรน้อย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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7 นายสุภกิจ กำลังคลี่ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

8 นายสุภกิจ กำลังคลี่ ครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับ
รางวัลชนะเลิศ smart teen ambassador 
2019 

เกียรติบัตร วิทยาลัยทักษิณา
บริหารธุรกิจและ

กระทรวงศึกษาธิการ 
9 นายสุภกิจ กำลังคลี่ ครูผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าแข่งขันได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดร้อง
เพลงลูกทุ่งประกอบจินตลีลา 

เกียรติบัตร วิทยาลัยทักษิณา
บริหารธุรกิจและ

กระทรวงศึกษาธิการ 

10 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรา
วลี สะดวก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

11 นางสาวจรรญา 
กระโจมทอง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

12 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อังกฤษ บุรกสิกร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

13 นายศุภชัย เพ็ชร์รัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

14 นายเกษม ธัมมวารี
กานต์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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15 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

คณะกรรมการผ่ายต้อนรับและลงทะเบียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

16 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

17 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

คณะกรรมการผ่ายอำนวยการ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

18 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

19 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร/ป้ายชื่อครู 
การแข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

20 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

คณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันวงดนตรี
สตริงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

21 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
“การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.4-6 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

22 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
“การแข่งขัน Motion Infographic ม.4-6 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

23 นางสาวกัญญาวีร์ 
วุฒิศิริพรรณ 

เป็นผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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24 นายมนตรี สังข์โต คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

25 นายมนตรี สังข์โต คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร/ป้ายชื่อครู 
การแข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

26 นายมนตรี สังข์โต คณะกรรมการฝ่ายควบคุมกาสรแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

27 นายมนตรี สังข์โต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
ชนะเลิศ “การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน 
ระดับชั้น ม.1-ม.3  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

28 นายมนตรี สังข์โต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 “การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

29 นายมนตรี สังข์โต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  
“การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

30 นายมนตรี สังข์โต ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง       “การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

31 นายอัญชัน สุคาร คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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32 นายอัญชัน สุคาร คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

33 นายอัญชัน สุคาร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

34 นายอัญชัน สุคาร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขัน
วงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

35 นายอัญชัน สุคาร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง “การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดบัเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

36 นายอัญชัน สุคาร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
“การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

37 นายอัญชัน สุคาร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
“การแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ ระดับชั้น ม.
4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

38 นายอัญชัน สุคาร กรรมการตัดสิน การแข่งขันออกแบบสิ่งของ
เครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

39 นางสุนทรี มนตรีศรี คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

 

 

 



152 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

40 นางสุนทรี มนตรีศรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญและ
เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

41 นางสุนทรี มนตรีศรี คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

42 นางสุนทรี มนตรีศรี คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

43 นางสุนทรี มนตรีศรี คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร/ป้ายชื่อครู 
การแข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

44 นางสุนทรี มนตรีศรี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
“การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

45 นางสุนทรี มนตรีศรี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน “การ
แข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

46 นางสุนทรี มนตรีศรี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
“การแข่งขัน Motion Infographic ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

47 นางสุนทรี มนตรีศรี ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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48 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

49 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

50 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร/ป้ายชื่อครู  
การแข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

51 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน สนามแข่งขัน
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

52 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน 
สนามแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

53 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขัน 
สนามแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

54 นางปรียานุช ชัยสิทธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร สนามแข่งขัน
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.1-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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55 นายพิสิฐ รักษ์กระ
โทก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสห
วิทยาเขต ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

56 นายพิสิฐ รักษ์กระ
โทก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญ 
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

57 นายพิสิฐ รักษ์กระ
โทก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับ รางวัลระดับเหรียญ 
เงิน กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

58 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
“การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-3”   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

59 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน “การ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-3”   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

60 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

คณะกรรมการผ่ายต้อนรับและลงทะเบียน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

61 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญและ
เกียรติบัตร งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

62 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร/ป้ายชื่อ
คร ูการแข่งขันวงดนตรีสตริง งาน

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

63 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการรับสมัครและ
รายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

64 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

คณะกรรมการผ่ายจัดทำเอกสาร งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

65 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

คณะกรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขัน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

66 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

67 นางสาวกมลวรรณ 
ลาภประกอบกิจ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

68 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

69 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานนักเรียนให้เข้า
ร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลของสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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70 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

71 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

72 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

73 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

74 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายจับฉลากการแข่งขัน การ
แข่งขันวงสตริงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

75 นายกฤษฎิ์  วงศ์พันธุ์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ การแข่งขัน
วงสตริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

76 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการรับสมัครและ
รายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งท่ี 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

77 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญและ
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

78 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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79 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

80 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร/ป้ายชื่อครู 
การแข่งขันวงดนตรีสตริงงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

81 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและ
เครื่องดื่มงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

82 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
“การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ม.1-3   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

83 นางสาวณิชาภา นพ
สันเทียะ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
“การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์” ม.4-6   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

84 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการ/ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

85 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเชิญและ
เกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

86 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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87 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการดำเนินงาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

88 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบการรับสมัครและ
รายงานผล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

89 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ อาหารและ
เครื่องดื่ม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

90 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตร/ป้ายชื่อครู 
การแข่งขันวงดนตรีสตริง งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

91 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการจัดสถานที่จัดกิจกรรมและ
ประชุมสัมมนา การแข่งขันวงดนตรีสตริง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

92 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

คณะกรรมการงานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม การแข่งขันวงดนตรีสตริง งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

93 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน “การ
แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1 – ม.3”   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

94 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
“การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6”   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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95 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 1 “การแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 – ม.3”   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

96 นางสาวประภาศิริ 
อุทัยศรี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 “ การแข่งขันการสร้าง
อุปกรณ์เพ่ือให้บริการระดับชั้น ม.4 – ม.6”   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

