
 

 รายงานผลการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 





 

  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑           โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
ค าน า 

 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒)  พ.ศ.๒๕๔๕       
มีสาระบัญญัติในหมวด ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   ในมาตรา  ๔๘  ก าหนดให้
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเล่มนี้ได้แสดงถึงข้อมูลต่างๆ  เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมการด าเนินงาน  การบริหารงานทุกๆ 
ด้านของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑  เช่น  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสังคม  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัย การพัฒนาครูและบุคลากรทุกฝ่ายของ
โรงเรียน   
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และรายงานต่อสาธารณชน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงหน่วยงานต่างๆ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น   
 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา  
สมาคมนักเรียนเก่า ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะครู  นักเรียน และองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือ  สนับสนุน
กิจการต่างๆ ของโรงเรียน  จนเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  เสริมสร้างให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ตนเองบนพ้ืนฐานความเป็นไทย  มีความสามารถปรากฏในสังคมโลก  เกิดความภาคภูมิใจ  ทั้งแก่ตน  
โรงเรียน และประเทศชาติ 
 
 
 
 
              (นายโสภณ   กมล) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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(ก) 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 

   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ตั้งอยู่แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ      
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  มีบุคลากรสายบริหาร ๕ คน  ข้าราชการครู       
ครูอัตราจ้าง และบุคลากรจ านวน  ๒๘๔ คน   ได้ด าเนินการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพ่ือใช้เป็นทิศทาง เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ด าเนินการในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้านอันได้แก่  ด้านการบริหารและการจัดการ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้าน
บุคลากร  ด้านอาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ     จนบรรลุตามแผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  
จะเห็นได้จากรางวัลเกียรติยศมากมายที่นักเรียนได้รับในทุกด้านเป็นที่ ยอมรับของสังคม    มีผลการด าเนินงาน
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้ 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน        ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ      ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
  

ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
 ๑.  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การสื่อสาร  

     และการคิดค านวณ 
๕ ยอดเยี่ยม 

 ๒.  มีความสามารถในการ  คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

๕ ยอดเยี่ยม 

 ๓.  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๔.  ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 

 ๖.  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 ๑.  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๒.  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๓.  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ยอดเยี่ยม 
 ๔.  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔.๘๖ ยอดเยี่ยม 
๑. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ พันธกิจที่สถานศึกษา   ก าหนดชัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ ยอดเยี่ยม 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ๕ ยอดเยี่ยม 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๗. มีการส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง    
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดการพฒันาการศึกษา 

๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔.๘๐ ยอดเยี่ยม    
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ในชีวติประจ าวันได ้
๕ ยอดเยี่ยม 

๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ ยอดเยี่ยม 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก ๕ ยอดเยี่ยม 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

๔ ยอดเยี่ยม 

ผลรวมระดับคุณภาพมาตรฐานทั้งหมด ๙๗.๗๑ ยอดเยี่ยม    
 
แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
๑. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของสถานศึกษาเน้นการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ตอบสนอง 

ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยสนับสนุน
ผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 

๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้หรือสอดแทรกในวิชาเรียน 
 ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกก าลังกายเป็นประจ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมหรือออก
ก าลังกายส าหรับนักเรียนให้มากข้ึน และมีการจัดการแข่งขันภายในโรงเรียนเพ่ือเกิดแรงกระตุ้น 

๔.    การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมหรือนิเทศให้ 
กลุ่มสาระฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๕.   จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆด้านของโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
๖.   การพัฒนาครใูห้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและสามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน
การอบรม สัมมนา ดูงาน และศึกษาต่อ 
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สารบัญ  

ค าน า หน้า 
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน    

 ๑.๑ ที่ตั้ง 
๑.๒ ประวัติโรงเรียน 
๑.๓ ข้อมูลบุคลากร                                                                                       
๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
๑.๕ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
๑.๖ ข้อมูลงบประมาณ 
๑.๗ ข้อมูลสภาพชุมชน 
๑.๘ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา   
๑.๙ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑.๑๐ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑.๑๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
๑.๑๒ ผลงานดีเด่น/รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษา 
 

๒ 
๓ 
๔ 

๒๔ 
๒๕ 
๒๘ 
๒๘ 
๓๐ 
๓๑ 
๔๒ 
๔๗ 
๕๐ 
 
 

ส่วนที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๙๓ 
   ๑.  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

  ๒.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  ๓.  โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๙๔ 
๙๕ 
๙๘ 

 
ส่วนที่ ๓  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๑๐๑ 

 ๑.  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๒.  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๓.  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 

๑๐๒ 
๑๐๖ 
๑๐๘ 

 
ส่วนที่ ๔  สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ ๑๒๑ 

 ๑.  สรุปผลในภาพรวม 
๒.  แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
๓.  ความต้องการและการช่วยเหลือ 

๑๒๒ 
๑๒๔ 
๑๒๕ 

 
ภาคผนวก ๑๒๗ 
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  ส่วนที่   ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 
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๑.๑  ที่ตั้ง 

ชื่อสถานศึกษา     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา     
สถานที่ตั้งอยู่   เลขที่  ๒๒๗  ถนนพญาไท    แขวงปทุมวัน    
    เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร    ๑๐๓๓๐ 
สถานที่ใกล้เคียง   คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
    คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย 

  การจัดชั้นเรียน   ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๔  ถึงระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ชนิดของโรงเรียน   สหศึกษา 
มีเขตพื้นที่บริการ     ทั่วประเทศ 
สังกัด   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑  

   เนื้อที่   ๘๐  ไร ่
หมายเลขโทรศัพท์   โทรศัพท์  : ๐-๒๒๕๒-๗๓๐๒-๓ , ๐-๒๒๕๒-๗๓๐๘ ,  
    ๐-๒๒๕๔-๐๒๘๗-๘ 
    โทรสาร   : ๐-๒๒๕๑-๑๘๘๙ , ๐-๒๒๕๒-๗๐๐๒  
Website   http://www.triamudom.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ ๑  ข้อมลูพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 

http://www.triamudom.ac.th/
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๑.๒  ประวัติโรงเรียน 
 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เดิมมีชื่อว่า  “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”                
มีบริเวณติดกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมโรงเรียนสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และเตรียมนักเรียนแต่ละแผนก
ไว้เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๐          
สภามหาวิทยาลัยได้ลงมติให้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยมอบหมายให้ ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโรงเรียน เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๘๑ และนักเรียนเริ่มเรียนเป็น วันแรกเมื่อวันที่       
๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑  
  ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้โอนไปสังกัดกรมวิสามัญศึกษาและมีระเบียบกําหนดให้นักเรียนที่
เรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้สอบคัดเลือกเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับนักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา
ของโรงเรียนอื่นๆ  ทั้งยังได้ตัดคําว่า “แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ออกคงไว้เฉพาะคําว่า “โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา” 

 
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน พระเกี้ยว 
 
 

  คติธรรม   นิมิตต  สาธุรูปาน  กตญญฺูกตเวทิตา 
     ความกตัญญู กตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี 
 
 

  เอกลักษณ์   ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม 
 
 

  อัตลักษณ์   “ต.อ. ต้นกล้าของแผ่นดิน” 
 
 

  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  จามจุรี 
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๑.๓ ข้อมูลบุคลากร 
 

๑.๓.๑ ข้อมูลผู้บริหารสถานศกึษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.โสภณ   กมล 
ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

วิทยฐานะ คศ.๔  โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๒๗๓๐๒ 
E-mail  sophonkamon@gmail.com 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ศษ.ด. สาขา  การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ่ ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบันเปน็เวลา ๗ เดือน 

นายทรงเกียรติ    เทพประเสน 
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ 

วิทยฐานะ  คศ.๓   โทรศัพท์  ๐๘๑-๖๔๔๖๙๐๖ 
E-mail  songthep@gmail.com 

วุฒิการศึกษาสงูสุด   ค.ม., วทม.    สาขา บริหารหารศึกษา , วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ่๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  จนถึงปัจจุบันเปน็เวลา ๖ ป ี๘ เดือน 

ว่าที่ร้อยตรีมานพ   เพ็ญรัศม ี
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

วิทยฐานะ คศ.๓   โทรศัพท์ ๐๘๑-๓๖๑๑๓๖๑ 
E-mail manop_penrasmee@hotmail.com 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ค.ม.    สาขา บริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา ๖ ปี  
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๑.๓.๒  ข้อมูลหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาและหัวหน้างานแผนงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

น.ส.พิมพ์พร   ตันนิรัตร์ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ศษ.ม. 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๗๑๒๙๙๙ 
E-mail  nekrujane@hotmail.com 

 

นายนพล   อาจฤทธิ ์
หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
วุฒิการศึกษาสงูสุด ศษ.บ. 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๙๓๖๑๙๑ 

E-mail   ps.triamudom@hotmail.com 
 

นายภูสทิธิ์   ประยูรอนุเทพ 
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป 

วิทยฐานะ คศ.๓  โทรศัพท์ ๐๙๘-๕๙๖๒๕๖๕ 
E-mail  pusit3560@gmail.com 

วุฒิการศึกษาสงูสุด ค.ม.    สาขา    บริหารการศึกษา  
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต ่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา ๑ ป ี

นางธัญมยั   แฉล้มเขตต์ 
รองผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 

วิทยฐานะ คศ.๓       โทรศัพท์  ๐๘๗-๙๓๘๘๙๔๑ 
E-mail  sarabun_tu@outbok.com 

วุฒิการศึกษาสงูสุด  กศ.ด.  สาขา การบริหารการศึกษา 
ดํารงตําแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา ๑๐ เดือน 
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๑.๓.๓  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๑)   วิทยฐานะ 

 

ครูและบุคลากร 
ครู 

คศ.๔ 
ครู 

คศ.๓ 
ครู 

คศ.๒ 
ครู 

คศ.๑ 
ครู 

ผู้ช่วย 
ครูอัตรา

จ้าง 
ครู 

ต่างชาติ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง 
ชั่วคราว 

เจ้าหน้าที ่
ส านักงาน รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑ ๓๕ ๖๖ ๕๕ ๕๘ ๑๑ ๑๔ ๑๒ ๒๔ ๒๒ ๒๙๘ 
 

 ๒) วุฒิการศึกษา 
 

กลุ่มสาระฯ 
จ านวนตามระดับการศึกษา (คน) 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ - - - - - - ๑ - ๑ ๑ 
รองผู้อ านวยการ - - - ๓ - ๓ - - - ๓ 
ภาษาไทย ๑๐ ๔ ๑๔ - ๒ ๒ - - - ๑๖ 
คณิตศาสตร ์ ๑๐ ๗ ๑๗ ๗ ๑๐ ๑๗ - - - ๓๔ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๗ ๑๕ ๓๒ ๗ ๑๓ ๒๐ - - - ๕๒ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๕ ๗ ๑๒ ๓ ๔ ๗ - - - ๑๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ ๑ ๖ ๒ ๔ ๖ - - - ๑๒ 
ศิลปะ ๓ ๑ ๔ - ๑ ๑ - - - ๕ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย*ี ๔ ๑๒ ๑๖ ๔ ๕ ๙ - - - ๒๖ 
ภาษาอังกฤษ ๔ ๙ ๑๓ ๕ ๕ ๑๐ - - - ๒๓ 
ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ๓ ๖ ๙ ๕ ๓ ๘ - - - ๑๗ 
งานแนะแนว - ๔ ๔ - ๓ ๓ - - - ๗ 

รวม ๖๑ ๖๖ ๑๒๗ ๓๖ ๕๐ ๘๖ ๑ - ๑ ๒๑๕ 
 

*  วุฒิการศึกษาต่าํกว่าปริญญาตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย(ีหญิง)  ๑  คน 
 

            ๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาระงานสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละกลุ่มสาระฯ (สปัดาห)์ 

๑. ภาษาไทย ๑๖ ๑๗.๑๐ 
๒. คณิตศาสตร ์ ๓๔ ๑๘.๗๑ 
๓. วิทยาศาสตร ์ ๕๒ ๑๗.๖๗ 
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๙ ๑๖.๑๒ 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๒ ๑๗.๕๐ 
๖. ศิลปะ ๕ ๑๗.๗๕ 
๗. การงานอาชพีและเทคโนโลยี ๒๖ ๑๔.๐๘ 
๘. ภาษาอังกฤษ ๒๓ ๑๘.๐๙ 
๙. ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ๑๗ ๑๔.๖๗ 
๑๐. งานแนะแนว ๗ ๑๔.๑๖ 

รวม ๒๑๑ เฉลี่ย ๑๖.๕๙ 
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๔)  ครูประจ าการ  ทั้งหมด  ๒๑๑  คน   โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 
๑.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นายสนธยา ศักดิ์กาพย์ ๕๓ ๒๗ คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาไทย วรรณคดีมรดก 
๑, ๒ / ม. ๕ 

หลักภาษา, การ
เขียน/ม.๖ 

๕/๒๐ 

๒ นางนฤมล ศรีมา ๔๙ ๒๕ คศ.๒ กศ.บ. ภาษาไทย ประวัติวรรณคดี 
๑, ๒ / ม. ๔ 

ภาษาไทย ๕, ๖ 
/ ม. ๖ 

๕/๒๐ 

๓ นายลําพูน ดวงโสมา ๔๗ ๒๑ คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

ภาษาไทย ๕, ๖ 
/ ม. ๖ 

๕/๒๐ 

๔ ว่าท่ีร.ต.หญิงจิรภา     ศิลปอนันตสูต ๕๑ ๒๒ คศ.๒ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

ภาษาไทย ๕, ๖ 
/ ม. ๖ 

๕/๒๐ 

๕ นางฐิตาพร   วิภววาณิชย์ ๔๖ ๒๒ คศ.๓ กศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑, ๒ 
/ ม. ๔ 

ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

๕/๒๐ 

๖ น.ส.นนทลี รัตนสิทธิ์ ๕๘ ๓๖ คศ.๓ กศ.บ., 
ศศ.บ. 

 
บรรณารักษศาสตร,์ 
ภาษาไทย 

ภาษาไทย ๑, ๒ 
/ ม. ๔ 

ภาษาไทย ๕, ๖ 
/ ม. ๖ 

๕/๒๐ 

๗ นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์ ๓๓ ๙ คศ.๒ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑, ๒ 
/ ม. ๔ 

วรรณคดีมรดก 
๑, ๒ / ม. ๕ 

๗/๒๘ 

๘ นายจักรชัย    ศรีวรเวทย์ ๓๗ ๗ คศ.๑ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

ภาษาไทย ๕, ๖ 
/ ม. ๖ 

๕/๒๐ 

๙ น.ส.สุธาสินี พลอยขาว ๓๕ ๙ คศ.๒ อ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑, ๒ 
/ ม. ๔ 

ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

๗/๒๘ 

๑๐ น.ส.นํ้าทิพย์    ชัยวงศ์ ๒๙ ๕ คศ.๑ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑, ๒ 
/ ม. ๔ 

ประวัติวรรณคดี 
๑, ๒ / ม. ๔ 

๗/๒๘ 

๑๑ นายณัฐพัชร์    เพ็ชรสิมาลัย ๓๙ ๓ คศ.๑ ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑, ๒ 
/ ม. ๔ 

ประวัติวรรณคดี 
๑, ๒ / ม. ๔ 

๖/๒๔ 



-๘-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  (ต่อ) 
 

 
 
 

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๑ นางจงกลนี  เขียวหวาน ๕๖ ๓๖ คศ.๓ ศศ.ม. การสอน

คณิตศาสตร์ 
ค ๓๓๑๐๒,  

ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 
๑๔ 

๒ นายสุทิน                พิทักษ์นรชน ๕๕ ๓๔ คศ.๓ วท.ม. คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๒,  

ค ๓๐๒๑๒ / ม.๔ 

๑๙ 

๓ นายไมตรี              ศรีทองแท้ ๕๕ ๒๕ คศ.๓ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๓๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๖,  

ค๓๐๒๙๖ / ม.๖ 

๑๕ 

๔ นายปรเมศร์    สะอาด ๔๔ ๒๒ คศ.๓ ศษ.ม. การสอน
คณิตศาสตร์ 

ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 

๑๗ 

๕ นายภราดร   นาทันรีบ ๔๓ ๒๒ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๒ / ม.๔ 

ค ๓๓๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๒๐ 

๖ น.ส.พรรณวดี            ยืนยงค์นาน ๓๔ ๑๒ คศ.๒ ค.ม. วิธีวิทยาการวิจัย
การศึกษา 

ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๒,  

ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๐๒๕๑ / ม.๕ 

๑๘ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑๒ ว่าท่ี ร.ต.ภวิชช์      อรุณวรรณ ๔๐ ๙ คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

ภาษาไทย ๕, ๖ 
/ ม. ๖ 

๗/๒๘ 

๑๓ ว่าท่ี ร.ต.สัพพัญญู     สุขพิระวัฒนกุล ๒๗ ๒ คศ.๑ กศ.บ., 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย, 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

หลักภาษา, การ
เขียน / ม. ๖ 

๗/๒๘ 

๑๔ นายอภิชาติ                   อุยนักธรรม ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ๑, ๒ 
/ ม. ๔ 

ภาษาไทย ๓, ๔ 
/ ม. ๕ 

๖/๒๔ 

๑๕ นายติสรณ์                      จันทรเดช ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. วรรณคดี ประวัติวรรณคดี 
๑, ๒ / ม. ๔ 

วรรณคดีมรดก 
๑, ๒ / ม. ๕ 

๖/๒๔ 

๑๖ นายคมชาญ สุนทรวงศ์ ๒๓ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาไทย  ภาษาไทย ๒ / 
ม. ๔ 

ประวัติวรรณคดี 
๒ / ม. ๔ 

๓/๑๒ 



-๙-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

๒.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๗ นายบรรชา            กลมภักดี ๔๐ ๑๑ คศ.๒ กศ.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 

ค ๓๓๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๒๑ 

๘ นางมนลดา      ครุเวชรัตน์ ๔๑ ๑๑ คศ.๒ กศ.ม. การวัดผล
การศึกษา 

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 
ค ๓๓๑๐๒,  

ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๑๙ 

๙ นางโสมรัศมิ์     เพิ่มดี ๓๔ ๑๐ คศ.๒ ค.ม. การศึกษา
คณิตศาสตร์ 

ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔,  

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 

๒๐ 

๑๐ นางกุลวดี    จิตร ไพจิตร ๕๙ ๓๑ คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

ค ๓๓๑๐๒, 
ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๒๐ 

๑๑ นายพรภัทร   สินดี ๓๓ ๘ คศ.๒ กศ.ม. การมัธยมศึกษา ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๒,  

ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๒๑๐๒ / ม.๕ 

๑๗ 

๑๒ นางปารวี     ศรีเกตุ ๓๖ ๘ คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๒ / ม.๔ 

๑๙ 

๑๓ นายตุลนันท์ นวลเพ็ญ ๓๖ ๑๐ คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๒, ค 
๓๐๒๐๒, ค 

๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 

๑๙ 

๑๔ นางสุเนตรา โพธ์ิน้อย ๕๒ ๒๕ คศ.๓ ค.ม. บริหารการศึกษา ค ๓๒๑๐๒, 
ค ๓๐๒๐๔, 

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 

๑๒ 

๑๕ น.ส.ชลธิชา การีซอ ๒๘ ๖ คศ.๑ ค.ม. บริหารการศึกษา ค ๓๑๑๐๒, 
ค ๓๐๒๐๒, 

ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 

๒๑ 

๑๖ น.ส.ศิวพร  ไชยพยอม ๓๗ ๑๐ คศ.๒ กศ.ม. การวิจัยและสถิติ
การศึกษา 

ค ๓๒๑๐๒, 
ค ๓๐๒๐๔, 

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 

๑๙ 

๑๗ นางปราณี  ยอมเยาว ์ ๕๕ ๓๔ คศ.๓ ค.ม. สถิติการศึกษา ค ๓๓๑๐๒, 
ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๒๐ 

๑๘ น.ส.ขวัญรัตน์       ตั้งพิษฐานสกุล ๓๘ ๑๕ คศ.๒ สต.ม. สถิติ ค ๓๑๑๐๒,      
ค ๓๐๒๐๒,      

ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
วัดปทุม ฯ 

๒๑ 

๑๙ นายพรรษวุฒิ จูโพธ์ิแก้ว ๒๙ ๕ คศ.๑ วท.ม. วิทยาการการ
ประเมิน 

ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔,  

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 
ค ๓๓๑๐๒,  

ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๑๙ 

 
 



-๑๐-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

๒.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๒๐ นายมนตรี           เหรียญไพโรจน์ ๓๗ ๑๐ คศ.๒ บธ.ม. การจัดการ ค ๓๑๑๐๒,  

ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๑๙ 

๒๑ นายอุเทน              เศวตกุญชร ๔๐ ๗ คศ.๑ ค.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 

ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 

๒๐ 

๒๒ นายอังชัญ   แสงแก้ว ๒๙ ๔ คศ.๑ วท.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๒,  

ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 

๒๒ 

๒๓ น.ส.นํ้าเพชร  ครองยุติ ๒๖ ๓ คศ.๑ ค.บ. คอมพิวเตอร์-
คณิตศาสตร์ 

ค ๓๑๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๒,  

ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 

๒๑ 

๒๔ ว่าท่ี ร.ต.วัชรสันต์     อินธิสาร ๔๖ ๒๕ คศ.๒ ค.ม. คณิตศาสตร์ ค ๓๓๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๖,  

ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๒๑ 

๒๕ นายณัฐพล             คชาธร ๓๔ ๗ คศ.๑ ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ ค ๓๐๒๙๒ / ม.๔ 
ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔,  
ค ๓๐๒๙๔, 

ค ๓๐๒๙๓ / ม.๕ 

๒๓ 

๒๖ นายปรวรรต           พวงศรี ๓๓ ๒ ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 
ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๑๗ 

๒๗ ว่าท่ี ร.ต.บุญฤทธิ์      ศรสําเร็จ ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔,  

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 
ค ๓๓๑๐๒ / ม.๖ 

๒๐ 

๒๘ น.ส.พิมลพรรณ         ผิวทอง ๒๔ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔,  

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 
ค ๓๓๑๐๒ / ม.๖ 

๒๐ 

๒๙ น.ส.พิมวดี              มัลลิพรพิชัย ๒๖ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔,  

ค ๓๐๒๙๔ / ม.๕ 
ค ๓๓๑๐๒ / ม.๖ 

๒๑ 

๓๐ น.ส.นฤพร              จอมเมือง ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๒๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 

ค ๓๓๑๐๒,  
ค ๓๐๒๐๖ / ม.๖ 

๒๐ 

 
 
 



-๑๑-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 

๒.   กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ 

การพัฒนา/ปี 
๓๑ น.ส.อะมีนะ            นาคสุก ๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ ค ๓๒๑๐๒,  