97 นางสาวประภาศิริ  
อุทัยศรี 

เป็นผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

98 นางนงนุช นามภูษา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

99 นางสาวนิตยา สัง
สีมา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

100 นางสาวสุภาพร มูฮำ
หมัด 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

101 นางสาวชนิดา หาญ
จริง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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102 นางสาวจิราพร อิน
ตุ่น 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

103 นางกราโสม พูล
ทรัพย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

104 นางกราโสม พูล
ทรัพย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขัน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

105 นางสาวกชามาส ยา
นะ  

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

106 นางสาวสุธิดา สุทิน
ฤกษ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขัน การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

107 นางสาวสุธิดา สุทิน
ฤกษ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขัน การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

108 นางสาวปริษา สหคุณ
ชัย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขัน การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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109 นางจันทนา เกษม
พันธุ์ 

ครูผู้สอนนักเรียน รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

110 นางจันทนา เกษม
พันธุ์ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

111 นายพรชัย   นาม
ภูษา 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคล
บาท 

เกียรติบัตร มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 

112 นางสาวปานทิพย์ 
กลิ่นจันทร์หอม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร 

113 นางสาวปานทิพย์ 
กลิ่นจันทร์หอม 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วน
ภูมิภาค 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

114 นางสาวปานทิพย์ 
กลิ่นจันทร์หอม 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

เกียรติบัตร สถาบันเทคโนโลยี
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

115 นางสาวปานทิพย์ 
กลิ่นจันทร์หอม 

รางวัลชมเชยระดับประเทศ การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในการประชุม
สิ่งแวดล้อมโลก 

เกียรติบัตร มูลนิธิชัยพัฒนา 

116 นางสาวปานทิพย์ 
กลิ่นจันทร์หอม 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

117 นางอำไพ   เรืองฤทธิ์ โล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูดีเด่น”
ประจาปี 2562  

โล่รางวัล สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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118 นางจันทนา เกษม
พันธุ์ 

ครูต้นแบบด้านการรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร
แลโล่
รางวัล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

119 นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ ชนะเลิศ การประกวด Best Practice 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

120 นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ รองชนะเลิศ การประกวด Best Practice 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

121 นายอดิศักดิ์ ยงยุทธ รองชนะเลิศ การประกวด Best Practice 
วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

122 นางสาวดาริญา ดุล
ยากานต์ 

ครูผู้สอนการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

123 นางสาววราภรณ์  
บุญดอก 

รองชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Pratice) ระดับสหวิทยาเขต 
ประจำปี 2562 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

124 นางสาววราภรณ์  
บุญดอก 

ครูผู้สอนกิจกรรมการแข่งขันการแสดง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1 
– ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

125 นางเดือนประดับ 
จันทรางศุ 

ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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126 นางสาวฐิตินันท์ ม่วง
จีน 

ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ม.4-
ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

127 นางสุภรัตน์ สิงห์ลา ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

128 นายสิทธิพงศ์ โชติ
มณี 

ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1-3งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

129 นางสาวสายชล ภู
แล่นกลับ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

130 น.ส.อรอุมา   วรานุ
สาสน์ 

ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับ ม.ต้น งานนิทรรศการวิชาการ 62 

เกียรติบัตร โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลัย 

131 นางอรวรรณ  แสง
งาม 

ชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับ ม.ต้น งานนิทรรศการวิชาการ 62 

เกียรติบัตร โรงเรียนฤทธิ
ยะวรรณาลัย 

132 นางฤทัย  ประสิทธิ์
นอก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

133 น.ส.สธุามาศ  สุธีร
วัฒนานนท์ 

รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสหวิทยาเขต 
ประจำปี 2562 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

134 นายชะยันต์   เรือน
ทองดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 – ม.3 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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135 นางวิจิตรา ทัพพรหม ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การ
แข่งขันต่อสมการเอแม็ท ระดับชั้น ม.1- ม.3   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศกึษา เขต 2 

136 น.ส.อรอุมา   วรานุ
สาสน์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

137 นางอรวรรณ  แสง
งาม 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

138 น.ส.จุฑารัตน์   บุญชู
วงค ์

ครูผู้สอนนักเรียนในการแข่งขันตอบปัญหาทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในงาน เปิดโลกปริญญา
ตรีกับ BSU ครั้งที่ 13 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ 

139 น.ส.จุฑารัตน์   บุญชู
วงค ์

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

140 น.ส.ชฎาพร  กุล
ประกอบกิจ 

รองชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ  (Best Practice) 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

141 น.ส.ชฎาพร  กุล
ประกอบกิจ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 – ม.
3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

142 น.ส.ชิดชไม  เจือมา ชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

143 น.ส.ชิดชไม  เจือมา ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วม การ
แข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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144 นายกิตติพัฒน์ ศรี
ชำนิ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

145 นายเจริญ   มุศิริ ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันแต่งคำ
ประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

146 นายเจริญ   มุศิริ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันรอบรู้วรรณคดี ม.4-6 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

147 นายเจริญ   มุศิริ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานทำใน
ศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

148 นายเจริญ   มุศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคู่มือแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือการมีงานทำในศตวรรษท่ี 21 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

149 นายเจริญ   มุศิริ ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ 
(4บท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

150 นายเจริญ   มุศิร ิ ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

151 นางสมร   เจ๊ะกา
เซาะ 

ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันคัด
ลายมือ ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 
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152 นางสมร   เจ๊ะกา
เซาะ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

153 นางสมร   เจ๊ะกา
เซาะ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

154 นางเบ็ญจมาศ เดช
เสน่ห์ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญเงิน การแข่งขัน
เขียนเรียงความ ม.4-6 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

155 นางเบ็ญจมาศ เดช
เสน่ห์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

156 นางเบ็ญจมาศ เดช
เสน่ห์ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

157 นายวรรธนะ พนไธ
สง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันเขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

158 นายวรรธนะ พนไธ
สง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรม การ
แข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

159 นายวรรธนะ พนไธ
สง 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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160 นางสาวธัญปภัทร 
พงศ์ภรภัทร 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับเหรียญทองแดง การ
แข่งขันคัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

161 นางสาวธัญปภัทร 
พงศ์ภรภัทร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

162 นางสาวธัญปภัทร 
พงศ์ภรภัทร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

163 นางสาวธัญปภัทร 
พงศ์ภรภัทร 

คณะกรรมการฝ่ายจับฉลากการแข่งขันและ
จัดลำดับการแข่งขันวงดนตรีสตริงงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

164 นางสาวธัญปภัทร 
พงศ์ภรภัทร 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

165 นางทิตย์ติยา เรือน
ทองดี 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

166 นางทิตย์ติยา เรือน
ทองดี 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

167 นายกรกช ประเสริฐ
ศราวุธ 

รางวัลรองชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสห
วิทยาเขต ประจำปี 2562 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 
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168 นายกรกช ประเสริฐ
ศราวุธ 

ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

169 นายกรกช ประเสริฐ
ศราวุธ 

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ การแข่งขัน
วงดนตรีสตริงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

170 นายกรกช ประเสริฐ
ศราวุธ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

171 นางสาววิไลวรรณ 
อารีราษฎร์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การ
เขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

172 นางสาววิไลวรรณ 
อารีราษฎร์ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

173 นางสาวปริศนา  
ไข่มุกข์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม การ
แข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 
บท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

174 นางสาวปริศนา  
ไข่มุกข์ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกรงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

175 นางสาวปริศนา  
ไข่มุกข์ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกร
คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความ
ปลอดภัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 
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176 นางสาวปริศนา  
ไข่มุกข์ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

177 นางสาวธีรวรรณ  ต๊ะ
วิกา 

รางวัลรองชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสห
วิทยาเขต ประจำปี 2562 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

178 นางสาวธีรวรรณ  ต๊ะ
วิกา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน
กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

179 นางสาวธีรวรรณ  ต๊ะ
วิกา 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

180 นางสาวพัชญา  สา
ทา 

ครูผู้สอนนักเรียน เข้าร่วม  การแข่งขันรอบรู้
วรรณคดี ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

181 นางสาวพัชญา  สา
ทา 

ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน
พินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

182 นางสาวพัชญา  สา
ทา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

183 นางสาวพัชญา  สา
ทา 

คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียนงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

184 นางสาวพัชญา  สา
ทา 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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185 นางสาวกนกอร  ขุน
สิทธิ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

186 นางสาวกนกอร  ขุน
สิทธิ์ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

187 นายสุทธินันท์ ติ้งดำ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 
2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

188 นายสุทธินันท์ ติ้งดำ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และพิธีกรงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

189 นายสุทธินันท์ ติ้งดำ ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียวต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

190 นายสิริวุธ พันธ์ภูโต ครูผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

191 นางพิชญฑิวา  ทัน
ประสงค์ 

ครูผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

192 นางพิชญฑิวา  ทัน
ประสงค์ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
ด้านเพลงลูกทุ่ง ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

193 นางมณีรัตน์  สุไล
มานดี 

ครูผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

194 นางมณีรัตน์  สุไล
มานดี 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
ด้านเพลงลูกทุ่งระดับ ม.ปลาย  งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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195 นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง ครูผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

196 นายนฤเทพ  กั้งเหล้ง ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพ ระดับชั้น ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

197 นางสาวจิราภรณ์ 
กลิ่นโสภณ 

ครูผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

198 นางสาวจิราภรณ์ 
กลิ่นโสภณ 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับชั้น ม.1–ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

199 นาวสาวชุติมา  ปาละ
วงษ ์

รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงานการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับสหวิทยาเขต 
ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

200 นาวสาวชุติมา  ปาละ
วงษ ์

 “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 
2563 ระดับสหวิทยาเขต ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

201 นาวสาวชุติมา  ปาละ
วงษ ์

ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันการประกวดเต้น 
“BSU Dancing Contest” งานเปิดโลก
ปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที1่3 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ 

202 นาวสาวชุติมา  ปาละ
วงษ ์

รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การ
แข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประกอบจินตลีลา 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทักษิณา

บริหารธุรกิจ 

203 นาวสาวชุติมา  ปาละ
วงษ ์

ครูผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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204 นาวสาวชุติมา  ปาละ
วงษ ์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

205 นาวสาวชุติมา  ปาละ
วงษ ์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่ง
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

206 นางสาวเปรมฤด ีไชย
นุต 

ครูผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

207 นางสาวเปรมฤด ี 
ไชยนุต 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพสีน้ำ  งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

208 นางสาวเปรมฤด ี 
ไชยนุต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแข่งขัดวาดภาพสีน้ำระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย   งานศิลปหัตถกรรม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

209 นางสาวเปรมฤด ี 
ไชยนุต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

210 นางสาวเปรมฤด ี 
ไชยนุต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลทองแดง การวาด
ภาพระบายสี ระดับ ม.4-ม.6   งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

211 นางสาวอรุณรัตน์  
กลิ่นหอม 

ครูผู้นำเสนอผลงาน โรงเรียนสีเขียว ต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 
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212 นางสาวอรุณรัตน์  
กลิ่นหอม 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

213 นางสาวอรุณรัตน์  
กลิ่นหอม 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่ง
นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ง
ที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

214 นางสาวภัครจิราภรณ์ 
บุญชน 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 
- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

215 นางสาวจีระพร 
สิงห์โต 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 
- ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

216 นางสาวจีระพร 
สิงห์โต 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวันระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุในท้องถิ่น 
ระดับ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