ค ๓๐๒๐๔ / ม.๕ 
 

๑๘ 

๓๒ นายวัชกร              จันทร์แดง ๒๓ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 
๓๓ น.ส.ณัฐนิชา ไชยชนะ ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ - - 
๓๔ นายจําลอง              หงษ์พญา ๕๒ ๑๑ คศ.๒ กศ.บ. การวัดและ

ประเมินผล 
ค ๓๑๑๐๒ / ม.๔ 

 
๑๒ 

 
 
 
 
 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์    
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
๑ นางถนิมาภรณ์     ตั้งตรัยรัตนกุล ๕๘ ๓๖ คศ.๓ วท.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๖, 

พื้นฐานเมแคนิกส์
และหุ่นยนต์ ม.๕ 

๕๙/๒๔๙ 

๒ นางทิพย์อาภา     ศรีวรางกูล ๕๙ ๓๙ คศ.๓ ค.ม. การศึกษา
วิทยาศาสตร์  

ชีววิทยา 

ชีววิทยา ม.๖ , 
โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

๒๙/๑๕๗ 

๓ นางรัตน์สุณี       สุขพณิชนันท์ ๕๗ ๓๕ คศ.๓ ค.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๔ ๓๒/๑๓๗ 
๔ น.ส.วัลยา         เลิศวิสุทธิไพบูลย์ ๕๗ ๓๖ คศ.๓ กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๕ ๓๕/๒๐๙ 
๕ นายพัชรางกูร      วัฒนสันติพงศ์ ๕๔ ๓๓ คศ.๒ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๖ ๒๕/๑๔๕ 
๖ น.ส.จิตรลดา       เพชรโพธ์ิศรี ๕๔ ๓๓ คศ.๓ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี เคมี, ม.๕ 

เคมี พว. ม.๕ 
๒๗/๒๒๕ 

๗ นายเผด็จ         จิตรากร ๔๘ ๒๔ คศ.๒ ศษ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ม.๖ ๓๓/๑๖๑ 

๘ นางจันทนี         หงษ์หิรัญพันธ์ ๕๑ ๒๓ คศ.๒ ศษ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร์ 

เคมี ม.๔ ๒๗/๒๐๙ 

๙ นายณัฐธีร์        รังสีธนะพงศ์ ๔๓ ๒๒ คศ.๒ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๕ ๒๕/๑๔๕ 
๑๐ น.ส.พิมพ์พร      ตันนิรัตร์ ๔๕ ๒๓ คศ.๒ ศษ.ม. การสอน

วิทยาศาสตร์ 
เคมี ม.๖ ๒๙/๒๕๗ 

๑๑ น.ส.ปราถนา     จันทร์ทา ๔๗ ๒๕ คศ.๒ กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๕ ๒๔/๙๗ 
๑๒ น.ส.เพทาย       บุณยรัตพันธุ์ ๔๖ ๒๒ คศ.๒ ศษ.ม. การสอน

วิทยาศาสตร์ 
ชีววิทยา ม.๕ ๒๗/๑๔๙ 

๑๓ น.ส.รัชนี          สมทรัพย์ ๔๕ ๑๓ คศ.๒ ศษ.ม. การสอน
วิทยาศาสตร์ 

เคมี ม.๖ ๒๘/๑๙๓ 

๑๔ นางกวิสรา        ศรีศักดา ๔๐ ๑๖ คศ.๓ วท.ม. ฟิสิกส์ศึกษา ฟิสิกส์ ม.๕ ๒๕/๑๔๕ 
๑๕ น.ส.อรอุมา       นพกร ๓๕ ๑๐ คศ.๑ กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๔ ๒๔/๕๖ 
๑๖ นางอังศนา        สุขาภิรมย์ ๓๒ ๙ คศ.๑ กศ.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๖ ๒๓/๘๐ 
๑๗ นางจิรวรรณ      ธนะวงศ์ ๓๘ ๑๑ คศ.๑ วท.บ. เคมี เคมี ม.๕ ๒๘/๒๓๓ 
๑๘ นายเทียนชัย      พงษ์ศิริ ๖๐ ๓๙ คศ.๒ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ ม.๔ ๒๕/๑๒๙ 



-๑๒-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์   (ต่อ) 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
๑๙ นายพิษณุ         จันทรเสวต ๔๓ ๑๑ คศ.๒ วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๕ ๒๕/๑๗๗ 
๒๐ นายณัฐวัชร์       มหายศนันท์ ๓๘ ๑๐ คศ.๑ ค.บ. มัธยมศึกษา-ฟิสิกส์ 

และวทิยาศาสตรท์ั่วไป 
ฟิสิกส์ ,  ฟิสิกส์ 

พว. ม.๔ 
๒๖/๑๖๙ 

๒๑ นายพิพัฒน์     ประภัสสรพิพัฒน์ ๓๖ ๙ คศ.๑ วท.บ. , 
ป.บัณฑิต 

เคมี เคมี, เคมี พว. ม.๔ ๒๘/๒๑๗ 

๒๒ น.ส.ศศิกิติยา       เทพเสนา ๓๓ ๑๐ คศ.๑ ค.ม. บริหารการศึกษา 
(มัธยมศึกษา-

วิทยาศาสตร์(ฟิสกิส์)) 

ฟิสิกส์ ม.๕ ๒๕/๑๔๕ 

๒๓ น.ส.สุมนต์พร      สุ่มมาตย์ ๓๑ ๗ คศ.๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป-
ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์ ม.๖ ๒๕/๑๕๓ 

๒๔ นายจิรเดช             เสริมภักดีกุล ๔๗ ๘ คศ.๑ วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๖ ๒๕/๑๖๙ 
๒๕ น.ส.วีรานันก์           ลีศิริไพศาล ๕๙ ๓๓ คศ.๓ กศ.บ. เคมี เคมี ม.๖ ๒๖/๑๙๓ 
๒๖ น.ส.ปรีดาภรณ์         ผลพืชน์ ๓๑ ๗ คศ.๑ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๔ ๒๗/๑๗๓ 
๒๗ น.ส.ธนัญชนก         จันทร์ดวงศรี ๓๓ ๔ คศ.๑ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ชีววิทยา ม.๔ ๒๗/๑๗๓ 
๒๘ น.ส.อัจฉรา             ก้อนทอง ๒๙ ๔ คศ.๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ ม.๖ ๒๕/๑๕๓ 
๒๙ นายประพนธ์           สุดตา ๒๘ ๔ คศ.๑ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-

ชีววิทยา 
ชีววิทยา ม.๔ ๒๗/๑๗๓ 

๓๐ นายธนวัฒน์             ธะนะ ๓๙ ๑๔ คศ.๒ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๕ ๒๕/๑๖๙ 
๓๑ นายนพล                อาจฤทธิ์ ๔๒ ๗ คศ.๑ ศษ.บ. วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ,   ฟิสิกส์ 

พว. ม.๔,๕ 
๒๕/๑๖๙ 

๓๒ น.ส.ธันชนก             แป้นทอง ๓๒ ๑๐ คศ.๑ กศ.ม. วิทยาศาสตร์-เคมี เคมี ม.๕ ๒๗/๒๑๗ 
๓๓ นายวิชัย                 ลิขิตพรรักษ์ ๓๕ ๗ คศ.๑ ศษ.ม. ชีววิทยา, วิจัย

การศึกษา 
ชีววิทยา ม.๖,

โครงงาน 
๒๗/๑๗๓ 

๓๔ นายอาทิตย์             สังข์สนิท ๓๒ ๗ คศ.๑ ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๕ ๒๗/๑๗๓ 
๓๕ นายกวินพัฒน์        เอกวีระพัฒน์ ๓๕ ๑๓ คศ.๒ ค.ม. ฟิสิกส์,วิจัย

การศึกษา 
ฟิสิกส์ ม.๖ ๒๔/๑๔๕ 

๓๖ นายปิยะพงษ์           กลางจอหอ ๓๔ ๑๐ คศ.๑ ค.ม. เคมี,นิเทศการศึกษา
และพัฒนาหลักสูตร 

เคมี ม.๕ ๒๗/๒๐๑ 

๓๗ น.ส.ศรีประภา     กล้วยไม้ ณ อยธุยา ๔๑ ๔ คศ.๑ วท.ม. เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

เคมี ม.๖,๔ ๒๗/๒๗๓ 

๓๘ นายคธา                  นุแรมรัมย์ ๓๓ ๖ คศ.๑ วท.ม. สัตววิทยา ชีววิทยา ม.๕,๖ ๒๗/๑๗๓ 
๓๙ นายภีมนัทธ์             พลเสน ๓๕ ๑๒ คศ.๒ วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๔,เมแคนิกส์

และหุ่นยนต์ ม.๕ 
๒๗/๒๐๑ 

๔๐ นายสถาพร              สู่สุข  ๓๓ ๑๐ คศ.๓ ค.ม. วิธีวิทยาการวจิัย
การศึกษา 

เคมี ม.๔,๖ ๒๖/๑๙๓ 

๔๑ น.ส.กชกร               แฝงเมืองคุก ๒๖ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๔,๕ ๒๗/๑๗๓ 
๔๒ นายธรรมนูญ             ยอดพุดซา ๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย วท.บ.

,ป.
บัณฑิต 

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๔,เมแค
นิกสแ์ละหุ่นยนต์    

ม.๕ 

๒๕/๑๖๙ 

๔๓ น.ส.พิมนภา              ธรรมเจริญ  ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย วท.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ม.๖ ๒๕/๑๖๙ 
๔๔ น.ส.มัทนาวดี             ฉุยฉาย ๓๐ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๔,๕ ๒๗/๑๗๓ 
๔๕ นายณัฐพล               โยธาธิติกุล ๓๖ ๒ ครูผู้ช่วย วท.บ., 

ป.บัณฑิต 
(๑ ปี) 

ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๖ ๒๕/๑๕๓ 

 



-๑๓-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

๓. กลุ่มสาระการเรียนรูวิ้ทยาศาสตร์   (ต่อ) 
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ

การพัฒนา/ปี 
๔๖ นายนรสิงห์              โพธิสุรินทร์ ๔๖ ๒ ครูผู้ช่วย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ฟิสิกส์ ม.๖ ๒๕/๑๖๙ 
๔๗ น.ส.ชนิกานต์             ขันคํา ๒๔ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี เคมี ม.๔,๕ ๒๗/๒๑๗ 
๔๘ น.ส.รุ่งทิวา                ราชคิด ๒๙ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.บ. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๖ ๒๔/๑๗๓ 
๔๙ น.ส.วรนันทน์             ชูมณี ๒๕ ๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.๖ ๒๕/๑๕๓ 
๕๐ นายณัฐพล                ใจสม ๒๘ ๒ ครูผู้ช่วย ป.

บัณฑิต
,วท.บ. 

เคมี เคมี ม.๔ ๒๕/๑๕๓ 

๕๑ น.ส.สุวิชาดา         รัตนโอฬารกุล ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์  
ม.๔,๖ 

๒๕/๑๕๓ 

๕๒ น.ส.ทอฉาย            ถาวรชาติ ๓๑ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์  
ม.๔,๖ 

๒๕/๑๕๓ 

 
 

๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ น.ส.เตือนใจ       ใจสิงห์ ๕๖ ๒๕ คศ.๒ บธ.ม. การบริหารและการจัดการ ม.๖ ๒๔ 
๒ นางจินตนา        อินทเศียร ๕๖ ๒๙ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๕ ๒๔ 
๓ นายประพิศ       ฝาคํา ๕๖ ๒๖ คศ.๒ ค.บ. ภูมิศาสตร์ ม.๕ ๒๔ 
๔ นายวีระชัย        บัวผัน ๕๖ ๓๓ คศ.๓ ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา ม.๔,๕ ๒๔ 
๕ นางสุมนา          เสงี่ยมศักดิ์ ๕๙ ๒๖ คศ.๓ ศษ.บ. สังคมศึกษา ม.๔ ๒๔ 
๖ นางมนต์ฤดี        จิตรากร ๔๔ ๒๓ คศ.๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา ม.๔ ๒๔ 
๗ น.ส.พิมพ์พิร์สุ     สุพิพิชญ์ ๕๓ ๒๙ คศ.๒ พบ.ม. พัฒนาชุมชน/

พัฒนาสังคม 
ม.๔ ๒๔ 

๘ น.ส.โสภิต         เปรียญกิจไพศาล ๔๗ ๒๔ คศ.๒ ศศ.ม สังคมศึกษา ม.๔,๕ ๒๔ 
๙ นายสยมภู         รณชิตพานิชยกิจ ๓๘ ๙ คศ.๒ ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ศิลปะ ม.๖ ๒๔ 

๑๐ นายสราวุธ           ศรีเกตุ ๓๙ ๘ คศ.๒ ค.บ. สังคมศึกษา ม.๔ ๒๔ 
๑๑ น.ส.ปัทมน           เชิดชูเกียรติ ๓๙ ๕ คศ.๒ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสตูรฯ ม.๕ ๒๔ 
๑๒ น.ส.นิตยา           พุ่มเพ่ิม     ๓๗ ๔ คศ.๑ ค.บ สังคมศึกษา ม.๖ ๒๔ 
๑๓ นายธัณตวัธ          ทับจันทร์ ๔๒ ๓ คศ.๑ ค.บ สังคมศึกษา ม.๖ ๒๔ 
๑๔ นายนําโชค           อุ่นเวียง ๓๔ ๙ คศ.๒ ศษ.ม การสอนสังคมศึกษา ม.๕,๖ ๒๔ 
๑๕ น.ส.จุฑามาศ         กันภัย ๒๔ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ สังคมศึกษา ม.๔ ๒๔ 
๑๖ นายชวลิต            แวงวรรณ ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ สังคมศึกษา ม.๖ ๒๔ 
๑๗ น.ส.สิรินาถ          พงษ์ธนู ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ สังคมศึกษา ม.๖ ๒๔ 
๑๘ น.ส.ปิยะนุช          เนรมิตพานิชย์ ๒๔ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ สังคมศึกษา ม.๔ ๒๔ 
๑๙ นายชัยภัทร          แก้วจรัส ๒๓ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ สังคมศึกษา - - 

 
 
 
 
 



-๑๔-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

๕.      กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นางเบญจวรรณ       สุรินทร์ ๕๙ ๓๗ คศ.๓ ค.ม. บริหารการศึกษา พลศึกษา/ม.๖ ๒/๗/๑ ปี 

๒ นายเกรียงไกร         คงบุญมี ๕๓ ๒๖ คศ.๒ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ม.๖ ๒/๗/๑ ปี 

๓ นายบรรจบ            ชํานาญภักดี ๔๙ ๒๔ คศ.๒ กศ.ม. พลศึกษา พลศึกษา/ม.๕ ๒/๒๗/๑ ปี 

๔ นายจักรพล             งามศรี ๕๙ ๓๖ คศ.๒ ค.ม. บริหารการศึกษา พลศึกษา/ม.๕ ๒/๗/๑ ปี 

๕ นายพงศ์ระพี            ธนะอุดม ๓๖ ๙ คศ.๑ วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

พลศึกษา/ม.๔  
สุขศึกษา/ม.๖ 

๒/๒/๑ ปี 

๖ น.ส.กมลวรรณ          ดีเลิศ ๓๖ ๘ คศ.๒ กศ.ม. จิตวิทยา
การศึกษา 

สุขศึกษา/ม.๖ ๓/๒๗ /๑ ปี 

๗ นางสุทธิรัตน์            นาคราช ๓๕ ๖ คศ.๑ ค.ม. บริหารการศึกษา สุขศึกษา/ม.๕ ๒/๒๐/๑ ปี 

๘ น.ส.ณัฐธินี              จันทร์เทียน ๒๘ ๓ คศ.๑ ศษ.บ สุขศึกษา สุขศึกษา/ม.๔ ๓ ๒๗ /๑ ปี 

๙ น.ส.สุภัตรา             กฤชประภา ๕๖ ๒๖ คศ.๓ กศ.ม. พลศึกษา สุขศึกษา/ม.๔ 
พลศึกษา/ม.๕ 

๒/๒๗ /๑ ปี 

๑๐ นายประเดิมชัย          เถาแก้ว ๒๔ ๒ ครูผู้ช่วย กศ.บ. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สุขศึกษา/ม.๕ 
พลศึกษา/ม.๖ 

๒/๒๒/๑ ปี 

๑๑ ว่าท่ี ร.ต.จิรวัฒน์         เทพอินทร์ ๒๖ ๑  ครูผู้ช่วย ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา/ 
ม.๔,ม.๕ 

พลศึกษา/ 
ม.๔,ม.๕ 

๒/๒๔/๑ ปี 

๑๒ นายณัฐวรรธน์           เวียงสงค์ ๒๔ ๕ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ สุขศึกษา สุขศึกษา/ม.๔-๖ - 

 
๖.       กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นางนงค์ลักษณ์       ฉิมพาลี ๔๙ ๒๒ คศ.๒ คบ. ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย /ม.๔ ๒ 
๒ นายชาญวิทย์        ศรีโพธิ์ลา ๕๑ ๒๖ คศ.๒ คบ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล/ม.๔ ๒ 
๓ นางลัดดา             ฉิมพาลี ๓๙ ๑๐ คศ.๒ คม. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย/ ม.๕ ๒ 
๔ นายศิลปชัย          พิมเนียม ๓๘ ๘ คศ.๑ คบ. ดนตรีสากล ดนตรีสากล/ ม.๔ ๒ 
๕ นายกิตตินันทน์      บุตะเคียน ๒๗ ๑ ปี      ครูผู้ช่วย กศ.บ. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา ทัศนศิลป์/ ม.๔ - 

 
 

๗.      กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นางพัชรา       คงแก้ว ๕๙ ๓๗ คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรฯ เขียนโปรแกรมฯ    
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๒ นายวิชัย        พริ้งมาดี ๔๙ ๒๕ คศ.๓ ค.ม. บริหารการศึกษา วิทยาการคํานวณ, 
การออกแบบฯ  

ม.๔ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

 
 
 



-๑๕-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

๗.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ตอ่) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๓ นางชัชนี        หวังทางมี ๕๘ ๓๗ คศ.๓ ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรฯ วิทยาการคํานวณ 
ม.๔ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๔ น.ส.อารมณ์     จุลมณฑล ๕๗ ๒๖ คศ.๒ ค.บ. เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

วิทยาการคํานวณ, 
การออกแบบฯ   

ม.๔ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๕ นายพัฒนา       สุทธิรอด ๕๗ ๓๕ คศ.๓ วท.บ. ศึกษาศาสตร์-
เกษตร 

การงานอาชพีฯ   
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๖ นางภัคพิชามญชุ์       ทิมา ๕๘ ๓๙ คศ.๑ ป.ก.ศ.สูง เกษตรกรรม การงานอาชพีฯ   
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๗ นายศวิษฐ์         วีระยุทธวัฒนะ ๓๔ ๓ คศ.๑ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์ฯ การออกแบบฯ   
ม.๔ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๘ นายนรากรณ์         จินพุทธ ๓๑ ๒ คศ.๑ วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

วิทยาการคํานวณ, 
การออกแบบฯ   

ม.๔ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๙ น.ส.ชุตินันท์          พ่วงขาว ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคํานวณ  
ม.๔ 

การเขียนโปรแกรมฯ
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 
 

๑๐ นายอุทัยภัทร        บุญเพ็ง       ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา วิทยาการคํานวณ 
การออกแบบฯ  

ม.๔ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๑ น.ส.สายัณห์        ชื่นศรีทอง ๕๘ ๒๖ คศ.๒ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป พื้นฐานการดํารงชีพ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๒ นางพิรัลรัตน์       ร่วมวงษ์วณิช ๕๒ ๓๑ คศ.๒ ศศ.บ. การจัดการทั่วไป การผลิตและการจัดการ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๓ น.ส.อังคณา        ปรีชาเมตตา ๕๖ ๖ ปี คศ.๑ วท.ม. สุขภาพจิต บัญชี ม.๔ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๔ น.ส.กิติยา          อินทร์ขําวงค์ ๒๕ ๑ ปี  ครูผู้ช่วย ศษ.บ บริหารธุรกิจ บัญชี ม.๔ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๕ นายสฤษฎิ์         สุขาภิรมย์ ๔๐ ๑ ปี  ครูผู้ช่วย บธ.ม. การจัดการทั่วไป บัญชี ม.๔ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๖ น.ส.ยุพิน             ผลเจริญ ๔๒ ๘ ป ี ครูผู้ช่วย บธ.บ. การตลาด บัญชี ม.๔ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๗ นายกิตติพศ          ไชยคําภา ๒๔ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ธุรกิจศึกษา พื้นฐานการดํารงชีวิต 
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๘ น.ส.สุดารัตน์        วิริยาธิปัตย์ ๕๘ ๓๘ คศ.๓ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพฯ  ม.๕ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๑๙ น.ส.สายสุนีย์       วงศ์สวัสดิ์ ๓๘ ๒  คศ.๑ ศษ.บ. วัดและประเมินผลฯ การงานอาชีพฯ  ม.๕ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๒๐ นางศศิวิมล          มีฤทธิ์ ๔๖ ๒๑ ปี คศ.๒ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

สารนิเทศฯ 
ม.๔,๖ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๒๑ น.ส.พัชรินทร์      กลั่นประสม ๔๐ ๓ ปี 
 

คศ.๑ ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

ง๓๐๒๖๘  ม.๖ 
ง๓๐๒๖๙  ม.๖ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๒๒ น.ส.รพีพร           ภู่ภูษิต ๔๒ ๒ คศ.๑ นศ.บ การโฆษณา การออกแบบฯ ม.๔ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๒๓ นายปฏิพัทธ์        ประสงค์ดี ๔๗ ๒ คศ.๑ ค.บ. เทคโนโลยี
การศึกษา 

วิทยาการคํานวณ 
การออกแบบฯ ม.๔ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 



-๑๖-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

๗.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ตอ่) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๒๔ น.ส.วรรณภา       โต๊ะมีเลาะ   ๔๔ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

สารนิเทศฯ  ม.๔,๖ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๒๕ น.ส.ชณภา         กลิ่นยี่สุ่น ๔๔ ๒๒ คศ.๒ ศษ.ม การบริการการศึกษา วิทยาการคํานวณ  
ม.๔ 

มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

๒๖ นางฉวีวรรณ       แววแสง ๕๘ ๓๕ คศ.๓ ศษ.ม การแนะแนว การงานอาชีพฯ  ม.๕ มากกว่า ๑๐ ครั้ง 

 
 
 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ    
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ น.ส.จุฑารัตน์         จรูญรักษ์ ๕๘ ๓๕ คศ.๒ อ.บ. ภาษาอังกฤษ อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ - ๖ 

๑๐ ชม. 

๒ นายสุเมธา            ศรีอุทธา ๕๖ ๓๘ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๒๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เชิงวิเคราะห์ ๑-๒ 

๑๐ ชม. 

๓ น.ส.บุษยพรรณ      บุญญพันธุ์ ๕๖ ๓๔ คศ.๒ อ.ม. ภาษาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
อ๓๑๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๑-๒ 

๑๐ ชม. 