217 นางประนอม   โซ๊ะ
อาดำ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

218 นางวันเพ็ญ  เจริญ
ผล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

เกยีรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

219 นางวันเพ็ญ  เจริญ
ผล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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220 นางวันเพ็ญ  เจริญ
ผล 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

221 นางสาวปราณี  วาง
หา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการ
แข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

222 นางสาวจุฑารัตน์  เอ
เตียวเจริญ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินการ
แข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

223 นางสาวกลรัตน์ ศิร ิ ฝึกซ้อมในการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ในงาน”เปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 13 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ สุวรรณภูม ิ

224 นางสาวกลรัตน์ ศิร ิ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การ
ประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
บกพร่องออทิสติก ระดับชั้น ม.4-ม.6  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

225 นางสาวกลรัตน์ ศิร ิ ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมาย : ประเทศไทยในโลกปัจจุบัน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 
2562 

เกียรติบัตร คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

226 นางสาวกลรัตน์ ศิร ิ ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

227 นางสาวบุษกล เพ็ช
รกลับ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ไม่
กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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228 นางสาวบุษกล เพ็ช
รกลับ 

ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก “รวมใจ
ไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” 

เกียรติบัตร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับกระทรวง

ต่างๆ 
229 นางสาวบุษกล เพ็ช

รกลับ 
ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

230 นางสาวสารีนา สา
แล๊ะ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

231 นางสาวสารีนา สา
แล๊ะ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนออทิสติก ระดับ 1-ม.3   งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

232 นางสาวสารีนา สา
แล๊ะ 

ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน 

เกียรติบัตร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับกระทรวง

ต่างๆ 
233 นางสาวสารีนา สา

แล๊ะ 
ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้าน
การอนรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าผลิตแห่ง
ประเทศไทย 

234 นางสาวช่อแก้ว ส่ง
แสงทอง 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นไม่
กำหนดช่วงชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปี
การศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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235 นางสาวช่อแก้ว ส่ง
แสงทอง 

ปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” 

เกียรติบัตร กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงอื่น ๆ 

236 นางสาวช่อแก้ว ส่ง
แสงทอง 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

237 นางสาวนุชสรา เจริญ
กิจ 

คณะกรรมการฝ่ายจับฉลากการแข่งขัน และ
จัดลำดับการแข่งขันวงดนตรีสากล 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
238 นางสาวนุชสรา เจริญ

กิจ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paintประเภทบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับชั้น ไม่กำหนดช่วงชั้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

239 นางสาวนุชสรา เจริญ
กิจ 

ผู้นำเสนอผลงานโรงเรียนสีเขียว ต้นแบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เกียรติบัตร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

240 นางกองเงิน  แก้ว
ทะเล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.1-3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

241 นางกองเงิน  แก้ว
ทะเล 

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.4-6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

242 นางสาวนิลุบล  บุบ
ผาสังข ์

ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ม.4-6   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

243 นางกองเงิน  แก้ว
ทะเล 

ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB 

เกียรติบัตร นานมีบุ๊คส์ 
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244 นางสาวนิลุบล  บุบ
ผาสังข ์

ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการ 19 
NANMEEBOOKS READING CLUB 

เกียรติบัตร นานมีบุ๊คส์ 

245 นายทองแดง  วงษ์
พินิจ  

รองชนะเลิศการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) สหวิทยาเขต
กรุงเทพตะวันออก 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

246 นายทองแดง  วงษ์
พินิจ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6   งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ประจำปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

247 นางสุนันทา ไกรน้อย ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2  

248 นายปกป้อง  สนิท รองชนะเลิศ Best tractice ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น การสอนสังคมศึกษา 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

249 นายปกป้อง  สนิท ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

250 นางใกล้รุ่ง เชื้อคล้อย
วรรณา 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

251 นางสาวใกล้รุ่ง จันทร์
ศร ี

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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252 นางสาวใกล้รุ่ง จันทร์
ศร ี

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

253 นางสาวดวงใจ บ่
อรุณรัตน์ 

รองชนะเลิศ Best tractice ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย การสอนสังคมศึกษา 

เกียรติบัตร สหวิทยาเขตกรุงเทพ
ตะวันออก 

254 นางสาวดวงใจ บ่
อรุณรัตน์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

255 นายเกษม ธัมมวารี
กานต์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

256 นางสาวอัญชลี  ซอก
รัมย์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดเพลง
คุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

257 นางสาวจรรญา 
กระโจมทอง 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

258 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรา
วลี สะดวก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

259 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรา
วลี สะดวก 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 



179 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

260 นายสุภกิจ กำลังคลี่ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

261 นางสาวปริณดา แป้น
แก้ว 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

262 นายอดิศักดิ ์ถิ่นทัพ
ไทย 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

263 นายศุภชัย เพ็ชร์รัตน์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

264 นายพงศธร ทอง
โคตร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

265 นางสาวพิมลวรรณ 
ขำแท้ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

266 นางสาวพงษ์สุดา 
สำเภาพงษ์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น 
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

267 นายนุกูล แสงวรรณ
เทศ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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268 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
อังกฤษ บุรกสิกร 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.
6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

269 นายศุภโชค  มานพ
ศิลป์ 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 ตารางที่ 5.22 แสดงรางวัลการประกวดแข่งขัน/ผลงานดีเด่น ประเภทนักเรียน ระดับประเทศ ปี
การศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน/ระดับผลงาน ประเภท หน่วยงานที่จัด 

1 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีคำเวียง 
เด็กชายปรเมศวร์  จาดแจ่ม 
เด็กชายพงศธร  มะภู่ทอง 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

2 นางสาวไผทกานต ์ ทิมย้ายงาม ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่น
นานาชาติ กับเพ่ือนๆจาก 30 
ประเทศทั่วโลก 

  สพฐ ร่วมกับ เจแปน
ฟาวเดชั่นฯ 

3 นางสาวไผทกานต ์ ทิมย้ายงาม ได้รับคัดเลือกการสอบชิง
ทุนการศึกษา โครงการและเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ณ เมืองทา
คาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

  ชมรมเยาวชน
แลกเปลี่ยนไทย – 
ญี่ปุ่น TJYEC 
(Thailand-Japan 
Youth Exchange 
Club) ร่วมด้วยศูนย์
ภาษาญี่ปุ่น 
กรุงเทพมหานคร 
สังกัดสพฐ 

4 นางสาวไผทกานต ์ ทิมย้ายงาม ได้รับคัดเลือก 1 ในจำนวน 20 คน 
ทุนการศึกษา
JENESYS2019InboundProgram 
Group Theme : Japanese 
language Communication 
and Japanese Culture 
Exchange เดินทางไปประเทศ
ญี่ปุ่น 

  สถานฑูตญี่ปุ่น 

5 เด็กชายกษมา เจียมสง่า 
เด็กชายนราธิป อินบุญส่ง 
เด็กชายวีรภัทร ผิวเกลี้ย 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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6 นายประกฤษต์   ทองมาก 
นายวรยศ   พรหมอารักษ์ 
นายธนาวุฒิ   ทำมาเกตุ 
นางสาวกุลธิดา   มัดยะมา 
นางสาวสริตา   ดีสำโรง 
นายสุมงคล   สีพาชัย 
นางสาวมนัสวี สมานเพ็ชร์ 
นางสาวมะลิวัลย์  คำมานิตย์ 
นางสาวปาริชาติ  มูฮัมหมัด 
นางสาวปาริฉัตร  มูฮัมหมัด 
นางสาวยุพารัตน์วงศ์เมฆ 
นายสุทธิชัย    ทองพันธ์ 
นายอภิสิทธิ์    สีเทา 
นายฆเนศ    เนตรปัญจะ 
นายปิยวัฒน์    ดีจันทึก 
นางสาวหทัยกาญจน์    นุช
อร่ามเนตร 
นายธันญบูรณ์  แต่งตามพันธ์ 
นายธีระพัฒน์    จูเฮง 
นายระพีพล    จูเฮง 
นางสาวอิสริยา เบ้าเที่ยง 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมละคร
ประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

7 นางสาวกวินทรา ยันตระบุศย์ 
นางสาวจิรนันท์ แสงสกุล 
เด็กหญิงฐิติภาวรรณ สนรักษา 
เด็กหญิงพรกมล บัวอ่อน 
นางสาวพัชรมัย เพชรชนะ 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ปีการศึกษา 2562 

เกียรติบัตร สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ตารางที่ 5.23 แสดงรางวัลการประกวดแข่งขัน/ผลงานดีเด่น ประเภทนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่/
จังหวัด ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน/ระดับผลงาน ประเภท หน่วยงานที่จัด 

1 นายจิรภัทร  เกียรติภัทราภรณ์ 
นายบริทัศน์  รักไทย 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ
ตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

2 เด็กหญิงชวัลนุช  แหววรอด 
เด็กหญิงสุธาสิณี  แสงอรุณ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ
สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic 
Strip) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

3 เด็กชายชินนะปัญชร  จำปี 
เด็กชายณัฐดนัย  นกเต้า 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D 
Animation) ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

4 เด็กชายปิยวัช  เเพเเสง 
เด็กชายสิทธิกร  ศรีแก้ว 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

5 เด็กชายทนงศักดิ ์ นันทขันธ์ 
เด็กชายนิธินันท์  พรไชยเพ่ิม
เจริญ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

6 เด็กชายพชรมรรคค ์ ทัน
ประสงค์ 
เด็กชายพชรเมศว์ฐ  ทัน
ประสงค์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ
สร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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7 นายธนาวุฒิ  ปลอดภัยดี 
นายพัชรพล  ฟองสมุทร 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
การสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

8 นายภัทรพงศ ์ นามพร 
นายสมเกียรติ์  คงสินสุข 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
การสร้าง Motion Infographic ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

9 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีคำเวียง 
เด็กชายปรเมศวร์  จาดแจ่ม 
เด็กชายพงศธร  มะภู่ทอง 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การ
แข่งขันหุ่นยนต์ระดับพ้ืนฐาน ม.1-
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

10 นายพิชิต  มุนีวงศ์ 
นายวิชิต  ภูครองทอง 
นายศุภกร  เขยีวอุบล 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพ้ืนฐาน ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

11 เด็กชายณฤดล  แก้วสกุลณี 
เด็กชายณัฐธเดชน์  พิทักษ์ศิลป์ 
เด็กชายธนกร  โยมญาติ 

รางวัลเหรียญ เงิน การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

12 นายธีรวัตร  เบ็ญจาธิกุล 
นายพงศกร  สิริวรพันธ์ 
นายเวจูน  ซู 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

13 นางสาวทิพย์อักษร  พิมพาเรือ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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14 เด็กชายอภิชัย  สระทอง รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

15 นางสาวขวัญจิรา  แสงโพธิ์แก้ว รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

16 นางสาวภัคจิรา  จุ้ยม่วงศรี 
นายทิวานนท์  สะมะแอ  
นายวิสุทธิ์  ขุมทรัพย์ 
นางสาวพิชยา  เอ่ียมสม 
นายวงศธร  อนันตวนพจน์ 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

17 นางสาวไผทกานต ์ ทิมย้ายงาม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียน
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

18 นางสาวไผทกานต ์ ทิมย้ายงาม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียน
ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

19 เด็กชายกษมา เจียมสง่า 
เด็กชายนราธิป อินบุญส่ง 
เด็กชายวีรภัทร ผิวเกลี้ย 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

20 นางสาวปวันนัทชา ประดิษฐ์
ทรัพย์ 
นางสาวนภาพร  เวินขุนทด 
นางสาวจินดาหวัน  ไตรพิษ 