๔ น.ส.โสภณา           ขีโรท ๕๖ ๓๕ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
อ๓๑๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๑-๒ 

๑๐ ชม. 

๕ นางธันย์ชนก         เหลืองลออ ๕๖ ๓๐ คศ.๓ กศ.ม. จิตวิทยา
การศึกษา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ – ๖ 

๑๐ ชม. 

๖ นางสายฝน           มุสิกมาศ ๕๕ ๓๑ คศ.๒ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๒๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เชิงวิเคราะห์ ๑-๒ 

 

๗ น.ส.วไลพร           ผังวิวัฒน์ ๕๘ ๒๔ คศ.๒ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม. ๓  O-NET 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ๕-๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ - ๖ 

๑๐ ชม. 

 



-๑๗-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ   (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๘ นายปิยะพงศ์        อภิวันท์สนอง ๕๐ ๒๓ คศ.๒ กศ.ม. การมัธยมศึกษา:  
การสอน

ภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ - ๖ 

๑๐ ชม. 

๙ นายกฤตภาส        สิมมา ๔๐ ๑๖ คศ.๒ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ – ๖ 

๑๐ ชม. 

๑๐ นายฤทธิรงค์         กองศรี ๔๓ ๑๒ คศ.๒ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
อ๓๑๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

๑๑ นายอาจินต์          แซ่อุน ๓๐ ๕ คศ.๑ กศ.ม. บริหารการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๐๒๘๑–๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว ๑-๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ – ๖ 

๑๖ ชม. 

๑๒ น.ส.พรรษประเวศ    สัตตบุษย์วรกุล ๓๓ ๙ คศ.๑ ค.ม. วิจัยการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๒๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เชิงวิเคราะห์ ๑-๒ 

๓๒ ชม. 

๑๓ นางจิดาภา            ตันวิเชียร ๕๘ ๓๖ คศ.๓ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ – ๖ 

๑๐ ชม. 

๑๔ นางอังคณา            อินทรักษา ๕๗ ๓๓ คศ.๒ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
อ๓๑๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๑-๒ 

๑๐ ชม. 

๑๕ นายปรัชญา           คณา ๓๒ ๘ คศ.๒ ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ในฐานะ
ภาษาตา่งประเทศ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๒๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เชิงวิเคราะห์ ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

 
 
 
 



-๑๘-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

๘. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ   (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑๖ น.ส.ภาวิณี            โสภารุณ ๓๐ ๓ คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
อ๓๑๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

๑๗ น.ส.สุพรพรรณ      ธีรวัฒน์วรกุล ๓๖ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๒๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เชิงวิเคราะห์ ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

๑๘ นางสุพินดา           ทิพย์เอียด ๓๐ ๑ ครูผู้ช่วย ศศ.ม. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๐๒๘๑–๒ 
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท่องเที่ยว ๑-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ – ๖ 

๑๖ ชม. 

๑๙ น.ส.ฐิติมา            คํานามะ ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
และ ภาษาไทย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
อ๓๑๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

๒๐ นายอดิศักดิ์          กิตติวรวิทย์ ๒๗ ๓ คศ.๑ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
และ จิตวิทยาการ
ปรึกษาการแนะ

แนว 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๒๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เชิงวิเคราะห์ ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

๒๑ นายไผท            สะอาดยิ่ง ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ค.บ. เทคโนโลยี
การศึกษา และ 
ภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
อ๓๒๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียน
เชิงวิเคราะห์ ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

๒๒ นายเจตพล           เกียรติคีรี ๒๔ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
อ๓๑๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๑-๒ 

๑๖ ชม. 

๒๓ น.ส.ทิพยรัตน์ คงทัน ๒๓ ๕ เดือน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษให้ผู้

มีพ้ืนฐานอื่น
นอกจาก

ภาษาอังกฤษ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
อ๓๓๑๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษ ๕ - ๖ 
อ๓๒๒๐๑ – ๒ 
ภาษาอังกฤษอ่าน-
เขียน ๕ - ๖ 

๑๖ ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๙-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 
 
 
 

   ๙.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่  ๒    
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/
ช่ัวโมงท่ีรับ   

การพัฒนา/ปี 
๑ นายชัชชัย             จิตต์ชุ่ม                    ๔๖ ๑๙ ปี คศ.๒ อ.ม.  การสอน

ภาษาเยอรมัน 
ภาษาเยอรมัน ๑๐/๒๖๘ 

๒ นายเฉลิมวุฒิ         เบ้าทองคํา                     ๓๗ ๙ ปี คศ.๒ ศศ.ม. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส ๑๑/๑๐๘ 
๓ น.ส.กันต์กนิษฐ       ฐิติโชติพันธุ์ ๓๒ ๗ ปี คศ.๑ ศศ.ม. ภาษาจีน ภาษาจีน ๓/๓๖ 
๔ น.ส.เทียมจันทร์     สังขพันธานนท์ ๓๒ ๖ ปี คศ.๑ อ.บ. ภาษาสเปน ภาษาสเปน ๓/๓๖ 
๕ น.ส.สุปรียา           สุดประเสริฐ ๓๑ ๖ ปี คศ.๑ อ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน ๓/๓๖ 
๖ น.ส.ปุณยวีร์           อินทร์คุ้มวงษ์ ๓๙ ๑๓ ปี คศ.๒ ศศ.ม. การแปล 

(ฝรั่งเศส-ไทย) 
ภาษาฝรั่งเศส ๖/๗๒ 

๗ นายสานนท์          คุววัฒนานนท์ ๓๔   ๑ ปี ครูผู้ช่วย อ.ม. การสอนภาษาสเปน
ในฐานะภาษาต่าง 

ประเทศ 

ภาษาสเปน ๔/๕๖ 

๘ น.ส.วรันธร            เจริญรูป ๒๗ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน ๔/๒๕๒ 
๙ น.ส.วรณัน           ภักดีสุวรรณ ๓๑ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส ๔/๑๐๘ 

๑๐ นายกฤตพงศ์         มูลมี ๒๕ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาจีนในฐานะ

ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

ภาษาจีน ๒/๓๐ 

๑๑ นายชญศักดิ์          สนธิสกุล ๒๗ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ค.บ. การสอน
ภาษาเยอรมัน 

ภาษาเยอรมัน ๓/๑๑๒ 

๑๒ น.ส.วรกานต์          สมจิตต์ ๒๘ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาญี่ปุ่น ๒/๔๐ 

๑๓ นายนิติธร               ษัฏเสน ๓๒ ๑ ปี ครูผู้ช่วย อ.บ. ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี ๙/๑๒๐ 
๑๔ นายชาครัตน์           บัวเกตุ ๓๒ ๑ ปี ครูผู้ช่วย ศศ.ม. การแปล  

(ฝรั่งเศส-ไทย) 
ภาษาฝรั่งเศส ๖/๘๐ 

๑๕ น.ส.เสาวลักษณ์      อินทร์ประเสริฐ ๓๐ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย อ.บ. ภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลี ๖/๗๒ 
๑๖ น.ส.กาญจนา         วงศ์กมลาไสย ๓๓ ๖ เดือน ครูผู้ช่วย อ.ม. การสอนภาษา

สเปนในฐานะ
ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

ภาษาสเปน ๓/๒๑ 

๑๗ นายคณิศร            กฤษฎาพรรณ ๒๕ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย M.A. Didactique 
des langues 

ภาษาฝรั่งเศส ๒/๓๐ 

 
 
 
 

๑๐.    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ น.ส.ปราถนา     จันทร์ทา ๔๗ ๒๕ คศ.๒ กศ.ม. ชีววิทยา ชีววิทยา ม.๕ ๒๔/๙๗ 
 
 
 
 



-๒๐-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

๑๑.    กิจกรรมแนะแนว   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ นางสุนันท์            ปรารมย์ ๕๖ ๓๓ 
คศ.๓ 

กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา แนะแนว ๒๔ ชม. 
๓ ครั้ง/ปี 

๒ นางนงลักษณ์        นิยมแก้ว ๕๕ ๓๒ คศ.๓ กศ.บ. การแนะแนว แนะแนว ๒๘ ชม. 
๓ ครั้ง/ปี 

๓ น.ส.หทัย             หงส์ตริกาล ๒๗ ๓ คศ.๑ กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ๕๗ ชม.  
๙ ครั้ง/ปี 

๔ น.ส.จุรีรัตน์          ทัดแก้ว ๒๙ ๒ ปี     
๗ เดือน 

คศ.๑ ศษ.ม. บริหารการศึกษา แนะแนว ๔๘ ชม. 
๘ ครั้ง/ปี 

๕ น.ส.อรรณอลันช์     เพชรทองคํา ๓๘ ๖ คศ.๑ กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา แนะแนว ลาป่วย 

๖ น.ส.พิชญาพร         สมจันทร์ ๒๖ ๒ ปี     
๓ เดือน 

ครูผู้ช่วย กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ๔๐ ชม.  
๖ ครั้ง/ปี 

๗ น.ส.จุฑาทิพย์        เชื้อกูลชาติ ๒๖ ๔ เดือน ครูผู้ช่วย กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว แนะแนว ๑๘ ชม. 
๑ ครั้ง/ปี 

 
 

๑๒.    งานทะเบียนวัดผล   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 
จ านวนคร้ัง/

ช่ัวโมงท่ีรับการ
พัฒนา/ปี 

๑ น.ส.สุดารัตน์     วิริยาธิปัตย์ ๕๘ ๓๘ คศ.๓ กศ.บ. วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพฯ  
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ 
ครั้ง 

๒ นายจําลอง           หงส์พญา ๕๒ ๑๑ คศ.๒ กศ.บ. การวัดและ
ประเมินผล 

ค ๓๑๑๐๒ / ม.๔ 
 

๑๒ 

๓ น.ส.สายสุนีย์       วงศ์สวัสดิ์ ๓๘ ๒ คศ.๑ ศษ.บ. วัดและประเมนิผลฯ การงานอาชีพฯ  
ม.๕ 

มากกว่า ๑๐ 
ครั้ง 

 
 
 

๕.๒  ครูอัตราจ้าง  ๑๑  คน     
       โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ดังนี้ 

๕.๒.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ นายธรรมศักดิ ์    รัศมีสกุลไกร ๓๖ ๗ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร ์โยธา ค ๓๓๑๐๒, ค ๓๐๒๐๖ 
๒ น.ส.สุดารัตน์     ภิรมย์ราช ๓๙ ๔ ค.ม. การศกึษาคณิตศาสตร ์ ค ๓๑๑๐๒, ค ๓๐๒๐๒ 

 
 
 
 
 



-๒๑-  

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                    โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
๕.๒.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ นายพัชรพล      นิติวัฒนะ ๔๓ ๕ ค.บ. สังคมฯ ม.๔ 
๒ นายธีรศักดิ์       เครือสุวรรณกุล ๒๙ ๔ ค.บ. เอกสังคมฯ ม.๕ 

 
 
 

๕.๒.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ นายอัทธ์             คุ้มพุ่ม ๒๘ ๔ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา/ม.๔ 

๒ นายสิรากร           เผยขุนทด ๒๕ ๒ ค.บ. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

สุขศึกษา/ม.๔  
สุขศึกษา/ม.๖ 
พลศึกษา/ม.๕ 

 
 

๕.๒.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ น.ส.พรพิมล    พันธ์พืช ๒๗ ๔ ศ.บ นาฏศิลป์ นาฏศิลป์สากล/ม.๕ 
 
 
 

๕.๒.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ น.ส.สุชาดา      ขําฉา ๓๖ ๓  ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์ 

ง ๓๐๒๖๗  ม.๔ 

 
 
 

๕.๒.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ 
 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ น.ส.สุวีนา            พันธุมี ๒๕ ๖ เดือน ศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 
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๕.๒.๗  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา 

๑ นายอนุสรณ์         คชเกร็ง ๓๒ ๓ ค.ม. บริหารการศึกษา อ ๓๑๑๐๑ – ๒  ม. ๔ 
ภาษาอังกฤษ ๑-๒  ม. ๔ 
อ๓๑๒๐๑ – ๒  ม. ๔
ภาษาอังกฤษอ่าน- 
เขียน ๑-๒ ม. ๔ 
อ๓๐๒๘๑–๒ ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเที่ยว ๑-๒  
ม.๕ 

๒ น.ส.วิมลฉัตร       พันธุรักษ์ ๒๗ ๒ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ อ๓๒๑๐๑ – ๒ ม.๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓-๔  ม.๕ 
อ๓๒๒๑๑ – ๒  ม.๕ 
ภาษาอังกฤษอ่านเขียนเชิง
วิเคราะห์ ๑-๒ ม.๕ 

 
 

        ๕.๓   ลูกจ้างประจ า / ชั่วคราว   ,  เจ้าหน้าที่ส านักงานประจ า / ชั่วคราว    ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     ๕.๓.๑   ลูกจ้างประจ า   จ านวน  ๑๒  คน   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์    (ปี) ต าแหน่ง วุฒิ 
๑ นางสจิราวรรณ     เยนทร์ธีระ ๕๙ ๔๑ พนักงานธุรการ  มศ.๕ 
๒ นายปัญญา         สติม่ัน ๕๑ ๒๔ ช่างสี  ม.๓ 
๓ นายประภาส      งามสอาด ๕๙ ๓๘ ช่างไม้  มศ.๓ 
๔ นายโสภณ         พิมชัยสงค์ ๕๙ ๔๐ ช่างไฟฟ้า  มศ.๒ 
๕ นายปรีชา          ทัพจ่าง ๖๐ ๓๙ ช่างไม้  ป.๔ 
๖ นายชัยณรงค์      เพชรคุ้ม ๕๘ ๓๘ ช่างสี  มศ.๓ 
๗ นายอํานาจ        พานทอง ๕๙ ๓๗ ช่างฝีมือท่ัวไป  ม.๓ 
๘ นายไพศาล        ท้วมเพชร ๕๖ ๓๓ ช่างไม้  มศ.๓ 
๙ นางสุวรรณา      รอนใหม่ ๖๐ ๓๙ ช่างสี  ป.๔ 

๑๐ นางสุนิทรา        พิมชัยสงค์ ๕๕ ๓๗ ช่างสี  มศ.๑ 
๑๑ นายเสกสันต์      นิติการ ๕๐ ๒๕ ช่างไม้  ม.๓ 
๑๒ นายชาตรี          น่ิมสาย ๔๕ ๒๔ ช่างไม้  ป.๖ 
 
 
 

     ๕.๓.๒   ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  ๒๔  คน   
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์   (ปี) ต าแหน่ง วุฒิ 
๑ นายบวรพจน์     แสนละมุล ๕๑ ๒๒ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๖ 
๒ น.ส.ลดาวัลย์     วงศ์ปินตา ๔๗ ๗ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๖ 
๓ น.ส.วนิดา        รุ่นใหม่ ๔๗ ๒๑ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ 
๔ นางญาณี          เล่งระบํา ๔๙ ๒๐ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ 
๕ นายปราโมช      ชูชื่น ๕๐ ๒๐ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๖ 
๖ นางสุดาวัลย์      วงศ์ปินตา ๔๖ ๒๐ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ 
๗ นายไพรวัลย์      โพธิพันธ์ ๔๑ ๑๖ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๖ 
๘ นายไพทูล         แสงอาทิตย์ ๕๓ ๑๑ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๖ 
๙ นายปัญญา       หารคํา ๔๔ ๑๑ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ 
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๕.๓.๒   ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน  ๒๔  คน  (ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์   (ปี) ต าแหน่ง วุฒิ 
๑๐ นายประวัติ       หารคํา ๕๙ ๑๑ ลูกจ้างชั่วคราว ม.๓ 
๑๑ นายอนุชา         ปรีไทย ๔๘ ๑๐ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๖ 
๑๒ นางผกามาศ      หารคํา ๕๔ ๑๑ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๔ 
๑๓ นายโสภณ        อยู่สว่าง ๖๙ ๔๖ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๔ 
๑๔ นางอุดม          คําชู ๖๗ ๔๕ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๔ 
๑๕ นายพิศณุ         ยิ่งรัมย์ ๔๓ ๑๐ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๖ 
๑๖ นายสุรเดช        ปทีปมงคล ๔๔ ๗ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๖ 
๑๗ นางวาสิตา        ธนะสันต์ ๖๖ ๔๔ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๔ 
๑๘ นายบุญช่วย       ชูชื่น ๖๕ ๔๐ ลูกจ้างชั่วคราว ป.๔ 
๑๙ น.ส.นพวรรณ     เจริญราษฎร์ ๖๕ ๓๙ พนักงานบริการ ป.๔ 
๒๐ นายสถาพร        นนพละ ๔๐ ๔ พนักงานบริการ ม.๖ 
๒๑ นายศาริน         หมื่นสาย ๔๐ ๑๗ พนักงานขับรถ ม.๖ 
๒๒ นายหนูอวน       สืบวงค์ ๖๓ ๑๓ พนักงานขับรถ ป.๔ 
๒๓ นายสุนทร         เจริญสุข ๔๐ ๔ พนักงานขับรถ ป.๖ 
๒๔ นายวินัย           จันทร์เชย ๔๗ ๑ พนักงานขับรถ ป.๖ 

 
 

๕.๓.๓   เจ้าหน้าที่ส านักงาน(ชั่วคราว)   จ านวน ๒๒  คน     
 

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ ประสบการณ์ (ปี) ต าแหน่ง วุฒิ 
๑ นายปรีพจน์        เขียวมาลี ๖๙ ๔๘ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ศ.บ. 
๒ นางยุพิณ           ฮวดศรี ๕๕ ๒๐ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ม.๓ 
๓ น.ส.จุฬมณี        นิลผึ้ง ๓๙ ๑๓ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ค.บ. 
๔ น.ส.สมรรัตน์      หนูนาค ๔๔ ๙ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน บธ.บ. 
๕ น.ส.ทัศนีย์         สวนแก้ว ๓๔ ๗ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน อศ.บ. 
๖ น.ส.เนนดา         สืบวงค์ ๒๙ ๗ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน บธ.บ. 
๗ น.ส.อารตี          สุวรรณฤทธ์ิ ๒๗ ๔ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน วท.บ. 
๘ น.ส.กัญญรัตน์     ทิพแก้ว ๒๗ ๔ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ศ.บ. 
๙ น.ส.วัชราภรณ์     แก้วละเอียด ๒๗ ๔ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน วท.บ. 

๑๐ น.ส.อุรชา           ยอดเพชร ๒๘ ๓ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน วท.บ. 
๑๑ น.ส.เกตนิศา        อิศราภรณ์ ๓๗ ๓ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน วท.ม. 
๑๒ นายวรรธนะ        เจียจวบศิลป์ ๓๘ ๓ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ศ.บ. 
๑๓ นายอุฬาร            ชาตรี ๓๔ ๓ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ศษ.ม. 
๑๔ น.ส.ปุญญิศา        รัตนาฤทธิ์นนท์ ๓๗ ๒ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน วท.บ. 
๑๕ น.ส.ณัฐติกาน์     เขตสมบัติไพศาล ๔๒ ๒ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน บธ.บ. 
๑๖ น.ส.ชมพูนุช          ภูฆัง ๒๕ ๒ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ศศ.บ. 
๑๗ นางสุนันท์             สมัครเสวี ๖๑ ๔๓ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน กศ.บ. 
๑๘ นายพีระพงศ์          หนูพรหม ๒๕ ๑ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ทล.บ. 
๑๙ นายธนกร              ตั๋นสกุล ๒๕ ๑ เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ค.บ. 
๒๐ นางสาวกาญจนา     ชุมมา ๓๒ ๕ เดือน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ค.บ. 
๒๑ นายอภิชัย          ศรีลาชัย ๒๕ ๖ เดือน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน ค.บ. 
๒๒ น.ส.จันทนี           เฟื่องขจร ๓๗ ๔ เดือน เจ้าหน้าท่ีสํานักงาน บธ.บ. 
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน             
  

๑    จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น     ๔,๒๓๒  คน  จาํแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน           
 

 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน
เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 

ม. ๔ ๕๕๗ ๙๐๒ ๑,๔๕๙ ๓๕ ๔๑.๖๙ 
ม. ๕ ๕๐๓ ๙๘๒ ๑,๔๘๕ ๓๕ ๔๒.๔๓ 
ม. ๖ ๕๖๓ ๘๗๓ ๑,๔๓๖ ๓๕ ๔๑.๐๓ 
รวม ๑,๖๒๓ ๒,๗๕๗ ๔,๓๘๐ ๑๐๕ ๔๑.๗๑             

 
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๒   จําแนกตามปีการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง 

 
 

ปีการศึกษา 
ระดับชัน้ 

ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

๒๕๖๑ ๕๕๗ ๙๐๒ ๑๔๕๙ ๕๐๓ ๙๘๒ ๑๔๘๕ ๕๖๓ ๘๗๓ ๑,๔๓๖ 
๒๕๖๐ ๕๐๘ ๙๘๖ ๑,๔๙๔ ๕๖๘ ๘๙๔ ๑,๔๓๖ ๕๐๖ ๘๘๗ ๑,๓๙๓ 
๒๕๕๙ ๕๘๔ ๙๒๙ ๑,๕๑๓ ๕๑๔ ๘๙๔ ๑,๔๐๘ ๕๓๘ ๘๕๘ ๑,๓๙๖ 
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 ๑.๕  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

อาคารเรียน จ านวน   ๙   หลัง  ประกอบด้วย 
ตึก  ๑ เป็นอาคารที่ต้ังอยู่ด้านหน้าโรงเรียนฝั่งถนนพญาไท ประกอบไปด้วย 
- ห้องฯพณฯศ.มล.ปิ่น มาลากลุ - ห้องประชุม  
- ส านักงานผู้อ านวยการ - ห้องพักครู  
- กลุ่มการบริหารงบประมาณฯ - ห้องเรียนรวม  
- ห้องพยาบาล - ห้องเรียน จ านวน ๙ ห้อง 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒  
- ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศที่ ๒  (Salle de langue) 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย / ห้องสมุดกลุ่มสาระ 
- ห้องปฏิบัติการภาษาไทย (ห้องบุษบาบัณ) 
...............................................................................................................  
 
ตึก  ๒   ประกอบไปด้วย   
- กลุ่มบรหิารวิชาการ - ห้องสมุดกลุม่สาระสังคมฯ 
- กลุ่มบรหิารกิจการนักเรยีน - ห้องกระจายเสียง 
- กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป - ห้องจัดตารางสอน 
- ห้องเกียรติยศ (๑๑๑) - ห้องนักอักษรศาสตรร์ุ่นใหม ่
- ห้องงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
- ห้องบริการเอกสาร 

- ห้องทะเบียน-วัดผล - ห้องแนะแนว 
- ห้องพิพิธภัณฑ์หินแร ่ - ห้องพักครู  
- สวนหินปิ่นหทัย - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
- ศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัย    - ห้องเรียน จ านวน ๑๐ ห้อง 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ  
...............................................................................................................  
 