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้น ม.4 – ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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21 เด็กหญิงรินยา  ไทยประโคน  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันซูโด
กุ  ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

22 นางสาวมณฑกานต ์ ภูผาลี 
นายกฤษณ์  พันทวีโรจน์ 
นายภูนิพัฒน์  แพนลา 

รางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้  ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

23 เด็กชายเกตุเสพสวัสดิ์  สิงสาหัส รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

24 นางสาวนันท์นภัส  สุวัตธิกะ            
นายทนงศักดิ ์ นันทขันธ์     

เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP  ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

25 นางสาวกฤติกา  ลอยมา 
นางสาววรกานต์  สบายกาย 
นางสาวณัฐพร  เกษมสุข 

เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภท
บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้  ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

26 เด็กชายนวพล  สีเขียว เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันเวท
คณิต ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

27 นายณัฐภูมิ  พรภูม ิ เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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28 นางสาวนภพร  เปียลาวัณ เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

29 เด็กชายบุญฤทธิ์  อุทัยนนท์ศิริ
ศร ี
เด็กหญิงชลันธร  เจริญสุข 

เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP  ม.ต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

30 เด็กหญิงมนัสนันท ์ อ่วมน้อย เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ม.ต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

31 นางสาวชลพัชร  มุสิกชาติ  เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันซูโด
กุ  ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

32 นางสาวปวันนัทชา  ประดิษฐ์
ทรัพย์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันคิด
เลขเร็ว ม.ปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

33 เด็กชายกฤษณ์กมล  เรืองฤทธิ์ 
เด็กชายอาติก  วิมานรัตน์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันต่อ
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.ต้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

34 เด็กหญิงวรัญญา เจาะหมั่น รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
เขียนเรียงความ ม.1-3 โครงการ
รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

35 เด็กหญิงศุภกานต์ คำแสง เข้าร่วมการแข่งขัน แต่งคำ
ประพันธ์ ม.1-3 โครงการรักษ์
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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36 เด็กหญิงภูวารินทร์ ปัญญา รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
คัดลายมือ ม.1-3 โครงการรักษ์
ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

37 นางสาวฉัตรฤดี ชูใจ เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โครงการรักษ์ภาษาไทยเนืองในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

38 นางสาวภัคจิรา จุ้ยม่วงศรี เข้าร่วมการแข่งขันรอบรู้วรรณคดี
ม.4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทยเนือง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
39 นางสาววรรณภา แสนหยุด รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียน

เรียงความ ม.4-6 โครงการรักษ์
ภาษาไทยเนืองในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2562 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

40 เด็กหญิงภูวรินทร์ ปัญญา เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
เเข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้นม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

41 นางสาวฉัตรฤดี ชูใจ เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ 
เเข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.4-ม.6งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

42 เด็กชายบุญฤทธิ์ อุทัยนนท์ศิริ
ศร ี
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา คำคูเมือง 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขัน
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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43 นายนนทวัฒน์ ด่านยางหวาย รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขัน
ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

44 เด็กหญิงกมลพรหม ประสาท
สิทธิ์ 
เด็กหญิงอนัญญา นาหัวคน 

เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ กาพย์
ยานี 11 (6 บท) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

45 นางสาวนัทชา ศรีประยูร 
นางสาวน้ำฟ้า คุ้มมณี 

เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่โคลงสี่
สุภาพ (4 บท) ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

46 เด็กหญิงศุภากร เพ้นเคราะห์ เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันการท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

47 นายณฎล ศรศิลป์ เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันการท่องอาขยานทำนอง
เสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

48 เด็กหญิงวรัณญา เจะหมัน รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ระดับชั้น  ม.1-ม.
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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49 นางสาววรรณภา แสนหยุด รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

50 นางสาวภัคจิรา จุ้ยม่วงศรี รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

51 เด็กหญิงศุภมาส รุ่งนิ่ม รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

52 นายนครินทร์ อาดัม เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.
1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

53 นางสาวชัญญานุช นุชนาง เข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมการ
แข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.
4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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54 นางสาวพรไพลิน   หอมจิตต์ 
นางสาวสิริพน  ภูกองไชย 
นางสาวมณฑาทิพย์  มาซัน 
นางสาวเนตรนภา  พลศักดิ์ขวา 
นางสาวศึภรักษ ์ รักษาการ 
นางสาววิชิดา  เหง้าแก้ว 
นางสาวชุลีพร  สุวรรณชาต ิ
นางสาวพรปวีณ ์ มะลิทอง 
เด็กหญิงพรทิพา  ปานน้อย 
เด็กหญิงศิริพร  พลเจริญ 
นางสาวฐิติวรภา  วอง 

เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอล สาน
สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 

เกียรติบัตร วิทยาลัย
อาชีวศึกษาศาสน

บริหารธุรกิจ 

55 นายเจษฎากร  หล่าหนูเหม่า 
นายธนดล  เทียนมณี 
นายสุทิน  จูนา 
นายธวัชชัย  แจ้งจิตร 
นายสุทธิพงษ์  มีโชค 
นายวิชิต  ภูครองทอง 
นายภาสกร  กิจสำเร็จ 
นายพงศภัค  อนันต์วรพจน์ 
นายคุณากร  สุขปาน 
นายสุณากร  สุขปาน 
นายจักรรินทร์  คงพิมพ์ 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 แข่งขัน
วอลเลย์บอล สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 

เกียรติบัตร วิทยาลัย
อาชีวศึกษาศาสน

บริหารธุรกิจ 
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56 นายกร ทองจิตร์ 
นายธนวิชญ์ เลาหสถิตย ์
นายอภิวิชญ์ เผ่าภู ่
นายศุภสิทธิ์ นาคเเจ้ง 
นายดุลยวัต เสามั่น 
นายกฤษณะ วิสาร 
นายทรงพล ประกอบดี 
นายณัฐนนท์ คงมีสุข 
นายพิชญุตม์ ศรีเหล่า 
นายปราชญ์ รัฐกาญจน์ 
นายกิตติพัฒน์ ธานโชคดี 
นายภูนิพัฒน์ เเพนลา 

เข้าร่วมการแข่งขัน บาสเกตบอล
กีฬาธนาคารออมสิน 2562 

เกียรติบัตร โรงเรียนสตรีวิทยา 
2 

57 เด็กชายขวัญชัย ศรีจันทร์ 
เด็กชายธนพล โป๊ะน้อย 
นายยอดชาย สำลีขาว 
นายวรพล เกตุเเก้ว 
เด็กชายต่อสกุล คำพิบาล 
นายอภิสิทธิ์ สินภพ 
นายธนชาติ แผ่นทอง 
นายธราเทพ หมัดดาเรส 
นายวิชญาพร มั่นคง 
นายสุทธิภัทร บัวกลาง 
นายเจตริน บุญเพชร 
นายธรรมนูญ มูลพัน 
นายธีรภัทร อิสรั่น 
นายธีรวัต สันตสิงห ์
นายรณกร กองศรี 
นายวรพล พุ่มไม้ 
นายชลชาติ ศรีอ่อน 
นายธราดล เทียนสุขา 

เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลกีฬา
ธนาคารออมสิน 2562 

เกียรติบัตร สนามเมืองทอง 
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58 เด็กชายต่อสกุล คำพิบาล 
นายณัฐพงศ์ เอ่ียมศิริ 
นายรพีภัทร ผลบุญ 
นายกันต์ธีร์ วงค์สุวรรณ์ 
นายอานัน ลิตเต็ม 
นายอภิสิทธิ์ สินภพ 
นายธีธัช เเสงสุข 
นายศตายุ เก่งสูงเนิน 
นายดุุลยวัต สันรัมย์ 
นายยอดชาย สำลีขาว 
นายวรพล เกตุเเก้ว 
เด็กชายธนพล โป๊ะน้อย 
เด็กชายต่อสกุล คำพิบาล 
นายณัฐพงศ์ เอ่ียมศิริ 
นายรพีภัทร ผลบุญ 
นายกันต์ธีร์ วงค์สุวรรณ์ 

เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตซอลชิงถ้วย
พระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธ
นารีนาถ 

เกียรติบัตร - 

59 นางสาวพัชรมัย เพชรชนะ 
นางสาวรังสิตา อัครวงค์ 
นางสาวรินรดา สุขเกษม 
นางสาวกุลธิดา ทัพพิลา 
นางสาวมะลิวัลย์ คำมานิตย์ 
นางสาวยุพารัตน์ วงศ์เมฆ 

เข้าร่วมแข่งขันประกวดเต้น "BSU 
Dancing Contest" 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ 

60 นางสาวกัลยรัตน์ ทองธนโชติ
กุล 
นางสาวฐิติวรดา  วอง 
นางสาวสิริรัตน์  จำปาแดง 
นางสาวเกวลิน ริยะบุตร 
นางสาวขวัญกมล เห็มสนาน 
นางสาววิษาชล ทองเครือมา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 แข่งขัน
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบ
จินตลีลา 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทักษิณา

บริหารธุรกิจ 
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61 นางสาวพัชรมัย เพชรชนะ 
นางสาวรังสิตา อัครวงค์ 
นางสาวรินรดา สุขเกษม 
นางสาวกุลธิดา ทัพพิลา 
นางสาวมะลิวัลย์ คำมานิตย์ 
นางสาวยุพารัตน์ วงศ์เมฆ 
เด็กหญิงวริษา ราชเมตตา 

เข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประกอบจินตลีลา 

เกียรติบัตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทักษิณา

บริหารธุรกิจ 

62 นางสาวรินรดา สุขเกษม 
นางสาวกัลยรัตน์ ทองธนโชติ
กุล 
นางสาวฐิติวรดา  วอง 
นางสาวสิริรัตน์  จำปาแดง 
นางสาวเกวลิน ริยะบุตร 
นางสาวขวัญกมล เห็มสนาน 
นางสาววิษาชล ทองเครือมา 
นางสาวปภัสรา เศรษโฐ 

รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 แข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ ์ระดับชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

63 เด็กหญิงภณิดา บุญยะมา 
เด็กหญิงฐิติวรดา เหลียวสิทธิกุล 
เด็กหญิงจารุวรรณ เกิดอยู่ 
เด็กหญิงสุรัฏนาวี คำมี 
เด็กหญิงรวิสรา ศรีนาคา 
เด็กหญิงยศวดี มีมูซอ 
เด็กหญิงอาจารีย์ พัฒนะกุล
พันธุ์ 
เด็กหญิงอนินทิตา ชะนะภัย 
นางสาวพัชรมัย เพชรชนะ 
นางสาวรังสิตา อัครวงค์ 

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันนาฏศิลป์
ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

64 เด็กหญิงวริษา ราชเมตตา รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.
1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที6่9 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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65 นางสาวอุุไรรัตน์ บรรเทิงใจ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิงม.
4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที6่9 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

66 เด็กหญิงปิ่นไพร วรรณรส 
เด็กหญิง ลักษิณา จูฑะภักดี 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่ง
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

67 เด็กหญิงศิริกานต ์ อารยะวงษ์
วิเศษ 

รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันการวาดภาพ ระดับชั้น ม.1 
– ม.3 งานศิลปหัตถกรรม ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

68 เด็กหญิงโยธกาญจน์  หงษ์ทอง
รัมย์ 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันศิลป์
สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
69 เด็กหญิงจินตนา  จันดาหาร 

เด็กชายชยานันต์  ศรีชัยศรี 
รางวัลทองแดง การแข่งขัน
สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ระดับ ม.1-3 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