ตึก  ๓  ประกอบไปด้วย   
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ / ห้องสมุดกลุม่สาระ 
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ / ห้องสมุดกลุม่สาระ 
- ห้องเรียนรวม ๒๐๒ - ห้องโครงงานอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการเคม ี - ห้อง Smart School 
- ห้องพักครู  - ห้องเรียน จ านวน ๑๑ ห้อง 
- ห้องศูนย์ประสานงาน  AFS  เขตกรุงเทพฯ กลาง 
............................................................................................................... 
 
 

ตึก  ๑ 

ตึก  ๒ 

ตึก  ๓ 
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ตึก  ๙  ประกอบไปด้วย   
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ และห้อง Server 
- ห้องปฏิบัติการล้างอัดขยายภาพ ชมรมถ่ายภาพ 
- ห้องเรียนรวม                      -     ห้องสมุดตึก ๙ 
- ร้านค้าสวสัดิการ - ห้องพักครู  
- ห้องเรียน จ านวน ๑๓ ห้อง - ศาลาปิ่นมาลาภิรมย ์
............................................................................................................... 
 
 
ตึก  คุณหญิงหร่ัง กันตารัติ  ประกอบไปด้วย   
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑ - ๒ 
- ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์ ๑- ๒ - ห้องปฏิบัติการเคม ี
- ห้องพักครู  
- ห้องเรียน จ านวน ๑๗ ห้อง 
............................................................................................................... 
 
 
ตึก ศิลปะ ประกอบไปด้วย   
- ห้องโครงงานวิทยาศาสตร ์
- ห้องพันธุวิศวกรรม ๑ - ๒ 
- ห้องปฏิบัติการนาโนเคม ี
- ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
- ห้องพักครู  
- ห้องเรียน จ านวน ๑๓ ห้อง 
.............................................................................................................. 
 
 
ตึก  ๕๐ ปี ประกอบไปด้วย  
- โรงอาหาร  - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป ์
- ห้อง Smart School - ห้องชมรมดุรยิางค ์
- ห้องประชุม  - ห้องพักครู 
- ห้องชมรมดนตรีสากล  - ห้องชมรมดุรยิางค ์
- ห้องหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
.............................................................................................................. 
 

ตึก  ศิลปะ 

ตึก  ๙ 

ตึก  คุณหญิงหร่ัง กันตารัติ 

ตึก  ๕๐ ปี 
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ตึก  ๖๐ ปี ประกอบไปด้วย  
- ห้องพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน  
- ห้องปฏิบัติการฟสิิกส์   
- ห้องพักครู จ านวน ๒ ห้อง  
- ห้องประชุมตึก ๖๐ ปี ห้องโสตทัศนศึกษา  
- ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน    เครือตราช ู ๑-๒ 
- ห้องเรียนรวมตึก ๖๐ ปี  
- ห้องเรียน จ านวน ๑๐ ห้อง  
 
.............................................................................................................. 
 
 
ตึก  ๕๕ ปี ประกอบไปด้วย   
- ห้องกลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ / ห้องสมุดกลุม่สาระศลิปะ 
- ห้องปฏิบัติการดนตรไีทย ๑ - ๒ - ห้องปฏิบัติการศลิปะ 
- ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศที่ ๒ - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ - ห้องปฏิบัติการสาธารณสุข 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ - ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
- ห้องปฏิบัติการเคม ี - ห้องพักครู จ านวน ๔ ห้อง 
- ห้องเรียนรวม (ช้ัน ๑) - ห้องเรียน จ านวน ๑๓ ห้อง 
.............................................................................................................. 
 
 
 
ตึก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ประกอบไปด้วย   
 

- ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านคณติศาสตร ์
- ห้องสมุดสารานุกรมไทย - ห้อง ICT ๑ – ๔ 
- ห้องสมุดกลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
- ห้องประชุม ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล - ห้องโรบอท 
- ห้องเรียนรวม (มลัตมิีเดยี) - ห้องไร้พรมแดน 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ - ห้องอัจฉริยภาพ 
- ห้องพักครู จ านวน ๒ ห้อง - ห้องเรียน จ านวน ๙ ห้อง 
.............................................................................................................. 
 

 
 

 
 

ตึก  ๕๕ ปี 

ตึก  ๖๐ ปี 

ตึก  เฉลิมพระเกยีรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชินี
นาถ 
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๑.๖  ข้อมูลงบประมาณ 
 

งบประมาณ (รับ-จ่าย)  ปีการศกึษา  ๒๕๖๑    
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย รวมเป็นจ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ ๗๗,๒๓๙,๔๒๐.๐๐ งบด าเนินการ/เงินเดอืน -ค่าจ้าง ๗๗,๒๓๙,๔๒๐.๐๐ 
เงินนอกงบประมาณ ๔๗,๐๖๓,๓๓๗.๔๔ งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ๔๓,๒๐๖,๗๐๒.๐๐ 

รวมรายรับ ๑๒๔,๓๐๒,๗๕๗.๔๔ รวมรายจ่าย ๑๒๐,๔๔๖,๑๒๒.๐๐ 
 

 

       สรุป  งบด าเนนิการ/เงินเดือน เงินค่าจา้ง    คิดเป็นร้อยละ       ๑๐๐   ของรายรับ 
            สรุป  งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ    ๙๑.๘๑   ของรายรับ 

 
 

ที่มา :   กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
 งานแผนงานโรงเรียน 
  
 

 ๑.๗  ข้อมูลสภาพชุมชน 
 

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่เปน็ทั้งศนูย์การค้า สถานศึกษา สถานพยาบาล    ศาสนสถาน และ
หน่วยงานราชการ ซึ่งโรงเรียนได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้    

ทิศ หน่วยงาน ความร่วมมือ 
เหนือ ๑.   คณะสัตวแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๒.   คณะเภสัชศาสตร์          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓.   คณะทันตแพทยศาสตร์   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔.   ศูนย์การค้าสยามสแควร์ 
๕.  วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

- แหล่งเรียนรู้ 
- การรักษาพยาบาล 

 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ร่วมกัน 
ใต ้ ๑.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

๒   คณะศิลปกรรมศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๓   คณะอักษรศาสตร์             จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

- แหล่งเรียนรู้ 
 

ตะวันออก ๑.  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 
๒.  ราชกรีฑาสโมสร 
๓.  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
๔.  โรงพยาบาลต ารวจ 
๕.  สภากาชาดไทย 

- การรักษาพยาบาล 
- แหล่งเรียนรู้ 
 

ตะวันตก ๑.  ศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
     จุฬาบัณฑิตวิทยาลัย    
๒.  โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓.  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๔.  โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- แหล่งเรียนรู้ 
- ความร่วมมือทางดา้นวชิาการ 
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นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแด่สถานศึกษา  
ดังนี้ 

๑. ส านักงานเขตปทุมวนั  ประสานงานดา้นรักษาความสะอาด และการตกแต่งภูมิทัศน ์ 
๒. สถานีต ารวจนครบาลปทุมวนั ประสานงานดา้นการดูแลนักเรียน การจัดการจราจร  

  และด้านความเรียบร้อยทั่วไป ฯ 
๓. สถานประกอบการใกล้เคียง   เช่น  สนามกีฬา   MBK   Siam Paragon   สามยา่น  ฯลฯ 
๔. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือด้านวชิาการ  ได้แก่   

โรงเรียนวัดปทุมวนาราม  ในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ,                  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคใต้ ,  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ ,   
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
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 ๑.๘  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจัดการสอนตามหลักสตูรสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.๔ - ม.๖)      
ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน  พทุธศักราช ๒๕๕๑ / หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล  โรงเรียนไดจ้ัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   
ช่วงชั้นที่  ๔   (ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๔ – ๖) 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

จ านวนหน่วยกิตจ าแนกตามสาระการเรียนรู้ 

สาระการเรียนรู้
พื้นฐาน 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนที่  ๑ 

วิทย์ - คณิต ภาษาคณิต ภาษา 

๑.  ภาษาไทย ๖ - ๖ ๖ 

๒.  คณิตศาสตร์ ๖ ๑๒ ๑๒ - 

๓.  วิทยาศาสตร์ ๖ ๒๕ - - 

๔.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘ ๕ ๕ ๕ 

๕.  สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ ๒ ๒ ๒ 

๖.  ศิลปะ ๓ - - - 

๗.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๓ - ๖ ๔ 

๘.  ภาษาอังกฤษ ๖ ๗ ๑๒ ๑๒ 

๙. ภาษาต่างประเทศท่ี ๒ - - - ๑๘ 

รวม ๔๑ ๕๑ ๔๓ ๔๗ 

พื้นฐาน (๔๑ หน่วยกิต)+สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนท่ี ๑ ๙๒ ๘๔ ๘๘ 

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนท่ี  ๒ ๒ -๔ ๒ -๔ ๒ -๔ 

รวมจ านวนหน่วยกิตของสาระการเรียนรู้ ๙๔ – ๙๖ ๘๖ – ๘๘ ๙๐ – ๙๒ 

รวมจ านวนชั่วโมงของสาระการเรียนรู้ ๓๗๖๐ – ๓๘๔๐ ๓๔๔๐ – ๓๕๒๐ ๓๖๐๐ – ๓๖๘๐ 

รวมจ านวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน* ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ 

รวมจ านวนชั่วโมงทั้งหมด ๔๑๒๐ - ๔๒๐๐ ๓๘๐๐-๓๘๘๐ ๓๙๖๐-๔๐๔๐ 
 

*  หมายเหตุ   
๑.   สาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในส่วนที่ ๒  หมายถึง นักเรียนในแต่ละสาระการเรียนรู้ที่เน้นเลือกเรียนตามความสนใจเพิ่ม 

อย่างน้อย   ๒.๐  หน่วยกิต   
–     สาระการเรียนรู้ที่เน้น  วิทย-์คณิต  เลือกในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่ ๒ ได้แก่                                                                  
      ภาษาฝร่ังเศส   ภาษาญี่ปุ่น   ภาษาเยอรมัน   ภาษาจีน  ภาษาเกาหลี  และภาษาสเปน   
–     สาระการเรียนรู้ที่เน้น  ภาษา-คณิต     เลือกในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่ ๒ ได้แก่  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาจีน  และภาษาเกาหลี 
–     สาระการเรียนรู้ที่เน้น  ภาษา เลือกในวิชาภาษาตามแผน 

๒.    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๓ ชั่วโมง / สัปดาห์   ประกอบด้วย 
–     กิจกรรมชมรม 

      –     กิจกรรมแนะแนว 
–     กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

 ๑.๙  แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๑.๙.๑  ห้องสมุด  มีขนาด  ๔๐๐  ตารางเมตร   จ านวนหนังสือในห้องสมุด  ๔๙,๗๘๗  เล่ม  
-   การสืบค้นหนงัสือและการยมื-คืน ใช้ระบบการสบืค้นผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต       
    http://slibrary.triamudom.ac.th 

   -   จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล    ๖๐    เครื่อง 
                       -   จ านวนนกัเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย   ๘๕๒  คนต่อวัน 

     คิดเป็นร้อยละ   ๑๙.๘๑   ของนักเรียนทั้งหมด 
                  -   จ านวนนักเรียนที่สบืค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย  ๘๕๒ คนต่อวัน   

                คิดเป็นร้อยละ   ๑๙.๘๑   ของนักเรียนทั้งหมด 
 

จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

สถิติจ านวนทรัพยากร ต่อ จ านวนนักเรียน และสถิติจ านวนทรัพยากรทั้งโรงเรียน 
 

ล าดับที ่ รายการ 
 จ านวนทรัพยากร   จ านวนทรัพยากร  

(รายการ)  ต่อจ านวนนักเรียน  

๑ สื่อสิ่งพิมพ ์ ๗๐,๐๑๘ ๑๖.๒๘ 

๒ สื่อโสตทัศนวัสด ุ ๖,๑๘๒ ๑.๔๔ 

๓ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๒,๗๑๒ ๐.๖๓ 

รวม ๗๘,๙๑๒ ๑๘.๓๕ 
 

สถิติจ านวนทรัพยากรทั้งโรงเรียน 
 

ล าดับที ่ แหล่งสารนิเทศ จ านวนทรัพยากร(รายการ) 

๑ ห้องสมุดกลาง ๔๙,๗๘๗ 

๒ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ๔,๑๘๔ 

๓ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓,๖๑๓ 

๔ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ ๒,๙๙๙ 

๕ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ๒,๕๗๑ 

๖ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ๔,๑๙๖ 

๗ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ ๒,๔๒๔ 

๘ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ สขุศึกษาและพลศึกษา ๗ 

๙ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิปะ ๑,๐๙๔ 

๑๐ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๗๓ 

๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ (คอมพิวเตอร์) ๓๗๓ 

๑๒ ห้องสมุดตึก ๒ ๑๐๓ 
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ล าดับที่ แหล่งสารนิเทศ จ านวนทรัพยากร  (รายการ) 

๑๓ ห้องสมุดตึก เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  บรมราชนิีนาถ ๘๓ 

๑๔ ห้องสมุดตึก ๙ ๘๑๖ 

๑๕ ห้องสมุดตึก ๕๕ ปี ๒๑๔ 

๑๖ ห้องสมุดตึก ศิลปะ ๑๓๙ 

๑๗ ห้องสมุดตึก คุณหญิงหร่ัง   กันตารัติ ๔๓๑ 

๑๘ ห้องสมุด งานเกษตร ๑,๓๑๑ 

๑๙ ห้องสมุด งานแนะแนว ๒,๓๖๕ 

๒๐ ห้องอักษรศาสตร์ ตึก ๒ ๕๙๔ 

๒๑ อื่นๆ ๑,๑๓๕ 

รวม ๗๘,๙๑๒ 
 

     ๑.๙.๒ ห้องปฏบิัติการ 
 

 

ประเภทอาคาร / ห้อง จ านวน 
(ห้อง) 

ประเภทอาคาร / ห้อง จ านวน 
(ห้อง) 

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    ๒๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    ๘ 
ห้อง Lab ภาษาอังกฤษ ๓ ห้องปฏิบัติการศิลปะ/นาฏศิลป ์ ๕ 
ห้อง Lab ภาษาตา่งประเทศที่ ๒ ๔ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร ์ ๑ 
ห้องสมุด ๒   

 
       ๑.๙.๓  ระบบคอมพิวเตอร์เทคโนโลย ี  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

  คอมพิวเตอร์    มีจ านวนทั้งหมด        ๘๑๙   เครื่อง 
 ใช้เพื่อการเรียนการสอน       ๖๒๕   เครื่อง 

     ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้    ๖๒๕ เครื่อง 
     ใช้ในงานบริหารจัดการ     ๑๙๔  เครื่อง 

  ความเร็วอินเตอร์เน็ต Leased Line หลักของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ๕๐๐/๒๐๐ Mbps 
 มีการพัฒนาระบบ  Intranet เพื่อการบริหารสารสนเทศของโรงเรียน 
 มีระบบ e-Library หรือ Digital Library  เพื่อจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน  ในลักษณะของคลังความรู้

ออนไลน์ ซื่อ เว็บไซต์   http://elibrary.triamudom.ac.th 
 มีระบบ Internet ไร้สาย  (WiFi)  ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมดของโรงเรียน รวม ๑๔๖ จุด 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดรวม  ๕๗  เครื่อง 
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบเคร่ือง LCD Projector  

- ห้องเรียน     ๑๐๕  เครื่อง  
- ห้องปฏิบัติการ          ๕๘ เครื่อง 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       ๑๐   เครื่อง 

http://elibrary.triamudom.ac.th/
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 ๑.๙.๔  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
๑. สนามกีฬา  

(แบดมินตนั,บาสเกตบอล,วอลเลย์บอล,ตะกร้อ) 
๑. มูลนิธิชว่ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชินปูถัมภ์ 
๒. สนามฟตุบอล ๒. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 
๓. ห้องสมุดโรงเรียน ๓. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานคร 
๔. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๔. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท 
๕. ห้องนาฏศิลป ์ ๕. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชปูถัมภ์ของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 
๖. ห้องดนตรีไทย ๖. มูลนิธิบา้นนกขมิ้น   
๗. ห้องดนตรีสากล ๗. กรมต ารวจสันตบิาลและมูลนิธบิ้านมติรมวลเด็ก 
๘. ห้องดุริยางค์ ๘. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมบ้านเสือใหญ่   
๙. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส  

(Salle de Langue) ตึก ๑ 
๙. มูลนิธิเด็กก าพร้าไทยมุสลิม 

๑๐. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาเยอรมัน ตึก ๑ ๑๐. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่   
๑๑. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาสเปน ตึกเฉลิมพระเกียรติ  ๑๑. บ้านบ ารุงรักษ์ จงัหวัดนนทบุร ี

 ๗๒ พรรษา ๑๒. มูลนิธิเซนต์มาร์ติน จังหวัดนนทบุรี   
๑๒. ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาญี่ปุน่ ตึก ๕๕ ปี ๑๓. คุณตา คุณยาย nursing home 
๑๓. พิพิธภัณฑ์หินและแร่ ๑๔. มูลนิธิกระจกเงา 
๑๔. ห้องดาราศาสตร ์ ๑๕. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
๑๕. สวนหินปิ่นหทัย ๑๖. มูลนิธิบา้นอารีย์ 
๑๖. ห้องปฏิบัติการเคมี ๒๑๓ ๑๗. บทเรียนออนไลน์ วิชาดนตรีสากล 
๑๗. ห้องปฏิบัติการเคมี ๖๔๔ ๑๘. สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 
๑๘. ห้องปฏิบัติการเคมี ๘๑๑ ๑๙. สถาบนัเกอเธ่ 
๑๙. ห้องปฏิบัติการเคมี ๘๑๖ ๒๐. สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย 
๒๐. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓๑๑ ๒๑. สถาบนัภาษาและวฒันธรรมญี่ปุน่ 
๒๑. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๓๔๖ ๒๒. โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน

ภาษาฝรั่งเศส  เยอรมัน  สเปน  ญี่ปุ่น และจีน 
๒๒. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๖๔๑ ๒๓. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส  

เยอรมัน  สเปน  ญี่ปุน่ และจนี 
๒๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๘๔๑ ๒๔. บึงฉวาก จ.สุพรรณบุร ี
๒๔. ห้องปฏิบัติการ ๒๕๒ พื้นฐานเมแคนิกส์และหุ่นยนต์ ๒๕. ค่ายแสมสาร สัตหีบ จ.ชลบุร ี
๒๕. ห้องพันธุวิศวกรรม ๖๑ ๒๖. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
๒๖. ห้องพันธุวิศวกรรม ๖๒ ๒๗. พิพิธภัณฑ์อะนาโตมี  

คณะทันตแพทยศาสตร์  จฬุาฯ 
๒๗. ห้องปฏิบัติการเคมีนาโน ๖๓ ๒๘. พิพิธภัณฑ์ธรรมวิทยา คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาฯ 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

๒๘. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๖๔๓ ๒๙. สถาบนัวิจัยเครื่องมือวิทยาศาสตร์  จุฬาฯ 
๒๙. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๘๒๖ ๓๐. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติ สสวท. 

กทม. 
๓๐. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๘๓๖ ๓๑. สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์ จ.ชลบรุี 
๓๑. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๔๓๕ ๓๒. สถาบนัวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลยั

บูรพา 
๓๒. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ๔๓๓ ๓๓. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย 

แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
๓๓. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ๖๓๔ ๓๔. อุทยานพระบรมราชานสุรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลัย         
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

๓๔. ห้องสมุดกลุ่มวิชาฟสิิกส์ ๗๑๒ ๓๕. ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงด า  
บ้านเขาหัวจนี อ. ปากท่อ  จ.ราชบุรี 

๓๕. ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๓๖. พระบรมมหาราชวงั 
๓๖.  ห้องสมุดหมวดสังคม ๓๗. พิพิธภัณฑ์สถานศึกษาแห่งชาติ 
๓๗. ห้อง ๒๕๔ Crossword ๓๘. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
๓๘. ห้อง ๒๖๒ ห้องสมุดภาษาอังกฤษ ๓๙. พระราชวังสนามจันทร์ 
๓๙. ห้อง ๒๗๒ ห้องโครงการพัฒนานักเรียน ๔๐. วัดปทุมวนาราม 
 ความสามารถพิเศษด้านภาษาองักฤษ ๔๑. พระราชวังสวนจติรลดา 
๔๐. พืช สัตว์และทุกสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ห้อง ๔๒. วังสระปทุม 
 เกษตร หน้าเรือนเกษตร ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ ตึก  ๔๓. ป้อมพระจุล จังหวัดสมทุรปราการ  
 ๗๒พรรษาฯ ๔๔. โรงกษาปณ ์
๔๑. ห้องสมุด สวนพฤษศาสตร ์ ๔๕. พิพิธภัณฑ์สัตวท์ะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จงัหวัด

ชลบุร ี
๔๒. หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล ๔๖. เมืองมัลลิกา จังหวัดกาญจนบุร ี
๔๓. ictroom.triamudom.ac.th ๔๗. อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัด

กาญจนบุร ี
  ๔๘. โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร จังหวดักาญจนบุรี 
  ๔๙. โรงเรียนวัดท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุร ี
  ๕๐. ตลาดน้ า ๔ ภาค จังหวัดชลบุร ี
  ๕๑. พิพิธภัณฑ์ยางพารา จังหวัดชลบุรี 
  ๕๒. TK Park 
  ๕๓. อินเทอร์เน็ต 
  ๕๔. ธนาคารพาณิชย,์บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
  ๕๕. google.classroom 
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๑.๙.๕  ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปญัญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน           
ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๑ น.ส.เพ็ญพิลาศ     แนบชติร์ การวาดภาพสีน้ า ๒ 
๒ นายกาบีรอน      กรดด า การวาดภาพลายเสน้ ๒ 
๓ MR. ANDRES      MADARIAGA CLASSIC GUITAR CONCERT   

AND WORKSHOP 
๑ 

๔ ดร.สุรัตน์           จงดา นาฏศิลป์ไทย ๒ 
๕ น.ส.อัจฉรา    จันท ี ระบ ามาตรฐาน ๑๐ 
๖ นายเอกสิทธิ์        การคุณ ี วงปี่พาทย ์ ๔๐ 
๗ นายเลอเกียรติ      มหาวินิจฉัยมนตรี วงเคร่ืองสาย ๕๐ 
๘ นายประสาร        วงศ์วิโรจน์รกัษ์ วงปี่พาทย์ผสมไมน้วม ๕๐ 
๙ นางสมพร           ตรีเดช ี การขับร้องเพลงไทย ๔๐ 

๑๐ นายชัยภัค          ภัทรจินดา วงดนตรีไทยร่วมสมัย ๔๐ 
๑๑ นายทศพร          ทัศนะ วงดนตรีไทยร่วมสมัย ๔๐ 
๑๒ นายอัครพล        อภิโช วงดนตรีไทยร่วมสมัย ๔๐ 
๑๓ Ms. Caroline Schmitt 

สถานทูตฝรั่งเศส ประจ าประเทศไทย 
ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ ๘ คร้ัง 

๑๔ Mr. Pierre    TROUILHAT 
 

ให้ค าปรึกษาด้านวิทยากรชาวฝรั่งเศส 
ในประชาคมฝรั่งเศสประเทศไทย 

๒ คร้ัง 

๑๕ 
Mr. Fabien    REYMONDON 
 

ให้ค าปรึกษาการค้นข้อมูลในแหล่ง
เรียนรู้ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศส 

 
๑ คร้ัง 

 
๑๖ 

ดร. สุรภี  รุโจปการ 
ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส 

๑ คร้ัง 

๑๗ ดร.ธิดา บุญธรรมและคณะ 
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 

 
สาธิตการท าอาหารและขนมฝรัง่เศส 

 
๔ คร้ัง 

๑๘ อาจารย์พรทิพา ถาวรบุตร 
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 

สาธิตการท าอาหารและขนมฝรัง่เศส 
 

๑ คร้ัง 
๑๙ อ.รัตนา     บัณฑนุันทกลุ 

 
สาธิตการท าอาหารและขนมฝรัง่เศส 

 
๑ คร้ัง 

๒๐ รศ.จารุณี     หงษ์จารุ การขับร้องประสานเสียงภาษา
ฝรั่งเศส 

๒๘ ครั้ง 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๒๑ น.ส.วาสนา     สมจิตร ์
 
 
 
 
 

-วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานยโุรป ระดับ A1  
-สาธิตการท าอาหารและขนมฝรั่งเศส 
-การขับร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส 
-วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๓๐ คร้ัง 

๒๒ น.ส.กอบเก้ือ  คชเสนี 
 
 
 
 

-วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานยโุรป ระดับ A1  
-สาธิตการท าอาหารและขนมฝรั่งเศส 
-การขับร้องประสานเสียงภาษาฝรั่งเศส 
-วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

๑๕ คร้ัง 

๒๓ Mr. Blezinger 
 

ที่ปรึกษาดา้นความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ภาษาเยอรมัน 

๖ คร้ัง 

๒๔ Dr. Hans Dieter Dräxler 
 

ที่ปรึกษาดา้นภาษาและความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมภาษาเยอรมัน 

๓ คร้ัง 

๒๕ ดร.ธนกร  แก้ววิภาส 
 
 
 

- วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมนักเรียน สอบวัด
ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน B1 
- วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมนักเรียน
สอบแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐ 

            ๑๘ คร้ัง 

๒๖ Dr. Antje Streit 
 
 

วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมนักเรียน
สอบแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๐ 

๑๔ ครั้ง 

๒๗ Mr. Timo Kozlowski 
 
 
 
 
 
 
 

- วิทยากรการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก
วิชาการระดบัประเทศและระหว่างประเทศ  
คร้ังที่ ๑๐ 
- กรรมการจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก
วิชาการระดบัภูมิภาคอาเชีย-แปซิฟิก ในหัวข้อ        
“10 Laender –  1 Sprache” 
- ที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ PASCH 
- กรรมการสอบวัดระดับความรูก้ารภาษาเยอรมัน
มาตรฐานยุโรป  ระดบัระดบั A1 – A2 

๘  ครั้ง 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๒๘ น.ส.อรนุช  ทองทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิทยากรการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิก
วิชาการระดบัประเทศและระหว่างประเทศ 
คร้ังที่ ๑๐ 
- กรรมการจัดการแข่งขันภาษาเยอรมัน
โอลิมปิกวิชาการระดับภูมิภาคอาเชีย-แปซิฟิก 
ในหัวข้อ “10 Laender –  1 Sprache” 
- ที่ปรึกษากิจกรรมต่างๆ ของโครงการ PASCH 
-วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาเยอรมันมาตรฐานยุโรป 
ระดับ A1 และ A2 
- วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้า
ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน 

 ๔๐  ครั้ง 

๒๙ น.ส.นริศา ด ารงวาร ี
 
 
 

- วิทยากรค่ายภาษาเยอรมันนานาชาติ คร้ังที่ 
๑๐  ในหัวข้อ Multi-Kulti-Gesellschaft in 
ASEAN + 6 
- วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมการสอบวัด
ระดับความรู้ภาษาเยอรมันมาตรฐานยุโรป 
ระดับ A1 และ B1 

๖ คร้ัง 
 
 
 

๓๐ รศ.ดร.สถาพร  ทิพยศักดิ์ และคณะ วิทยากรค่ายภาษาสเปน  ๖ คร้ัง 
๓๑ Mr. Daniel Sánchez วิทยากรค่ายภาษาสเปน  ๖ คร้ัง 
๓๒ นางภารดี    อึงขจรกุล -วิทยากรสอนเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้า

แข่งขันงานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
๕ คร้ัง 

๓๓ Miss Wang Yixi 
 

- การเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับความรู ้
ภาษาจนี (HSK) 
- เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปเปลี่ยน 
ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน 

๑๐ คร้ัง 
 

๓๔ น.ส.ฐิติพร    ล ี
 

ให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
ณ  มหาวิทยาลัยปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

๑ คร้ัง 
 

๓๕ น.ส.พิมพ์บุญ มัน่สถิตในธรรม ให้ความรู้เรื่องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  
ณ  มหาวิทยาลัยปักก่ิง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

๑ คร้ัง 
 

๓๖ อาจารย์ชุลวีรรณ  ไหลเจริญ วัฒนธรรมเกาหลีผ่านละคร ๑ คร้ัง 
๓๗ น.ส.หงสณัชช์ สุริยะไชยรดี การเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อในสาธารณรัฐ

เกาหลี 
๑ คร้ัง 

๓๘ ชมรมภาษาเกาหลี คณะอักษรศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การท าอาหารเกาหลี “บิงซู” ๑ คร้ัง 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๓๙ สถานีดบัเพลิงบรรทัดทอง การป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน ๑ คร้ัง 
๔๐ ส านักงานเขตปทุมวัน  โภชนาการอาหาร ๑ คร้ัง 
๔๑ การไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับไฟฟา้ ๑ คร้ัง 
๔๒ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ความรู้เบื้องต้นงานซ่อมเครื่องเสียง 

เครื่องปรับอากาศ 
๑ คร้ัง 

๔๓ สวนนงนชุ การตกแต่งภูมิทัศน์ในโรงเรียน ๑ คร้ัง 
๔๔ ดร.วุทธิพันธุ์  ปรชัญพฤทธิ์    วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 

วิทยากรเตรียมความพร้อมให้ 
 นักเรียนฟิสิกส์โอลิมปิก 

๕ คร้ัง 

๔๕ ดร.อนันตสิน เตชะก าพชุ      วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๑ ค่าย 
๔๖ ดร.รัชภาคย์  จิตต์อารี วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 
๔๗ ดร.อัศวิน  สินทรัพย ์ วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 
๔๘ ดร.กิตติวิทย์  มาแทน วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 
๔๙ ผศ.ดร.ปัจฉา  ฉัตราภรณ ์ วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๑ ค่าย 
๕๐ ดร.โศจิพงศ์ ฉัตราภรณ์ วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๑ ค่าย 
๕๑ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธโิกศล วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 
๕๒ ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส์และ ๒ ค่าย 

วิทยากรเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ฟิสิกส์โอลิมปิก 

๖ คร้ัง 

๕๓ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญช านาญกจิ วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 
๕๔ ดร.พงศกร กาญจนบุษย ์ วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์  ๑ ค่าย 
๕๕ นางสุชาดา  เสตวรรณา  วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 
๕๖ นางตฤษณา  เขมะภาตะพันธ ์  วิทยากรศูนย์ สอวน.ฟิสิกส ์ ๒ ค่าย 
๕๗ รศ.ทพญ.ดร.ยาดาฤดี  วิรวุฒ ิ

 
วิทยากรเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ชีววิทยาโอลิมปิก 

๑ คร้ัง 

๕๘ รศ.พญ.ดร.ณัฎฐิยา  หิรัญพฤกษ์ 
 

วิทยากรเตรียมความพร้อมให้นักเรียน
ชีววิทยาโอลิมปิก 

๑ คร้ัง 

๕๙ ผศ.พรรณี   รัตนชัยสิทธิ ์
 

วิทยากรเตรียมความพร้อมให้นักเรียน  
เคมีโอลิมปิก 

๑ คร้ัง 

๖๐ ผศ.พรรณี  รัตนชัยสิทธิ ์ วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๖๑ ดร.ไตรวิทย์  รัตนโรจน์พงษ ์ วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๖๒ รศ.ภญ.รตอ.หญิง ดร.สุชาดา สขุหร่อง วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๖๓ รศ.ภญ.อารีรัตน์ ลออปักษา วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๖๔ ดร.สิทธิโชค  พวงทองทับ วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๖๕ ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๒ คร้ัง 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เร่ือง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๖๖ ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๖๗ นายบวรศักดิ์  สกุลเก้ือกูลสุข วิทยากรด้านหุ่นยนต์ จาก Fibo ๘ คร้ัง 
๖๘ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๒ คร้ัง 
๖๙ รศ.ดร.สีหนาท ประสงคส์ุข วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๗๐ รศ.ดร.ธนิท  ธงทอง วิทยากรโครงงานวิทยาศาสตร ์ ๑ คร้ัง 
๗๑ อาจารย์ ดร.รัชนีย์ญา   กลิ่นน้ าหอม พื้นฐานการวิเคราะห์ภาษาไทย  ๑ คร้ัง 
๗๒ ผศ.ดร.สุธาสินี  ปิยพสุนทรา การศึกษาหลักและการใช้ภาษาไทยใน

ปัจจุบนั 
๑ คร้ัง 

๗๓ ผศ.ดร.สหะโรจน์  กิตติมหาเจริญ หลักการวิเคราะห์วรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๑ คร้ัง 

๗๔ รศ.ดร.นัทธนัย  ประสานนาม วรรณคดีและวรรณกรรมในสื่อสมัยใหม่  ๑ คร้ัง 
๗๕ นายวฒันะ  บุญจบั การอ่านท านองเสนาะ  ศาสตรแ์ละศิลป์

แห่งร้อยกรองไทย 
๑ คร้ัง 

๗๖ ดร.เทวี      บุญจับ การอ่านท านองเสนาะ  ศาสตรแ์ละศิลป์
แห่งร้อยกรองไทย 

๑ คร้ัง 

๗๗ นายพรหมมินทร์   ประไพพงษ์    เทคนิคการพูดน าเสนอ ๑ คร้ัง 
๗๘ ผศ.ดร.ชลธิชา  หอมฟุ้ง วรรณกรรมท้องถิ่นและคติชนวทิยา ๑ คร้ัง 
๗๙ ผศ.ดร.พิมพาภรณ์  บุญประเสรฐิ การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ ๑ คร้ัง 
๘๐ พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ๑ คร้ัง 
๘๑ พระครูสังฆรักษ์สมจิตร ฐิตเปโม การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ๑ คร้ัง 
๘๒ พระครูปลัดไชยา ปณญาคโม การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ๑ คร้ัง 
๘๓ พระมหาพงษ์ประพันธ์ กิตติวงโส การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ๑ คร้ัง 
๘๔ พระมหาปัญญา ปัญญาวโร การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ๑ คร้ัง 
๘๕ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ การสอนภาษาอังกฤษ และการจัดท า

เอกสารประกอบการเรียน 
๑ คร้ัง 

๘๖ ดร. ณปภัช เผดิมปราชญ ์ ภาษาอังกฤษขั้นสงู โครงการนักเรียน
ความสามารถพิเศษด้านภาษาองักฤษ 

๒๐ คร้ัง 

๘๗ น.ส.แพรวตา    สรสชุาต ิ การโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ๒๐ คร้ัง 
๘๘ น.ส.อ าภาพร    จิรธรรมโอภาส ศิลปะการละครภาษาอังกฤษ ๔๐ คร้ัง 
๘๙ คุณอภิรักษ์       โกษโยธิน  วาระแห่งชาติ ทศวรรษการอ่าน 

นโยบายการอ่าน 
๒ คร้ัง 

๙๐ ว่าที่ ร.ต.ฐานสิร์      เลาหภักดี  การใช้พลังงานทดแทน ๔๐ คร้ัง 
๙๑ ผู้จัดการธนาคาร,ผู้จัดการบริษทัเงินทุน

หลักทรัพย์  
การเงินและการลงทุน ๑ คร้ัง 

๙๒ อ.ณัฐพัชร์       อุบลรัตน ์  การใช้งานโปรแกรม Scilab    เพื่อช่วย
ค านวณดา้นคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

๕ คร้ัง 
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๑.๙.๖  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล เรื่อง 
สถิติการให้ความรู้
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๑ นายอนนัต์         ปัญญาค าเลิศ บาสเกตบอล/ม.๔ ๔๐ คร้ัง/ปี 
๒ นางลัดดาวลัย์     บญุขวัญ ทัศนศิลป์ ม.๔ ตลอดปีการศึกษา 
๓ น.ส.อรนุช        ทองทักษิณ ภาษาเยอรมัน ๑๔๔ 
๔ นางภารดี         อึงขจรกุล ภาษาญีปุ่่น ๑๐๘ 
๕ นายชานนท์   ทองชัยประสิทธิ์ ภาษาจนี ๑๐๘ 
๖ น.ส.ส่องศรี       รัชนีกร ภาษาไทย ๕,๖ / ม. ๖ ตลอดปีการศึกษา 
๗ นางปราณี      เกษเบ็ญฤทธิกุล ภาษาไทย ๕,๖ / ม. ๖ ตลอดปีการศึกษา 
๘ นางพรรณวิภา   บุญนิล ภาษาไทย ๓,๔ / ม. ๕ ตลอดปีการศึกษา 
๙ น.ส.ศิริพร        พันธุ์ด ี - วรรณคดีมรดก ๑,๒/ม. ๕, 

- ภาษาไทย ๕,๖/ม.๖ 
ตลอดปีการศึกษา 

๑๐ นายจงชัย      เจนหัตถการกิจ  หลักภาษา, การเขียน/ ม.๖ ตลอดปีการศึกษา 
๑๑ นายคมกฤษณ์      ศิริวงษ ์ สังคมศึกษา ชัน้  ม.๕ ๒๕๖ 
๑๒ น.ส.คมข า        ดีวงษา สังคมศึกษา ชัน้ ม.๖ ๒๕๖ 
๑๓ นางเปรมจิต       เชื้อเพชร สังคมศึกษา ชัน้ ม.๖ ๒๕๖ 
๑๔ นายกอบกิจ       พวงน้อย สังคมศึกษา ชัน้  ม.๕ ๒๕๖ 
๑๕ น.ส.ภรณี         พัชรโสภาคย ์ อ๓๓๑๐๑ – ๒ ภาษาอังกฤษ ๕ – ๖ , 

อ๓๓๒๐๑ – ๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ – ๖ 
๔๐ 

๑๖ น.ส.พูนสุข       จิตรนุสนธ์ อ๓๓๑๐๑ – ๒  ภาษาอังกฤษ ๕ – ๖, 
อ๓๓๒๐๑ – ๒ ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ – ๖ 

๔๐ 

๑๗ นางเอมอุษา       ภูมิสวสัดิ ์ อ๓๓๑๐๑ – ๒ ภาษาอังกฤษ ๕ – ๖, 
อ๓๓๒๐๑ – ๒ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ – ๖ 

๔๐ 

๑๘ น.ส.วณิชชา       อุชุวฒัน ์ อ๓๓๑๐๑ – ๒ ภาษาอังกฤษ ๕ – ๖, 
อ๓๓๒๐๑ – ๒ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ๕ – ๖ 

๔๐ 

 
 

๑.๙.๗  ครูต่างชาติ      
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สอนวิชา/ชั้น 
สถิติการให้ความรู้   
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๑ Mr. Mathieu  Lee ภาษาฝรั่งเศส ๓๖ 
๒ Mr. Markus Stichel ภาษาเยอรมัน ๓๖ 
๓ Ms. Myriam  Rueda Morato ภาษาสเปน ๓๖ 
๔ Miss. Yoko Narumoto ภาษาญีปุ่่น ๓๖ 
๕ Miss. Wang Yixi ภาษาจนี ๓๖ 
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ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล สอนวิชา/ชั้น 
สถิติการให้ความรู้   
ในโรงเรียนแห่งนี้ 
(จ านวนครั้ง/ปี) 

๖ Miss. Oh Ahrim ภาษาเกาหล ี ๓๖ 
๗ Mr. James Gregory Laskowski  ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
๘ Mr. Manuel Suan juromay ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
๙ Mr. Dakota Stutz ภาษาอังกฤษ ๔๐ 

๑๐ Mr. Steven Edward Nystrom ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
๑๑ Ms. Charoemkwan Tahkaew ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
๑๒ Ms. Siobhan Collins ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
๑๓ Mr. Mark Turner Vetare ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
๑๔ Mr. Fabian Lozada ภาษาอังกฤษ ๔๐ 
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๑.๑๐  ผลการจัดการเรียนรูต้ามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๑๐.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา   
               - ระดับสถานศึกษา 
               ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทั้งหมดโดยเฉลี่ย  ๓.๕๗ 
  - ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                                    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับ  ชั้น ม.๔ - ม.๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

คน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๐๕ - ๑ ๓ ๘ ๓๑ ๘๓ ๒๕๖ ๑๐๒๓ ๑๓๖๒ ๙๖.๙๔ 
คณิตศาสตร ์ ๑๔๐๕ - - ๓ ๒๐ ๖๒ ๑๓๖ ๑๕๑ ๑๐๓๓ ๑๓๒๐ ๙๓.๙๕ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๔๐๕ - ๑ ๗ ๑๖ ๔๒ ๘๑ ๑๕๑ ๑๑๐๗ ๑๓๓๙ ๙๕.๓๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๔๐๕ - - - ๓ ๑๙ ๗๑ ๒๐๙ ๑๑๐๓ ๑๓๘๓ ๙๘.๔๓ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๐๕ - - - ๑ ๑ ๒๓ ๑๒๕ ๑๒๕๕ ๑๔๐๓ ๙๙.๘๖ 
ศิลปะ ๑๔๐๕ - - - - - ๒ ๕ ๑๓๙๘ ๑๔๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๙๔ - ๑ ๑ ๗ ๑๑ ๑๙ ๗๐ ๔๘๕ ๕๗๔ ๙๖.๖๓ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๐๕ - - - ๖ ๒๒ ๘๓ ๒๗๐ ๑๐๒๔ ๑๓๗๗ ๙๘.๐๑ 
ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒ ๑๗๕๓* - ๑ ๕ ๗ ๓๑ ๖๘ ๑๐๗ ๑๕๓๓ ๑๗๐๘ ๙๗.๔๓ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

คน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๔ ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๐๓ - ๑ ๑ ๑๓ ๓๔ ๑๑๕ ๔๐๗ ๘๓๒ ๑๓๕๔ ๙๖.๕๑ 
คณิตศาสตร ์ ๑๔๐๓ - ๗ ๔๘ ๑๕๓ ๙๙ ๙๙ ๘๑ ๙๑๖ ๑๐๙๖ ๗๘.๑๒ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๔๐๓ - ๕ ๑๐ ๒๒ ๔๙ ๑๖๔ ๓๕๗ ๗๙๖ ๑๓๑๗ ๙๓.๘๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๔๐๓ - ๑ ๕ ๕๒ ๑๒๘ ๒๕๓ ๓๒๖ ๖๓๘ ๑๒๑๗ ๘๖.๗๔ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๐๓ - - - - ๑ ๓ ๕๓ ๑๓๔๖ ๑๔๐๒ ๙๙.๙๓ 
ศิลปะ ๑๔๐๓ - - - - ๒ ๖ ๑๘ ๑๓๗๗ ๑๔๐๑ ๙๙.๘๕ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๕๙๓ - - ๓ ๙ ๑๗ ๒๓ ๔๙ ๔๙๒ ๕๖๔ ๙๕.๑๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๐๓ - - ๔ ๑๐ ๒๒ ๕๖ ๑๙๑ ๑๑๒๐ ๑๓๖๗ ๙๗.๔๓ 
ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒ ๑๗๕๐* - - ๔ ๑๙ ๒๑ ๖๕ ๑๑๑๘ ๑๕๒๓ ๑๗๐๖ ๙๗.๔๘ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

คน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๒๙ - ๑ ๒ ๑๑ ๔๐ ๒๔๐ ๕๕๕ ๕๘๐ ๑๓๗๕ ๙๖.๒๒ 
คณิตศาสตร ์ ๑๔๒๙ - ๗ ๓๙ ๑๕๑ ๑๔๒ ๑๔๖ ๑๐๓ ๘๔๑ ๑๐๙๐ ๗๖.๒๘ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๔๒๙ - ๑ ๑ ๑๖ ๒๖ ๘๔ ๑๖๑ ๑๑๔๐ ๑๓๘๕ ๙๖.๙๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๔๒๙ - - ๖ ๒๖ ๙๔ ๒๒๔ ๓๐๗ ๗๗๒ ๑๓๐๓ ๙๑.๑๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๒๙ - - - ๔ ๒ ๑๙ ๗๘ ๑๓๒๖ ๑๔๒๓ ๙๙.๕๘ 
ศิลปะ ๑๔๒๙ - - - - - - - ๑๔๒๙ ๑๔๒๙ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๓๕๙ - ๑ ๑    ๔ ๑๓๕๓ ๑๓๕๗ ๙๙.๘๕ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๒๙ - ๖ ๑ ๑๒ ๖๙ ๑๙๑ ๔๕๗ ๖๙๓ ๑๓๔๑ ๙๓.๘๔ 
ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒ ๙๙๓ - ๔ ๙ ๒๘ ๕๐ ๙๙ ๑๒๓ ๖๘๐ ๙๐๒ ๙๐.๘๓ 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

คน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๕ ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๑๘ - ๓ ๓ ๓ ๑๑ ๓๖ ๑๓๘ ๑๒๒๔ ๑๓๙๘ ๙๘.๕๙ 
คณิตศาสตร ์ ๑๔๑๘ - ๑๐ ๕๔ ๑๔๗ ๗๗ ๗๔ ๘๘ ๙๖๘ ๑๑๓๐ ๗๙.๖๙ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๔๑๘  ๔ ๖ ๗ ๒๖ ๖๗ ๑๑๕ ๑๑๙๓ ๑๓๗๕ ๙๖.๙๗ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๔๑๘ - ๒ ๓ ๒๗ ๗๐ ๑๗๕ ๒๔๑ ๙๐๐ ๑๓๑๖ ๙๒.๘๑ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๑๘ - - - - - ๒ ๒๒ ๑๓๙๔ ๑๔๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
ศิลปะ ๑๔๑๘ - - - - - ๒ ๓ ๑๔๑๓ ๑๔๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๑๓๓๗* - - - - - ๔ ๓ ๑๓๓๐ ๑๓๓๗ ๑๐๐.๐๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๑๘ - ๖ ๑๐ ๕๑ ๑๔๗ ๒๔๒ ๓๙๒ ๕๗๐ ๑๒๐๔ ๘๔.๙๑ 
ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒ ๙๘๑* - ๓ ๑๑ ๑๒ ๔๒ ๗๓ ๙๕ ๗๔๕ ๙๑๓ ๙๓.๐๖ 