70 นางสาวกัญญาณัฐ  ผลใหม่ 
นายนพดล  กีสาวัน 
นางสาวแพรวรุ่ง  ไตรณรงค์
สกุล 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

71 เด็กหญิงอชิรญา  วิเศษศรี รางวัลทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
72 นางสาวกรพินธุ์  อาจชูพา รางวัลทองแดง กิจกรรมนักเรียน

การวาดภาพระบายสี ระดับ ม.4-ม.
6  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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73 เด็กหญิงศิริกานต ์ อารยะวงษ์
วิเศษ 

รางวัลทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันภาพจิตกรรมไทยศรีเอกรงค์ 
ระดับชั้นม.1-ม.3ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

74 นางสาวสไบแพร  ธิงาเครือ รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ชั้น
ม.4-ม.6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

75 เด็กหญิงพรทิพา ม่วนน้อย 
เด็กหญิงชลดา บินทจร 
เด็กชายอัครเดช เสงี่ยมตน 

 
รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการจัด
สวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

76 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทรัพย์
สมบัติ 
เด็กหญิงสโรชา  กอเซ็มมูซอ 
เด็กหญิงสุนันท์  บุญมี 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น 
ชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

77 เด็กหญิงบุษปรัชต์  สระใหญ่ 
เด็กหญิงรังสิมา  ปริวันตัง 
เด็กหญิงสาวิตรี  ภัยแก้ว 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ชั้น ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

78 นางสาวนฤมล  จตุรวงษ์ 
นางสาวชัญญานุช  ผิวขำ 
นางสาวณัฏฐธิดา  บำรุงสุข 

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันจัก
สานไม้ไผ่ ชั้น ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

79 นายธนาวุฒิ  เผื่อโสภา 
นายนุฑัต ธนินโรจนธร 
นายพงศธร กรองแก้ว 

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ระดับชั้น   ม.4 - ม.6 
านศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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80 นางสาววิลาวัณย์ ชื่นจิตต์ 
นายวิศรุต ศิวพรพิทักษ์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint (บกพร่องทางสติปัญญา) 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

81 เด็กชายพรรษกร  พวงแก้ว  
เด็กชายอนุรักษ ์   สลาม  

รางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
(บกพร่องทางการเรียนรู้) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

82 เด็กชายดนุวัศ   ศรีแก้ว  รางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการ
เล่านิทาน (ออทิสติก) งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

83 นายวิเศษ   แพทยานันท์  รางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก)  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

84 เด็กชายกฤติน  เหมือนเนียม 
เด็กหญิงกฤติยา  รุ่นณรงค์ชัย   
เด็กชายชินนะปัญชร   จำปี 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

85 นางสาวจรัญญา   จิรกิจรัตน
โชต ิ
นางสาวณัชพร    แต่นสุ่ย 
นายสุรพัฒน์   ธนะชัยวิวัฒโชติ 

รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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86 นางสาวกุลธิดา ทัพพิลา 
นางสาวอุไรรัตน์ บันเทิงใจ 
นางสาวญาดาวดี  แป้นสมบูรณ์ 
นางสาวนรินรดา  สุขเกษม 
นางสาววราภรณ์  บุญหลัง 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การ
ประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น 
ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

87 นางสาวธนัชพร  ด่านตระกูล 
นายทรงพล  มีศรี  

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

88 เด็กหญิงฐานิดา สอดมูล รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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89 นายประกฤษต์   ทองมาก 
นายวรยศ   พรหมอารักษ์ 
นายธนาวุฒิ   ทำมาเกตุ 
นางสาวกุลธิดา   มัดยะมา 
นางสาวสริตา   ดีสำโรง 
นายสุมงคล   สีพาชัย 
นางสาวมนัสวี สมานเพ็ชร์ 
นางสาวมะลิวัลย์  คำมานิตย์ 
นางสาวปาริชาติ  มูฮัมหมัด 
นางสาวปาริฉัตร  มูฮัมหมัด 
นางสาวยุพารัตน์วงศ์เมฆ 
นายสุทธิชัย    ทองพันธ์ 
นายอภิสิทธิ์    สีเทา 
นายฆเนศ    เนตรปัญจะ 
นายปิยวัฒน์    ดีจันทึก 
นางสาวหทัยกาญจน์    นุช
อร่ามเนตร 
นายธันญบูรณ์  แต่งตามพันธ์ 
นายธีระพัฒน์    จูเฮง 
นายระพีพล    จูเฮง 
นางสาวอิสริยา เบ้าเที่ยง 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมละคร
ประวัติศาสตร์ ชั้น ม.1-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

90 นางสาวไอริน อินแก้ว รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมเล่า
นิทานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

    

91 เด็กหญิงนิชานันท์ แน่นอุดร 
เด็กชายบุญฤทธิ์ อุทัยนนท์ศิริ
ศร ี
เด็กหญิงมัณฑนา ตระกูลแก้ว 
เด็กหญิงสุกัญญา เข็มกลัดทอง 
เด็กหญิงอมรินทร์ แสงสกุล 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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92 นางสาวชัญญานุช วิริยะลัภภะ 
นางสาวณัชชา พุ่มแก้ว 
นางสาวอธิชา อย่าลืมญาติ 
นางสาวนัทธกานต์ มาทอง 
นางสาวพิชชาภา สาริโส 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม
โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

93 นางสาวกวินทรา ยันตระบุศย์ 
นางสาวจิรนันท์ แสงสกุล 
เด็กหญิงฐิติภาวรรณ สนรักษา 
เด็กหญิงพรกมล บัวอ่อน 
นางสาวพัชรมัย เพชรชนะ 

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการ
ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 

เกียรติบัตร สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

➢ คณะกรรมการตามคำสั่งโรงเรียน ที่ 179/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานสารสนเทศโรงเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2562 
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สารสนเทศโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ประจำปีการศึกษา 2562 

 

 
 