 
 
 
 
 
 



-๔๔-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

คน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่  ๑ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๑๒ - - - ๗ ๑๖ ๗๑ ๑๗๘ ๑๑๔๐ ๑๓๘๙ ๙๘.๓๗ 
คณิตศาสตร ์ ๑๔๑๒ - ๖ ๒๓ ๘๕ ๙๒ ๑๐๘ ๑๒๑ ๙๗๗ ๑๒๐๖ ๘๕.๔๑ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๔๑๒ - ๖๑ ๗๒ ๑๒๒ ๑๙๐ ๒๗๖ ๒๘๓ ๔๐๘ ๙๖๗ ๖๘.๔๘ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๔๑๒ -  ๙ ๑๖ ๔๙ ๑๕๔ ๒๖๕ ๙๑๙ ๑๓๓๘ ๙๔.๗๖ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๑๒ - ๒ - ๑ ๗ ๒๑ ๙๖ ๑๒๘๕ ๑๔๐๒ ๙๙.๒๙ 
ศิลปะ - - - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๘๖ - - - - ๒ ๑๘ ๕๐ ๔๑๖ ๔๘๔ ๙๙.๕๙ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๑๒ - ๕ ๕ ๒๔ ๗๖ ๒๐๘ ๓๑๘ ๗๗๖ ๑๓๐๒ ๙๒.๒๑ 
ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒ ๗๕๒ - ๙ ๓๔ ๕๒ ๕๕ ๗๙ ๘๖ ๔๓๗ ๖๐๒ ๘๐.๐๕ 

 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
จ านวน 

คน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ภาคเรียนที่  ๒ จ านวน 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียน 

ที่ได้ 
ระดับ ๓ 
ขึ้นไป 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 

ภาษาไทย ๑๔๑๑ - ๕ ๒ ๑๗ ๒๒ ๗๕ ๑๘๒ ๑๑๐๘ ๑๓๖๕ ๙๖.๗๔ 
คณิตศาสตร ์ ๑๔๑๑ - ๓๗ ๗๖ ๑๐๗ ๗๘ ๘๒ ๑๔๘ ๘๘๓ ๑๑๑๓ ๗๘.๘๘ 
วิทยาศาสตร ์ ๑๔๑๑ - ๒๔๔ ๑๙๑ ๒๐๒ ๒๒๒ ๒๑๖ ๑๘๓ ๑๕๓ ๕๕๒ ๓๙.๑๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๑๔๑๑ - ๓ ๓ ๒๓ ๕๖ ๑๑๔ ๑๖๓ ๑๐๔๙ ๑๓๒๖ ๙๓.๙๘ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔๑๑ - - - - ๓ ๒๒ ๑๔๐ ๑๒๔๖ ๑๔๐๘ ๙๙.๗๙ 
ศิลปะ - - - - - - - - - - - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๘๖ - - - ๕ ๕ ๑๐ ๓๖ ๔๓๐ ๔๗๖ ๙๗.๙๔ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๔๑๑ - - ๕ ๒๘ ๕๘ ๑๘๐ ๒๓๘ ๙๐๒ ๑๓๒๐ ๙๓.๕๕ 
ภาษาต่างประเทศท่ี  ๒ ๗๕๒ - ๒๒ ๓๓ ๕๐ ๕๓ ๗๖ ๑๐๔ ๔๑๔ ๕๙๔ ๗๘.๙๘ 

 
* ตามจ านวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนท้ังหมดทุกรายวิชา 
 

 
 
 

 



-๔๕-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
๑.๑๐.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
ตารางแสดงคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยในการสอบ O-NET 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 
 

กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 
ประเทศ โรงเรียน 

คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 

ภาษาไทย 
ปี ๒๕๕๙ ๙๗.๐๐ ๕๒.๒๙ ๙๖.๕๐ ๘๑.๖๒ 
ปี ๒๕๖๐ ๙๘.๐๐ ๔๙.๒๕ ๙๗.๐๐ ๗๙.๘๑ 
ปี ๒๕๖๑ ๙๕.๕๐ ๔๗.๓๑ ๙๕.๕๐ ๗๘.๙๒ 

สังคมศึกษา 
ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ปี ๒๕๕๙ ๘๓.๐๐ ๓๕.๘๙ ๘๑.๐๐ ๕๘.๕๖ 
ปี ๒๕๖๐ ๘๔.๐๐ ๓๔.๗๐ ๘๓.๐๐ ๕๙.๒๓ 
ปี ๒๕๖๑ ๘๕.๐๐ ๓๕.๑๖ ๗๙.๐๐ ๕๔.๗๑ 

ภาษาอังกฤษ 
ปี ๒๕๕๙ ๑๐๐.๐๐ ๒๗.๗๖ ๙๘.๗๕ ๗๙.๗๗ 
ปี ๒๕๖๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๘.๓๑ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๕๕ 
ปี ๒๕๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๓๑.๔๑ ๑๐๐.๐๐ ๘๐.๘๑ 

คณิตศาสตร ์
ปี ๒๕๕๙ ๑๐๐.๐๐ ๒๔.๘๘ ๑๐๐.๐๐ ๗๔.๘๖ 
ปี ๒๕๖๐ ๑๐๐.๐๐ ๒๔.๕๓ ๑๐๐.๐๐ ๗๘.๗๓ 
ปี ๒๕๖๑ ๑๐๐.๐๐ ๓๐.๗๑ ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๙๗ 

วิทยาศาสตร ์
ปี ๒๕๕๙ ๙๒.๐๐ ๓๑.๖๒ ๙๒.๐๐ ๕๙.๖๔ 
ปี ๒๕๖๐ ๙๖.๘๐ ๒๙.๓๗ ๙๕.๕๕ ๖๕.๓๐ 
ปี ๒๕๖๑ ๙๘.๔๐ ๓๐.๕๑ ๙๘.๔๐ ๖๒.๔๔ 

 
 

 ๑.๑๐.๓   ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔๐๓ ๙๙.๓๕ ๐.๓๐ ๐.๓๕ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔๐๕ ๙๙.๐๙ ๐.๙๑ - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔๑๑ ๙๘.๕๒ ๑.๓๔ ๐.๑๔ - 

เฉลี่ยร้อยละ ๔๒๑๙ ๙๙.๐๐ ๐.๘๕ ๐.๑๕ - 
 
 
 
 
 
 



-๔๖-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

๑.๑๐.๔   ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ด้าน 
จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 
จ านวน
นักเรียน 

ร้อยละ 

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร ๔๒๓๒ ๔๒๓๒ ๑๐๐ - - 
๒) ด้านความสามารถในการคิด ๔๒๓๒ ๔๒๓๒ ๑๐๐ - - 
๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา ๔๒๓๒ ๔๒๓๒ ๑๐๐ - - 
๔) ด้านความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต ๔๒๓๒ ๔๒๓๒ ๑๐๐ - - 
๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๔๒๓๒ ๔๒๓๒ ๑๐๐ - - 

เฉลี่ยร้อยละ   ๑๐๐ - - 
 
 

๑.๑๐.๕   ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔๐๓ ๑๐๐ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔๑๘ ๑๐๐ - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔๑๑ ๑๐๐ - - - 

รวม ๔๒๓๒ ๑๐๐ - - - 
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ - - - 

 
๑.๑๐.๖   ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ทั้งหมด 
จ านวน(ร้อยละของนักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑๔๐๔ ๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑๔๑๘ ๑๐๐ - 
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๑๔๑๑ ๑๐๐ - 

รวม ๔๒๓๓ ๑๐๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๔๗-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 

๑.๑๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
  
 ๑.๑๑.๑   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ของสถานศึกษา 
 

              โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  จากส านักงานรับรองมาตรฐาน       
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน )  หรือ สมศ.  เมื่อวันที่  ๑๑ - ๑๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๕                 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยภาพรวมเป็นดังต่อไปนี้ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   ดังตารางต่อไปนี ้
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได ้

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี ่๑    ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๘๗ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๙๓ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๓    ผู้เรียนมีความใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๗๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๔    ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมาก 
ตัวบ่งชีท้ี่ ๕    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๙.๔๔ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชีท้ี ่๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน / วสิัยทัศน์ พนัธกิจและ 
                  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี ่๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลักษณ์ 
                  ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑   ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่  ๗    ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม    
ตัวบ่งชีท้ี่  ๑๒   ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

มาตรฐานและพฒันาสู่ความเปน็เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชีท้ี่  ๖   ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งชีท้ี่  ๘   พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา  
                  และต้นสังกัด   

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐.๐๐ ๙๘.๗๕ ดีมาก 
 
 



-๔๘-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 ๑.๑๑.๒  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  
 

จุดเด่น  
ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สุภาพ มีมารยาท  

แต่งกายเรียบร้อย สะอาด มีน้ าใจ รักโรงเรียน ไม่ท าสิ่งที่จะเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งมั่นการเรียน ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเป็นอย่างดี  มีทักษะ
กระบวนการคิดและการปฏิบัติในระดับสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีมากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สถานศึกษามีผลการพัฒนาอัตลักษณ์บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา นอกจากนี้มี
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
   ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีผลการส่งเสริมพัฒนา

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีระบบบริหาร และ
การจัดการศึกษาตามวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเข้มแข็ง และเป็นระบบมีคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู
เตรียมอุดมศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ฯ ช่วยสนับสนุน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น าสูง มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี อุทิศ
ตนในการท างานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั่วไป มีการบริหารจัดการด้านอาคา ร
สถานที่และสภาพแวดล้อมให้คงความสะอาดถูกสุขลักษณะและสวยงามไว้เป็นอย่างดี มีแหล่งเรียนรู้ และสถานที่ออกก าลัง
กายทั้งกลางแจ้งและในร่มเป็นจ านวนมากเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของนักเรียน มีระบบการดูแลรักษาบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสดชื่น ร่มรื่น อากาศดี สงบ ปลอดภัยจากมลภาวะทางเสียง และรักษา  “วิถี
เตรียม” ที่ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ได้ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนโยบาย

บริหารจัดการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมที่ชัดเจน ผู้บริหารทุกรุ่นและคณะครูทุกคนตระหนักในนโยบาย
และหลักการเบื้องต้น ที่มุ่งคุณภาพการสั่งสอนอบรมจะต้องอยู่ในระดับสูง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ
จึงเป็นระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งระบบการคัดเลือกและส่งเสริมครูให้เก่งและดี ระบบการก าหนดมาตรฐานปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศของครูเตรียมอุดมศึกษาและระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกคนให้มีคุณภาพในระดับสูง 
ตลอดจนระบบสนับสนุนการจัดท าสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ    ใน
สถานศึกษา      มีห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนการสอนที่เพียงพอ นอกจากนี้คณะครูทุกคนมีคุณภาพ มีความทุ่มเท
เสียสละในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาค้นคว้า จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีการเตรียมการ
จัดการเรียนรู้อย่างดี และปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและ
ครูเตรียมอุดมศึกษา  สมาคมศิษย์เก่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และองค์กรภายนอก เข้ามาร่วมจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ศิษย์เก่าที่
จบออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างกลับเข้ามาช่วยคณะครูในการจัดการเรียนการสอน 
หรือการเป็นติวเตอร์ให้แก่รุ่นน้องๆ อย่างต่อเนื่อง   

 
 
 
 
 



-๔๙-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน  

    สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน                  
ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในอย่างเข้มแข็ง ทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ มีการ
ก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังทุกตัวบ่งชี้ มีการจัดท าธรรมนูญโรงเรียนที่มุ่งหมายคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดไว้ แผนปฏิบัติการทุกปี
มีความสอดคล้องกับธรรมนูญโรงเรียน  มีโครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน   มีการนิเทศติดตามผลและรายงาน มีการ
ประชุมทุกระดับอย่ างสม่ า เสมอมีการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานด้วยการประเมิน โดยตรง  และการ                
ประเมินไขว้ มีการรายงานการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกปีและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อด ารงความเป็น
เลิศไว้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร มีความเป็นผู้น า เอาใจใส่ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน และบุคลากรผู้ร่วมรับผิดชอบ
ประกันคุณภาพ สามารถประสานกับงานต่างๆ ได้ดี จึงท าให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

 

    จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้เรียนบางส่วนมาเรียนสาย ขาดเรียน รวมทั้งขาดวินัยในห้องเรียนอยู่บ้าง แม้จะเป็นจ านวนไม่มากแต่อาจมี

ผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
ระบบการเป็นผู้น าทางสังคมในการปลูกฝังและสร้างค่านิยมของนักเรียนที่เรียนเก่ง ให้ตระหนักเห็น

ความส าคัญของการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาครูให้มากข้ึน  
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
การจัดท าวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียนที่มีลักษณะเฉพาะของโรงเรียน ยังมีน้อย 

ผลงานวิจัยของครูบางส่วนยังไม่ต่อเนื่องและสอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ของนักเรียนรายบุคคล  
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของนักเรียนในงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เด่นชัด

ยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๐-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
๑.๑๒ ผลงานดีเด่น/รางวัล / ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ของสถานศึกษา 

 
  

      ๑.๑๒.๑   ผลงานสถานศึกษาดีเด่น   
 

ล าดับที ่
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.๑ (SESAO๑ 
AWARDS)  ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

 
      ๑.๑๒.๒   ผลงานผู้บริหารดีเดน่   
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ นายโสภณ             กมล ผู้ประกอบวิชาชพีทางการศึกษา 
“ระดับดีเด่น” 

คุรุสภา 

๒ นายทรงเกียรติ        เทพประเสน SESAO๑ AWARDS สพม.๑ 
๓ นายภูสทิธิ์             ประยูรอนเุทพ รินน้ าใจสูน่้องชาวใต้ จ.สงขลา ส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
      ๑.๑๒.๓   ผลงานครูดีเด่น   
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๑ นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาล ี

๑. ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจ าปี 
๒๕๖๑ 
 

ส านักงานส่งเสริมสวสัดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

๒. รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ สาขา
อนุรักษ์มรดกไทย ประเภทบุคคล พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๓. MOE AWARDS ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ผลงานระดับดีเดน่ ประเภท
บุคคล สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ให้ไว้ ณ 
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดเอก ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



-๕๑-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

 

นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาล ี
  
  
  

๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๖. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
ซอด้วง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๗. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
จะเข้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๘. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
ขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๙. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวลัระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 
 
 



-๕๒-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

 

นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาล ี
 

๑๐. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
วงเคร่ืองสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๑. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
วงสตริง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท
หญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน
ระบ ามาตรฐาน ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา 
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 
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๑๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑      
การแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศกึษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๖. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยว
ระนาดเอก ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๗. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเดี่ยวซอ
ด้วง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๘. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง 
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๙.รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภท
บรรเลงรวมวงปี่พาทย์ไมน้วมผสม
เครื่องสาย ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผอ่ง 

๒๐.รางวัลผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการ
ประกวดวงดนตรีไทย ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี งาน
สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวนัคลา้ยวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาสุริยวงศ์ (ช่วง บนุนาค)  

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
 
 



-๕๔-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

 

นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาล ี

๒๑.ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมนักเรียน 
ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอันดับ ๑ การ
ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยประเภท
มัธยมศึกษา ในโครงการบทเพลงรักแห่ง
แผ่นดิน ปีที่ ๘  

กองทัพบก และบริษทั ปตท. จ ากัด 
มหาชน 
 

๒๒. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๓. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันวงวงเคร่ืองสายวง
เล็ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๔. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การ
แข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๕. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การ
แข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒๖. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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๒๗. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.
๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรางวลัระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ     
คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ นายชาญวทิย์      ศรีโพธิ์ลา ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจ าป ี๒๕๖๑ ๑.ส านักงานสง่เสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

SESAO๑ AWARDS  สพม.๑ 
๓ นางลัดดา  ฉิมพาล ี ปิยชนน์ คนการศึกษา ประจ าป ี๒๕๖๑ ส านักงานส่งเสริมสวสัดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร 

SESAO๑ AWARDS  สพม.๑ 
๔ นายศิลปชัย   พิมเนียม ครูผู้สอนนักเรียน ได้รบัรางวลัระดับ

เหรียญทอง การประกวดดนตรีประเภท
วงเคร่ืองลม ม.๔ -ม.๖   งานมหกรรม
ความสามารถทางศลิปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเขต คร้ังที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕ นางถนิมาภรณ์   ตั้งตรัยรัตนกลุ SESAO๑ AWARDS  สพม.๑ 
๖ น.ส.พิมพ์พร   ตันนิรัตร ์ ครูปิยชนน์ คนการศึกษา ส านักงานส่งเสริมสวสัดิการและ

สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร 

๗ น.ส.นนทลี    รัตนสิทธิ ์ ปิยชนน์  คนการศึกษา ส านักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 



-๕๖-  

        รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ระดับรางวัล/ 

ชื่อรางวัลที่ได้รับ 
หน่วยงานที่มอบให้ 

๘ นางฐิตาพร   วิภววาณิชย ์ ปิยชนน์  คนการศึกษา ส านักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร 
๙ นายปิยะพงษ์        กลางจอหอ ปิยชนน์  คนการศึกษา ส านักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร 

๑๐ น.ส.เตือนใจ   ใจสิงห ์ SESAO๑ AWARDS  สพม.๑ 
๑๑ น.ส.มนต์ฤดี             จิตรากร SESAO๑ AWARDS  สพม.๑ 

ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
๑๒ นายสยมภู     รณชิตพานชิยกิจ SESAO๑ AWARDS  สพม.๑ 
๑๓ น.ส.พรรณวดี    ยืนยงคน์าน SESAO๑ AWARDS  สพม.๑ 
๑๔ นางรัตน์สุณี       สุขพณชินนัท์ ปิยชนน์  คนการศึกษา ส านักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร 

ครูอาวุโสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
๑๕ น.ส.สายฝน        มสุิกมาศ ครูอาวุโสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๑๖ นายพฒันา        สุทธิรอด ครูอาวุโสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๑๗ นางจนิตนา        อินทเศียร ครูอาวุโสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๑๘ นางฉวีวรรณ      แววแสง ครูอาวุโสดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๑๙ นางสุนนัท์        ปรารมย์ ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๒๐ นายเผด็จ          จติรากร ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๒๑ นายจักรพล        งามศรี ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

๒๒ นายประพิศ       ฝาค า ครูดีเด่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕๗-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

  

 
   ๑๑.๔   ผลงานนักเรียนดีเด่น 
 

 
 

         จ านวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑   ได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี ้
 

ตารางสรปุจ านวนนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเลา่เรียนหลวงและนักเรียนทนุการศึกษาต่อตา่งประเทศ           
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

 
 

ทุน 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ทุนเล่าเรียนหลวง 
สายวิทยาศาสตร ์ ๕ ๓ ๕ 
สายภาษา-คณิต ๒ ๒ ๒ 
สายภาษา ๒ ๒ ๒ 

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๕ ๕ 
ทุนกระทรวงการตา่งประเทศ ๔ ๔ ๔ 
ทุนโอลิมปิกวิชาการ - ๓ ๑ 
ทุนรัฐบาลญีปุ่่น ๙ ๘ ๑๔ 
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ๓ - - 
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ ์ ๑ ๑ ๑ 
ทุนจากสถาบนัการศึกษาในตา่งประเทศ ๑๒ ๑๒ ๑๖ 

รวม ๔๑ ๔๐ ๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอบชิงทุนการศึกษา 

 

ทุนเล่าเรียนหลวง 



-๕๘-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

    
 
 

สาขาวิชา วันท่ีแข่งขัน สถานท่ีแข่งขัน ผู้แทนประเทศไทย รางวัลที่ไดร้ับ 
คณิตศาสตร ์

 
๒ – ๒๔ 

กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 

ณ เมืองคลซู-นาโปกา  
ประเทศโรมาเนีย   

๑. น.ส.ยลรดา     ยงพิศาลภพ เหรียญทอง 
คะแนนสูงสุดอันดับ ๑ 
ของโลก (ฝ่ายหญิง) 

๒. นายศิวกร     เฟื่องกวินสมบัต ิ เหรียญทอง 

๓. น.ส.ฉัทชนัน  สุริยาอมรานนท์ เหรียญเงิน 

ฟิสิกส ์ ๒๑ – ๒๙ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 

ณ กรุงลสิบอน  
สาธารณรัฐโปรตเุกส 

๑. นายอัครวิศว์    นาคประเสริฐ เหรียญทอง 

๒. นายญาณวรุตม์  พาราทิพย์เจริญชัย เหรียญเงิน 

๓. นายพชรพล       ลีนุเกียรติ ์ เหรียญเงิน 

เคม ี ๑๙ – ๒๙ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๑ 

ณ กรุงบราติสลาวา 
สาธารณรัฐโลวัก    
และกรุงปราก  
สาธารณรัฐเช็ก 

๑. นายภรูิทัต          สุขอนันต์ชัย เหรียญทอง 

๒. น.ส.พิชามญชุ์  อัศวผดุงสิทธ์ิ เหรียญเงิน 

๓. นายภัคพล          ธาดาวศิณ เหรียญเงิน 

๔. นายสรรคเ์ปรม     เตชะวิเชียร เหรียญเงิน 

ชีววิทยา ๑๕ – ๒๒ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 

ณ กรุงเตหะราน  
สาธารณรัฐอสิลามอิหร่าน 

นายฐิติวัสส์         อัศวเลิศพลากร เหรียญเงิน 

ภาษาเยอรมัน ๙ – ๒๙ 
กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 

ณ เมืองไฟรบวร์ก (Freiburg) 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมน ี

๑. น.ส.ปิ่นประภา       พืชผล เหรียญทอง  
ระดับ A2 

(ชนะเลิศคะแนนสูงสุด
อันดับ ๑ ของโลก) 

๒. นายอันดามัน       สายสีทอง รางวัลเกียรติคณุ
ประกาศ 

โลกและอวกาศ ๘ – ๑๗ 
สิงหาคม  
๒๕๖๑ 

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล      
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

๑. นายพศิน     ลาภอเนกอนันต ์ เหรียญทองแดง 

๒. นายวีรวิชญ์      จงศิริวิทยรัฐ เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

๓. น.ส.อณิศยา     เนตรอัมพร เข้าร่วมการแข่งขัน 

ดาราศาสตร์และ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร ์

๓ – ๑๑ 
พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ 

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

นายธนรรณพ      วุนวิริยะกิจ รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

 
 
 
 
 
 

ผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ  ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 



-๕๙-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐโลวัก    

และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก 

ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอสิลามอิหร่าน 

คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑  
ณ เมืองคลูซ-นาโปกา  ประเทศโรมาเนีย 

ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๑ 
ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๐-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

ภาษาเยอรมันโอลิมปิกระหว่างประเทศ  ประจ าปี ๒๕๖๑  
ณ เมืองไฟรบวร์ก (Freiburg)  

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ   
ประจ าปี ๒๕๖๑  

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ   
ประจ าปี ๒๕๖๑  

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๑-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑ น.ส.พัชรวลัย     ปิ่นทอง   

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขนั “การแสดง
ความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖” 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑   

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย  

๒ นายเรณุวัชร์      สุนันท์วงศ์    
 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช การประกวดอ่านฟังเสียง 
“โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย  ครั้งที่ 
๔๗”  

ธนาคารธนชาต   

๓ นายทศภูมิ      พรประเสริฐ   
  

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เหรียญทองค าแท้
หนัก ๑ บาท การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ ๑๕   

มูลนิธิร่มฉัตร 

๔ นายทศภูมิ      พรประเสริฐ   
 

รางวัลชนะเลิศ  การประกวดคัดไทย ระดับมัธยมศึกษา
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เนื่องในงานวันกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม   
และ คณะอักษรศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๕ น.ส.ขวัญปรยีา      อนุกูล   
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดอ่านออก
เสียง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ  เนื่องในงานวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิต
ชิโนรส  

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลราม   
และ คณะอักษรศาสตร์   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๖ น.ส.ชนม์พศิน       แก้วปราง 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การประกวดเขียน
เรียงความระดับมัธยมศึกษา  หวัข้อ “เรื่องเล่าข้าว
พื้นเมืองเพื่อสุขภาพ”ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
บางเขน 

มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

๗ น.ส.ขวัญปรยีา      อนุกูล   
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   
การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแกว้และร้อยกรอง  
ระดับมัธยมศึกษาการแข่งขันทักษะทางวิชาการ      
เนื่องในงานวันสถาปนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย-ี    
ราชมงคลพระนคร  ครบรอบ ๑๔ ป ี   

คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

๘ น.ส.ชนม์พศิน     แกว้ปราง         
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   การแข่งขันแต่งค า
ประพันธ์ร้อยกรอง  ระดับมัธยมศึกษา  ประเภททีม ๒ 
คนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  เนื่องในงานวัน
สถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครบรอบ ๑๔ ป ี  

คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 

๙ นายธณชล      วิมลสัจจารักษ์   

๑๐ น.ส.กัญญาณัฐ      ปญัญาทรง   การแข่งขันประกวดคัดไทย  เนื่องในงานส่งเสริมการ
เผยแพร่ธรรมะผ่านการคัดไทย  ณ  วัดเสมียนนารี  
พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  ไดร้ับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 

๑๑ นายพสิษฐ์         จินดานวุัฒน์ รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน 
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๒๐ 

มูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสุรศักดิ์ 

๑๒ น.ส.ยลรดา        ยงพิศาลภพ 

รางวัลชมเชย 
การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๒๐ 

มูลนิธิร่มฉัตร ณ โรงเรียนสุรศักดิ ์

รางวัลรองชนะเลิศ 
การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
 
 
 

ผลงานดีเด่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



-๖๒-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๓ นายพสิษฐ์      จินดานุวัฒน ์ รางวัลรองชนะเลิศ 

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๑๔ น.ส.รินนารา      แสงพิสิทธิ ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น      
ม.๔-ม.๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สพฐ. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ 

๑๕ นายนวพล      สมบัติธีระ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง 
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน        
ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สพฐ. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ 

๑๖ น.ส.สุธินี      พานิชย์เจริญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง 
การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สพฐ. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบ 

๑๗ นายกฤติน               เอกธญัสกุล รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขัน Math : Jeopardy – 
Style Quiz Competition ระดับ Upper School   
ในกิจกรรมวันวิชาการ “๑๓๓ ปี อัสสัมชัญวิชาการ 
Active Play Active Learning” 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ๑๘ นายธนวัฒน ์ ศรวณีย์ 
๑๙ นายเชาวนนท์ โสภณสกุล 

๒๐ นายนรบด ี วัชรปรีชานนท ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภททมี 
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

๒๑ นายปรมัตถ ์ สมุทรสินธุ์ 
๒๒ นายพร้อม เกิดโภคทรัพย ์
๒๓ นายมุฑิราช             ลักษณวิศิษฏ์ 
๒๔ น.ส.รินนารา แสงพิสิทธิ์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททมี 
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

๒๕ น.ส.ยลรดา   ยงพิศาลภพ  
๒๖ นายธนวัฒน ์ ศรวณีย์  
๒๗ นายณพ                  เติมตฤษณา 
๒๘ นายปราชญ ์ เทวานฤมิตรกุล  

รางวัลชมเชย ประเภททีม 
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

๒๙ นายปาณัสม ์ จินดานุวัฒน์  
๓๐ นายพิเชษฐ              พว่งรอด  
๓๑ นายสิรวิชญ์           เอกพงศ์ไพสิฐ 
๓๒ นายพร้อม              เกิดโภคทรัพย ์

รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล 
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๖ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

๓๓ นายปรมัตถ ์ สมุทรสินธุ์   

๓๔ น.ส.ยลรดา   ยงพิศาลภพ 
๓๕ นายณพ           เติมตฤษณา  

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ประเภทบคุคล 
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

๓๖ นายศรัณย์            ไตรภัทรนันท์  
๓๗ น.ส.รินนารา แสงพิสิทธิ์ 
๓๘ นายนรบดี             วัชรปรีชานนท์  
๓๙ นายมุฑิราช           ลกัษณวิศิษฏ ์
๔๐ นายธนวัฒน์ ศรวณีย์ 
๔๑ นายจิรภัทร     รุจิรายุกต ์

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทบคุคล 
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั 

๔๒ นายนนท์ปวิธ สุริยานุสรณ ์
๔๓ นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล 
๔๔ นายปาณัสม ์ จินดานุวัฒน ์

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล 
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั ๔๕ นายณัฐชนน มงคลธนานนท์ 

๔๖ นายพิเชษฐ               พ่วงรอด 
๔๗ น.ส.ยลรดา              ยงพิศาลภพ เหรียญทอง อันดับ ๑ ของโลก 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการ 
มูลนิธิสอวน.ณ เมืองครูซ-นาโปกา  
ประเทศโรมาเนีย 

 
 
 



-๖๓-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๔๘ นายศิวกร            เฟื่องกวินสมบัต ิ เหรียญทองการแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลมิปิกวิชาการ มูลนิธิสอวน.ณ เมืองครูซ-นาโปกา  

ประเทศโรมาเนีย ๔๙ น.ส.ฉัทชนัน          สุริยาอมรานนท ์ เหรียญเงินการแข่งขันคณิตศาสตร์ โอลิมปิกวิชาการ 
๕๐ น.ส.ปาณิสรา         ตั้งงามสกุล เหรียญทอง ประเภทบุคคล 

การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ The 15th China 
Southeast Mathematical Olympiad ๒๐๑๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๕๑ น.ส.ปาณิสรา          ตั้งงามสกุล เหรียญทองแดง ประเภททีม 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ รายการ The 15th China 
Southeast Mathematical Olympiad ๒๐๑๘ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

๕๒ น.ส.ชัญญา           บุญญาวรกุล   เหรียญทองภูมิศาสตร์โอลิมปกิแห่งประเทศไทย สสวท 
๕๓ น.ส.ชนาพร          โต๊ะสุวรรณวาริช   เหรียญทองภูมิศาสตร์โอลิมปกิแห่งประเทศไทย สสวท 
๕๔ น.ส.ธนภรณ์          สวีสดิ์ศรี  เหรียญเงินภูมิศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สสวท 
๕๕ น.ส.อรุโณทัย          ศรีอ าไพ   เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สสวท 
๕๖ นายณธัชพงศ์         บูรงค์  เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สสวท 
๕๗ นาย ธนวัฒน์         ศรวณีย์  เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย สสวท 
๕๘ นายเชษฐพันธ ์        ใจเปี่ยม ชนะเลิศรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
๕๙ นายเชษฐพันธ ์       ใจเปี่ยม  รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
๖๐ นายเชษฐพันธ ์       ใจเปี่ยม  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางด้าน

รัฐศาสตร์ผู้ท าคะแนนสูงสุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์              
ท่าพระจันทร ์

๖๑ นายภูมภิัส            รอดทอง  
 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (8th ASEAN Quiz, National Level) 

กรมประชาสัมพันธ ์

๖๒ นายธัณยธรณ์        โรจน์มหามงคล   
รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางด้าน
รัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖๓ นายณัชพงศ์         บูรงค์   
๖๔ นายปพน              สุสิกขโกสล 
๖๕ นายธัณยธรณ์        โรจน์มหามงคล   รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับ

มัธยมศึกษา ตอนปลายเนื่องในวันรพี 
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๙ 

๖๖ น.ส. จิณต์จุฑา      เลขพลการ   
๖๗ นายภูมภิัส          รอดทอง 

 
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ PBIC 
Academic Quiz Competition ๒๐๑๘ หัวขอ้ 
“Thailand and the Rise of Asian Power : China-
India-ASEAN” ระดับชั้นมธัยมศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            
ท่าพระจันทร์ จัดโดยวิทยาลัย
นานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

๖๘ นายณฐพงศ์      โลกวิทย ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทาง
เศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ ๘ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

๖๙ นายพัชรพล      ชัยธนะกุลมงคล   ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันความ 
เป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาต ุ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

๗๐ น.ส.สุพิชญา      สุภาเพยีร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
กิจกรรมการแข่งขัน ครอสเวิร์ดกรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑  สนามรวม 

สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค าคม 
และซูโดกุแห่งประเทศไทย 

๗๑ น.ส.รินรดา            สากิยลกัษณ์   รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน AEON English Speech 
Contest ๒๐๑๗ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ Food and 
Health 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์        
(ไทยแลนด์) จ ากัด (มหาชน) ๗๒ น.ส.รินทร์ลภัส       ใจกว้าง 

๗๓ น.ส.ธันยวีร์  ทองดีพันธ์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขัน AEON English Speech Contest ๒๐๑๗ 
รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ Food and Health 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด (มหาชน 

๗๔ น.ส.ลลิล     ดวงพัตรา  

รางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ
รายการ 7th PHS High School Challenge 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน ์
๗๕ นายณภัทร     รักความชอบ  
๗๖ น.ส.ปรียากร     เกษมสวัสดิ์  
๗๗ นายวงศกร      อิทธินันทวีระชัย   
๗๘ น.ส.ญาณิศา     อังคณาภิวัฒน ์  

 



-๖๔-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๗๙ น.ส.พีรชยา     ส ารวยรื่น  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขนัโต้สาระวาที

ภาษาอังกฤษรายการ 7th PHS High School 
Challenge 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน ์๘๐ นายภวัต      อุ่นจิตต์วัฒนะ   
๘๑ น.ส.ณัชพร      น าสิริกุล   
๘๒ น.ส.พริบพันดาว    เหลา่เจริญพรกุล  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันโต้สาระวาทภีาษาอังกฤษรายการ            
7th  PHS High School Challenge 

โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน ์
๘๓ น.ส.ณภัทร         ออ่นโพรัตน์  
๘๔ น.ส.ณัฐรภา       โรจโชติกุล  
๘๕ นายนัทสิทธิ ์    วิบูลศิลป์โสภณ  
๘๖ นายธนวัต      ว่องเกียรติถาวร 
๘๗ น.ส.กานต์นิวัต     แสงมาลา  รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันอ่านบทกวภีาษาอังกฤษใน

หัวข้อ Thai Heritage and Culture 
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย 

๘๘ นายอัมรินทร์         อุดมวรนันท ์ รางวัลชมเชย   การแข่งขันอ่านบทกวภีาษาอังกฤษใน
หัวข้อ Thai Heritage and Culture 

สมาคมการพูดภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทย 

๘๙ นายนัทสิทธิ ์        วบิูลศิลป์โสภณ  รางวัลชนะเลิศ ทีมห้องเรียนปกต ิ
การแข่งขันโต้สาระวาทภีาษาอังกฤษ ภายใต้แนวคิด 
“Beyond ASEAN and Global Citizenship” รอบภาค 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๙๐ นายธนาภาษณ์        อุบลจิต   
๙๑ นายณฐกร            ธรรมรังรอง 
๙๒ นายจิณณะ    ณ นคร   รางวัลชนะเลิศ ทีมห้องเรียนพิเศษ 

การแข่งขันโต้สาระวาทภีาษาอังกฤษ ภายใต้แนวคิด 
“Beyond ASEAN and Global Citizenship” รอบภาค 

ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๙๓ น.ส.ชลิตา      นพมณีจ ารัสเลิศ  
๙๔ น.ส.มนัสยา     พุ่มแก้ว 
๙๕ น.ส.กัญญาณัฐ      ปญัญาทรง รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร 
๙๖ นายวรมันต์       ลอเสรีวานิช รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ การแข่งขนัภาษาอังกฤษ

เพชรยอดมงกุฎ 
มูลนิธิร่มฉัตร 

๙๗ นายปพน          สุสกิขโกศล รางวัลชมเชย การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ มูลนิธิร่มฉัตร 
๙๘ น.ส.ปารีณา      ประกายรุ้งทอง  

รางวัลยอดเยีย่มด้าน Creativity การแข่งขันสร้าง 
Education Mobile App a a Tool to Achieve 
Sustainable Development Goals (SDGs) 

กระทรวงศึกษาธิการประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้  รว่มกับ
ศึกษาธกิาร  รัฐฮาวาย  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

๙๙ น.ส.พิริยากร     เวศกาวี   

๑๐๐ นายสหรัฐ      ปานผา รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ NJ 
Spelling Bee 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) 

๑๐๑ นายนิธวิงศ์      ฐิติสมานนท์ รางวัลชมเชย การแข่งขันสะกดค าภาษาอังกฤษ NJ 
Spelling Bee 2018 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

บริษัทเนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) 

๑๐๒ น.ส.พริบพันดาว     เหล่าเจริญพรกุล รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน 
Impromptu Speech ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับเขต 

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

๑๐๓ นายปราบ      ศิริวัฒนอักษร รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน Multi 
Skills ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ระดับเขต 

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห ์

๑๐๔ น.ส.สุพิชญา      สุภาเพยีร รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
เขต 

โรงเรียนโยธินบูรณะ 

๑๐๕ น.ส.ศศิกานต์      หันจางสิทธิ ์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขัน Story 
Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

๑๐๖ น.ส.มาตฤกานต์    แก้วมณีโชต ิ 
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ ๑  
การแข่งขันละครส้ัน Skit ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับเขต 

โรงเรียนสตรีวิทยา 
๑๐๗ น.ส.ณัฐณิชา        รัตนพฤกษ์  
๑๐๘ น.ส.สิรีน            กาญจนมณี  
๑๐๙ นายอิทธิกร        มะลแิก้ว  
๑๑๐ นายปริตต์         เทพจินดา 
๑๑๑ น.ส.พริบพันดาว     เหล่าเจริญพรกุล รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Impromptu Speech 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 

๑๑๒ นายปราบ         ศิริวัฒนอกัษร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 

 



-๖๕-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
    

๑๑๓ น.ส.สุพิชญา        สภุาเพยีร รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 

๑๑๔ น.ส.ศศิกานต์       หันจางสิทธิ ์ รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 

๑๑๕ น.ส.มาตฤกานต์     แกว้มณีโชติ  

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันละครส้ัน Skit      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเขต 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั 
๑๑๖ น.ส.ณัฐณิชา    รัตนพฤกษ ์ 
๑๑๗ น.ส.สิรีน         กาญจนมณี  
๑๑๘ นายอิทธิกร      มะลิแกว้  
๑๑๙ นายปริตต์       เทพจินดา 
๑๒๐ นายญาณันธร    ค าสุวรรณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

การแข่งขัน English Spelling Bee Competition 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 

๑๒๑ นายนิธิวงศ์      ฐิตสมานนท์ 
๑๒๒ น.ส.เหมือนพิมพ์     โพธารส รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
๑๒๓ นายเชษฐพันธุ ์     ใจเปี่ยม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขัน Quiz 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ๑๒๔ นายธันยธรณ์       โรจน์มหามงคล 

๑๒๕ น.ส.ญาณิษา        วรารักษ์พงศ์ รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงสากล 
การแข่งขันRSU English Academic Contest 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

๑๒๖ นายนรังค์          พรสิริกร 

เหรียญเงิน รายการกรรเชียง๕๐เมตรการแข่งขัน      
ว่ายน้ า liberty insurance 49th snag 2018            
ณ ประเทศสิงค์โปร 

SINGAPORE SWIMMING 
ASSOCIATION 
 

- เหรียญทอง รายการกรรเชียง ๕๐ เมตร  
- เหรียญทอง รายการผีเส้ือ ๑๐๐ เมตร 
- เหรียญทอง รายการผีเส้ือ ๕๐ เมตร 
จากการแข่งขันวา่ยน้ าชิงแชมป์ประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ 
THAILAND SWIMMING CHSMPIONSHIPS 2018  

THAILAND SWIMMING 
ASSOCIATION 

เหรียญทองแดง รายการกรรเชียง ๕๐ เมตร            
การแข่งกีฬาว่ายน้ าชิงแชมป์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  
ณ ประเทศฟิลิปปินส์ 

PHILIPPINES SWIMMING 
ASSOCIATION 

๑๒๗ นายนรังค์      พรสิริกร 

- เหรียญทอง รายการกรรเชียง ๕๐ เมตร  
- เหรียญทองแดง รายการผลัดผสม ๔x๑๐๐ เมตร 
การแข่งกีฬา ชิงแชมป์นักเรียนแห่งอาเซียนASEAN 
SCHOOL GAME 2018 ณ ประเทศมาเลเซีย  

MALAYSIA SWIMMING 
ASSOCIATION 

เหรียญทอง รายการกรรเชียง ๕๐ เมตร   การแข่งขัน
ว่ายน้ าชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ๒๕๖๑  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- เหรียญเงิน รายการกรรเชียง ๕๐ เมตร  
- เหรียญเงิน รายการผีเส้ือ ๕๐ เมตร 
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ เจียงฮายเกมส์  

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย 

๑๒๘ น.ส.ญาตา กันตะเพ็ชร 

เหรียญทองแดง รายการผีเส้ือ ๑๐๐ เมตร 
คัดเลือกเป็นตัวแทนกีฬานักเรียนนกัศึกษาและกีฬา
เยาวชนแห่งชาติ ณ ศูนยก์ีฬาประชานิเวศน์  

สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เหรียญทอง รายการผีเส้ือ ๑๐๐ เมตร 
รายการ sport hero จ.ชลบุรี  

สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุร ี

- เหรียญเงิน รายการผีเส้ือ ๒๐๐ เมตร  
- เหรียญเงิน รายการกรรเชียง ๑๐๐ เมตร  
- เหรียญทอง รายการกรรเชียง ๒๐๐ เมตร  
- เหรียญทองแดง รายการฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร  
- เหรียญทองแดง รายการฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร  
รายการ Martin championship 2019 - เหรียญเงิน 
รายการผีเส้ือ ๑๐๐ เมตร  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 



-๖๖-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๒๙ น.ส. สุพรรษา กังหันทอง 

- เหรียญทอง APNEA ๕๐ เมตรหญิง 
- เหรียญทอง Bi-Fins ๕๐ เมตรหญิง 
- เหรียญทอง Bi-Fins ๕๐ เมตรหญิง 
- เหรียญทอง Bi-Fins ๕๐ เมตรหญิง 
- เหรียญเงิน Surface ๕๐ เมตรหญิง 
- เหรียญทอง Surface ๕๐ เมตรหญิง 
- ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยีย่มหญงิรุ่น ๑๖-๑๗ ปี
การแข่งขันกีฬาด าน้ า(ฟินสวิมมิ่ง)ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒ Finswimming Thailand 
Championship 2018 ณ สระว่ายน้ าศูนย์กีฬาทางน้ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

THAILAND SWIMMING 
ASSOCIATION 

- เหรียญทอง รายการกบ ๕๐ เมตร 
- เหรียญเงิน รายการกบ ๑๐๐ เมตร 
การแข่งขันกีฬาระหวา่งโรงเรียนของกรมพลศึกษา       
ณ  กรมพลศึกษา  

กรมพลศึกษา 

ได้รับเลือกเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร รายการ              
กบ ๕๐ เมตร  รายการแข่งขันกีฬาวา่ยน้ า คัดเลือก
ตัวแทนกรุงเทพหมานคร การแข่งขันกฬีาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ณ ศูนยก์ีฬาประชานิเวศน์  

สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ได้ล าดับที่ ๒ รายการกบ ๕๐ เมตร  
รายการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาว่ายน้ า SINGHA 
SPRINTER SWIMMING THAILAND 2018                 
ณ สระว่ายน้ ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบางนา (ABAC)  

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

รายการแข่งขัน การแข่งขันวา่ยน้ า คัดภาคกลาง ๑ “แม่
กลองเกมส์” ณ สระวา่ยน้ าโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัด
สมุทรสงคราม  
- รางวัลที่ได้รับ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพฯ ไป
แข่งขันว่ายน้ ากีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์
เกมส์” รายการกบ ๕๐ เมตร  

สมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม 

๑๓๐ น.ส. สุพรรษา กังหันทอง 

- รางวัล ๑ เหรียญทอง  
-รางวัล  ๖ เหรียญเงิน  
- รางวัล ๓ เหรียญทองแดง 
- ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ ๒ ของรุ่นทั่วไปหญิง 
การแข่งขันวา่ยน้ า ชิงถ้วยพระราขทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้
คุณทหารลาดกระบัง 

๑๓๑ น.ส.พิรดา     สุวรรณรักษ์ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอาย ุ๑๘ ปี   
รายการ เทนนิสเยาวชน จ าเริญ - คัพ ลอนเทนนิสพัฒนา
ดาวรุ่ง ๒๐๑๘   ณ สนามเทนนิสธรรมศาสตร์รังสิต            

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอาย ุ๑๘ ป ี
รายการ Thai - Denmark south zone junior 
championships 2018 ณ จังหวัดภูเกต็ 

สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

๓. รายการ Oceanic junior championship ๒๐๑๘ 
วันที่ ๒๗-๒๘ ต.ค. ๖๑จังหวัดภูเก็ต  
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ หญิงเด่ียว ๑๘ป ี 
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ คู่ผสมทั่วไป 

สมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต 

- รางวัลรองชนะเลิศ girls single ๑๘ 
- รางวัลรองชนะเลิศ girls double ๑๘  girls single 
๑๘ & under Penang Open International tennis 
championship 2018 Penang  Malaysia 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF MALAYSIA 

 



-๖๗-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๓๒ น.ส. ธมนพรรณ    จงเลิศตระกูล 

ชนะเลิศหญิงเด่ียวอายุไม่เกิน๑๘ป ีพีททีีจูเนียร์ เซอร์กิต ๒๐๑๘ 
ครั้งที่ ๓ สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

แชมป์หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ป ี  7th Air Asia Fly To 
Dream 2018 Circus 2 สนามเทนนิส ซี.วี.สปอร์ตคลับ เขตทวี
วัฒนา (สนามเทนนิสในร่ม) 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

แชมป์หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ปี   รายการ PTT-ลอนเทนนิส
พัฒนาฝีมือครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ สนามเทนนิสสมโภชเชียงใหม่
๗๐๐ ปี จังหวัดเชียงใหม ่

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศหญิงเด่ียวรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี  พีทีทจีูเนียร์        
แชมป์เปี้ยนชิพ ภาคอีสาน ๒๐๑๘  สนามเทนนิส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

ชนะเลิศประเภททีม   รายการ Colorful Yunnan Belt and 
Road Intiative Kunming International tennis 
Tournament ณ อันหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF CHINA 

ชนะเลิศรุ่นอายุ ๑๘ปหีญิง    รายการ PTT Junior master 
cup 2018 สนามเทนนิสโรงแรมรามาการ์เด้น  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF CHINA 

ล าดับที่ ๓ ประเภทคู่   รายการ ITF junior championship 
macau 2018 ณ มาเก๊า 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF MACAO 

รองชนะเลิศ ประเภททีมสุภาพสตรี   รายการกีฬาประเพณีส่ี
เหล่าทัพประจ าปี ๒๐๑๙ ทีมกองทัพบก วันที ่๑๙-๒๓ มกราคม 
๒๕๖๒ สนามเทนนิสสนามกีฬากลางจังหวัดอยธุยา อยธุยา  

 

การคัดเลือกเยาวชนทีมชาติรุ่นอายุไม่เกนิ ๑๖ปีหญิง ๒๐๑๙ 
สมาคมกีฬาเทนนิสลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ        
จ. นนทบุรี  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

๑๓๓ นายรฐนนท์         ตั้งธนศฤงคาร 

ชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว รุ่นอายุไม่เกนิ ๑๖ ป ี   การแข่งขัน
กีฬาเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง ประจ าปี ๒๕๖๑  

กรมพลศึกษา 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทชายเด่ียวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  
เทนนิสเยาวชน ซียูจูเนยีร์แชมป์เปี้ยนชพิ ๒๐๑๘  ทีทีจูเนียร์
เซอร์กิต 3/2018 สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทชายเด่ียวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  การ
แข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ 
ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ จังหวัดเชียงใหม่  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทชายเด่ียวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี     
การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนา
ฝีมือ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔ จังหวัดพิจิตร  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

Third Place Boy’ Singles ๑๘ and Under P80 RINSING 
STAR ROAD TO OLYMPIC 2018 by TOYOTA Bangkok 
Circuit 3  Between 18-20 August 2018 Bangkok 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทชายเด่ียวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี     
การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนา
ฝีมือ ภาคอีสาน ประจ าป ี๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศอันดับสอง ชายเด่ียวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
พีทีทีจูเนียร์แชมเปียนชพิ ภาคอีสาน จ. ขอนแก่น  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 
๑๘ ป ี พีทีทีลอนฯพัฒนาฝีมอืครั้งที่ ๖  จ. ขอนแก่น  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศ รุ่นชายเด่ียวอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  รายการ KRASAE 
TENNIS CAMP JUNIOR CHALLENGE 2018 ครั้งที่ ๙  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ชนะเลิศชายเด่ียว อายุไม่เกิน ๑๘ ปี  รายการเกรต้าเทนนิส 
คิดส์คัพ ๒๐๑๘- เซอร์กิต ๒ เกรต้าฟาร์มพัทยา   จ.ชลบุรี 

สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุร ี

รองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทเยาวชนชายเด่ียวอายุไม่เกิน 
๑๘ ป ีพีทีทีลอนฯพัฒนาฝีมือครั้งที่ ๗ เชียงใหม่  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

 



-๖๘-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๓๔ น.ส.พิมพ์รดา    จัตวาพรวนิช - ชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว 

- ชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ 
Chuck E Cheese’s Guam ITF Junior  Championships 
(Grade 5) ณ เกาะกวม 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว PTT-ITF Junior (Grade 5) 
ประเทศไทย  

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว  International children’s game 
(กีฬายุวชนโลก) ประเทศอิสราเอล 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF ISRAEL 

รองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่  ITF 18&U South Central Leg๓ 
(Grade3 ) ประเทศซิมบับเว 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF ZIMBABWE 

ชนะเลิศประเภทคู่  รายการ PTT-ITF Junior grade4  
จ. นนทบุรี ประเทศไทย 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF THAILAND 

รองชนะเลิศประเภทหญิงเดียว  รายการ MSLTA-ITF Junior 
Tennis championship Grade๓ ณ เมือง pune ประเทศ
อินเดีย 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF INDIA 

รองชนะเลิศ ประเภทคู่  รายการ J4 ShenZhen       
ณ เมืองเซินเจิ่น ประเทศจีน 

LAWN TENNIS ASSOCIATION 
OF CHINA 

๑๓๕ น.ส.พรณิชา        สุวัฒโนดม - ชนะเลิศประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ป ี
- ชนะเลิศประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ป ี
การแข่งขันแบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเปีย้นชิพ ๒๐๑๘      
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดตรัง 

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ชนะเลิศประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี          
SCG Junior Badminton Championships ๒๐๑๘  

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

เหรียญเงินประเภทคู่และคู่ผสม รุ่นอายไุม่เกิน ๑๗ ป ี
รายการ BADMINTAON ASIA U17 & U15 JUNIOR 
CHAMPIONSHIPS 2018 ณ ประเทศเมียนมา 

ประเทศเมียนมา 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีมรายการ การแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ ระดับชาติ ณ จังหวดัเชียงราย  

สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย 

ชนะเลิศหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี และชนะเลิศคู่ผสมรุ่นอายุ
ไม่เกิน ๑๙ ปี รายการ victor ponsana badminton open 
2019  

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทคู่ผสมอายุไม่เกิน ๑๙ ปี 
รายการ yonex dutch junior international 2019  

ประเทศเนเธอร์แลนด์  

๑๓๖ น.ส.ลักษิกา      ศรีนิติวรวงศ์ - เหรียญทองแดงประเภท ปืนสั้นอัดลมสตรี 
- เหรียญทองแดงประเภท ปืนสั้นสตรี   รายการ issf world 
cup 2018 ณ ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย 

เหรียญเงินประเภท ปืนสั้นอัดลมสตรี   กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ นครสวรรค์ศึกษาเกมส์  

กรมพลศึกษา 

๑๓๗ นายสิรภพ     วนเวชกุล  - รางวัลชนะเลิศ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถว้ยรางวัล
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๑๓๘ น.ส.กะรัตเพชร      ฤทธิสิงห์  รางวัลเหรียญทอง  แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง   
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๓๙ น.ส.จิราภา      อินทบุหรั่น รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความ สามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

http://www.badmintonthai.or.th/
http://www.badmintonthai.or.th/
http://www.badmintonthai.or.th/
http://www.badmintonthai.or.th/


-๖๙-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๔๐ น.ส.วรลักษณ์     ดีแว่น รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 

ระดับชั้น ม.๔-ม.๖     งานมหกรรมความ สามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๑ น.ส.รมิดา    เราอปุถัมภ ์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   งานมหกรรมความ สามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๒ น.ส.ปานวาด      ขอเจริญ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๓ น.ส.บัว      สินบัวทอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๔ น.ส.ธัญรัศม์      บุรทัตเธยีรพงษ์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๔๕ น.ส.จิราภา      อินทบุหรั่น รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กจิกรรม การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖    งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๔๖ น.ส.วรลักษณ์      ดแีว่น รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๔๗ น.ส.รมิดา       เราอุปถัมภ ์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๔๘ น.ส.ปานวาด     ขอเจริญ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖   งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๔๙ น.ส.บัว      สินบัวทอง รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขนัระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๐ น.ส.ธัญรัศม์     บุรทัตเธียรพงษ ์ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันระบ ามาตรฐาน 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๑ น.ส.จิราภา      อินทบุหรั่น รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑   การแข่งขันนาฏศิลป์
ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 
 



-๗๐-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๕๒ น.ส.วรลักษณ์      ดแีว่น รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑    การแข่งขัน

นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๓ น.ส.ปานวาด ขอเจริญ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๔ น.ส.รมิดา  เราอุปถัมภ ์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๕ น.ส.บัว     สินบวัทอง รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๖ น.ส.ธัญรัศม์     บุรทัตเธียรพงษ ์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๗ น.ส.อาทิตยา    เชาว์ชาญ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๘ น.ส.กชมล    พันธุบรรยงก ์ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๕๙ น.ส.นวลนภวรรณ   ภูริภาคย์เรืองกุล รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๖๐ น.ส.รุจิภาส ชื่นบาน รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๖๑ น.ส.มินญาฎา     เนตรครุฑ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

 



-๗๑-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๖๒ น.ส.ทรรษพร      ศรีเมฆ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๑๖๓ น.ส.ธัญรัศม์     บุรทัตเธียรพงษ ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ สอง ประเภท นาฏศิลป์ 
การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ  
นาฏยวาฑิต กิตติประกาศ ครั้งที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

๑๖๔ น.ส.บัว      สินบัวทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ สอง ประเภท นาฏศิลป์ 
การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ  
นาฏยวาฑิต กิตติประกาศ ครั้งที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

๑๖๕ น.ส.รมิดา    เราอปุถัมภ ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ สอง ประเภท นาฏศิลป์ 
การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ  
นาฏยวาฑิต กิตติประกาศ ครั้งที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

๑๖๖ น.ส.ปานวาด    ขอเจริญ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ สอง ประเภท นาฏศิลป์ 
การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ  
นาฏยวาฑิต กิตติประกาศ ครั้งที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

๑๖๗ น.ส.วรลักษณ์    ดีแว่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ สอง ประเภท นาฏศิลป์ 
การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ  
นาฏยวาฑิต กิตติประกาศ ครั้งที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

๑๖๘ น.ส.จิราภา    อินทบุหรั่น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ สอง ประเภท นาฏศิลป์ 
การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ  
นาฏยวาฑิต กิตติประกาศ ครั้งที่ ๓   ประจ าปี ๒๕๖๑ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรม 

๑๖๙ นายปวิช     ชัยสิรวัช รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑   การประกวดงานศิลปกรรม
นานาชาติ รุ่นอาย ุ๑๔-๑๗ ป ี

PRINCE MAHIDOL AWARD 
CONFERENCE และเครือข่าย 

๑๗๐ นายปวิช    ชยัสิรวัช รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพเนือ่งในวันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส ประจ าป ี๒๕๖๑ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวหิาร 

๑๗๑ นายปวิช     ชัยสิรวัช รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.๔-ม.๖ 

สพม. ๑ สพฐ. 

๑๗๒ น.ส.สวิตตา    ศิรินาม รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี   
ม.๔-ม.๖  มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ 
๖๘ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวนัออก) 

สพฐ. 

๑๗๓ น.ส.สวิตตา    ศิรินาม รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณ ีม.๔-ม.๖  มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่ 

สพม. ๑ สพฐ. 

๑๗๔ น.ส.สวิตตา    ศิรินาม รางวัลชมเชย อันดับ ๒ การประกวดวาดภาพเนื่องในวันกรม
สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ประจ าปี ๒๕๖๑ 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม     
ราชวรมหาวิหาร 

๑๗๕ นายจิรายุทธ     ประชาตรี รางวัลเหรียญทอง   รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๔-ม.๖ 

สพม. ๑ สพฐ. 

๑๗๖ น.ส.ศุภิสรา     ยาพันธ ์ รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๔-ม.๖ 

สพม. ๑ สพฐ. 

๑๗๗ นายปุณยตว์     เร่ืองยังมี 
 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.๔-ม.๖ 

สพม. ๑ สพฐ. 

๑๗๘ นายเนติธร   ปริยกร  
 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ     ครั้งที่ ๑๕ และรางวัลระนาดเอก
ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
 



-๗๒-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๗๙ นายเนติธร   ปริยกร 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ    สมเด็จพระเจา้อยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติได้รับถ้วยรางวัล  
บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง
ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าป๒ี๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ  เด่ียวระนาดเอก  ได้รับถ้วยเกยีรติยศ และเกียรติ
บัตร โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   งานสัปดาห์
แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย            
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก  
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก      
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล เข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวระนาดเอก การประกวดบรรเลง
ดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร 
ศิลปบรรเลง) 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยเกียรติยศธนาคาร
กรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับมธัยมศึกษา  “ประลองเพลง 
ประเลงมโหร”ี ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีต
ศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘๐ นายศุภกฤต      เมฆินทร์อนุกูล  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย     ได้รับถว้ย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี 
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว    
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปีพทุธศักราช ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  ได้รับถ้วยรางวัล 
บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 
๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

 
 
 



-๗๓-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๘๑ นายศุภกฤต      เมฆินทร์อนุกูล  

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ถ้วยเกียรติยศธนาคาร
กรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับมธัยมศึกษา  “ประลองเพลง 
ประเลงมโหร”ี ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีต
ศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘๒ นายฐิติพัฒน ์     ซีประเสริฐ  

รางวัลชนะเลิศวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล  
ที่ ๙  โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  งานสัปดาหแ์ห่งการเชิดชูเกยีรติและการจัดงานวัน
คล้ายวันพิราลยั สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ (ชว่ง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ   พระเจา้อยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร     เนื่องในโอกาสทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวซอด้วง    ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวซอด้วง    ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 
๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และรางวลั เข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวซอ
ด้วง การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร 
ศิลปบรรเลง) 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน        สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ     ถว้ย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลที่ ๓ เด่ียวซอด้วง ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี การประกวดดนตรี
ไทยระดับมัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีต
ศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 



-๗๔-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๘๓ นายกิตติพงศ์      ธนากาญจน ์ 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย    ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  งานสัปดาหแ์ห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  
๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว     มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับ ๑ การแข่งขัน
เด่ียวขลุ่ยเพยีงออ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวง
เล็ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก     
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

รางวัล เข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวขลุย่เพียงออ การประกวด
บรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร 
ศิลปบรรเลง) 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ ถ้วย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๕-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๘๔ น.ส.ฟ้างาม    บัวลอย  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าป ี ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 
ถ้วยเกยีรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางชมเชย ขับร้องเพลงไทย ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี           
การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘๕ นายฐิติวัฒน์    กองอังกาบ  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  งานสัปดาหแ์ห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

 
 
 



-๗๖-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๘๖ นายฐิติวัฒน์    กองอังกาบ 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าป ี ๒๕๖๑ และรางวัลผู้บรรเลงจะเข้ดีเด่น 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และรางวลั เข็มฝีมือศรทอง 
เด่ียวจะเข ้การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ       
(ศร ศิลปบรรเลง) 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ ถ้วย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลที่ ๒ เด่ียวจะเข ้ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี การประกวด
ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” 
ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

๑๘๗ น.ส.พัดชา  มหาวินิจฉัยมนตรี  

รางวัล ชนะเลิศ เด่ียวซอด้วง     ได้รับถว้ยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เข็มฝีมือศรทอง และเกียรติบัตร       
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ       
(ศร ศิลปบรรเลง) 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ และรางวัลฉิ่งดีเด่น 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และรางวัลผู้บรรเลงซอด้วงดีเด่น 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวง
เล็ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 



-๗๗-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๘๘ น.ส.พัดชา  มหาวินิจฉัยมนตรี  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย 
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ ถ้วย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๘๙ น.ส.ณัฐชาพรรณ    พลอยสิงหโ์ต  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริงม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง         
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘    
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลง
สากล หญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย หญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๑๙๐ นายถิรคุณ    มาศศรี  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง               
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง         
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘    
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๘-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๙๑ นายภูร ิ    สระทองเถื่อน  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริงม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง  ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๑๙๒ นายปรินทร   งามรุ่งวิเชียร  
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๑๙๓ น.ส.พัชนิดา    บูรพงศ์  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  งานสัปดาหแ์ห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

๑๙๔ น.ส.พัชนิดา    บูรพงศ์ 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และรางวัลผู้บรรเลงระนาดทุ้ม
ดีเด่น 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม 
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันเด่ียวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ ถ้วย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 



-๗๙-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๙๕ นายกษิดิ์เดช    อยู่เจริญ  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  งานสัปดาหแ์ห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๙๖ นายกิตตินันท์    หิรัญพฤกษ ์

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

๑๙๗ นายกิตตินันท์      หิรัญพฤกษ์  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าป ี๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชมเชย เด่ียวฆ้องวงใหญ่ ได้รับเกยีรติบัตรพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การ
ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๑๙๘ น.ส.ณัฏฐา    ไพบูลย์รัตนากร 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 



-๘๐-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๑๙๙ น.ส.ณิชชยา    กิจเจริญ  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัด
งานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าป ี๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวขิม ๗ 
หย่อง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับ ๒ การแข่งขัน
เด่ียวขิม ๗ หยอ่ง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวง
เล็ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก     
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ              
ถ้วยเกยีรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๑-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๐๐ น.ส.ชนาธิป      ปีตวัฒนกุล  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก 
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก               
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  และรางวัล เข็มฝีมือศรทอง  
เด่ียวขิมสาย การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ  
(ศร ศิลปบรรเลง) 

๒๐๑ น.ส.ณัฐชนัน    เกษธ ารง  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ขบัร้องเพลงไทย  ได้รับถ้วย
เกียรติยศ และเกยีรติบัตร โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ    สมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ ได้รับถ้วยรางวัล 
บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าป ี
๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก 
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก  
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี    ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน          
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    และถว้ย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย ขับร้องเพลงไทย ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด
ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” 
ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีต
ศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 



-๘๒-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๐๒ น.ส.ทรรศญา    ตลับเพ็ชร  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ และรางวัลจะเข้ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ และรางวัลผู้
บรรเลงฉิ่งดีเด่น 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ ได้รับถ้วยรางวัล 
บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าป ี 
๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก 
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๕.. รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก  
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัล เข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวจะเข ้การประกวดบรรเลงดนตรี
ไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ       
(ศร ศิลปบรรเลง) 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ ถ้วยเกียรติยศ
ธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย เด่ียวจะเข้ ได้รับเกียรติบตัรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี     การประกวด
ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” 
ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

๒๐๓ นายรัชพล  เฟื่องคอน  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง   ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง     
ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘   ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน  
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก  

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๓-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๐๔ นายแดนสรวง    วงศ์สวรรคกร  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริงม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง  ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปี
ที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๒๐๕ น.ส.ญานิกา   แกล้วกสกิรรม  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง   การแข่งขันขบัร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับชาต ิ
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับ ๑ การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีอง
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน  
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๒๐๖ น.ส.ภณิตา  สิงห์ณรงค์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน  
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง            
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ีรุ่น Senior                  
การประกวดร้องเพลงในงาน The Twinkle Star 

Mozart Academy 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ีรุ่น Duo การประกวด
ร้องเพลงในงาน The Twinkle Star 

Mozart Academy 

สอบแข่งขันร้องเพลงและทฤษฎีดนตรี ได้ที่ ๑ ของประเทศ 
(คะแนน ๙๖/๑๐๐ )  

University of west London 

สอบแข่งขันด้านทฤษฎีดนตรี ได้ที่ ๑ ของประเทศ  
(คะแนน ๙๗/๑๐๐ )  

University of west London 

สอบแข่งขันด้านทฤษฎีดนตรี ได้ที่ ๒ ของประเทศ  
(คะแนน ๙๙/๑๐๐ )  

University of west London 

สอบแข่งขันด้านร้องเพลงและทฤษฎีดนตรี ได้ที่ ๑ ของประเทศ 
(คะแนน ๙๓/๑๐๐ )  

Trinity College London 

รางวัลเหรียญทอง ประเภท Singing with backing Track  
รุ่นอายุ ๑๖-๑๘ ปี งานประกวด Yamaha Thailand Music 
Festival ๒๐๑๙ 

Yamaha Academy Thailand 

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ หนึ่ง
ในโลก และเพลงจากพระบรมราโชวาท คุณธรรม ๔ประการ  
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ รุ่นอุดมศึกษาประชาชนทั่วไป เนื่องในงาน
วันพ่อแห่งชาต ิ 

สโมสรนักแต่งเพลง 

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะดนตรีนักเรียนโรงเรียนนอก
ระบบ ๒๕๖๑  

กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคม
โรงเรียนดนตรี(ประเทศไทย) 



-๘๔-  
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ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๐๗ น.ส.ลลิตา     ทวิสกุลรัตน์   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 

ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก  และเกียรติบัตร 
กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๒๐๘ นายยิ่งยศ    สุนทอง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๒๐๙ นายชวัลวิชญ์    เอือ้สุขสถาพร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๒๑๐ น.ส.รัตนา    สิริพุทธวณิชย ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 
ปีที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๒๑๑ นายภาสวิชญ ์   สมประเสริฐศรี  

รางวัลชนะเลิศ เด่ียวซออู้ ได้รับถ้วยพระราชทาน                       
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว เข็มฝีมือศรทอง เกียรติบัตร                       
การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ ๒ 

มูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ 
(ศร ศิลปบรรเลง) 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ และรางวัลซออู้ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีงานสัปดาหแ์ห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้าย
วันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสรุิยวงศ์  (ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าป ี๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ   ได้รับถว้ย
รางวัล บ้านดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทยเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ 
พรรษา ประจ าปี  ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับ ๑ การแข่งขัน
เด่ียวซออู้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวง
เล็ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก      
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ ถ้วย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลที่ ๒ เด่ียวซอด้วง ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี การประกวด
ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” 
ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 



-๘๕-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๑๒ น.ส.รมย์ชล ี สุวรรณมณี  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ และรางวัลกลองแขกตวัเมีย
ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี งานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงาน
วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์      
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย    
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา 
ประจ าป ี๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรี
ไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   
ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร และระดบัภาค ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-
กุมารี  

จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม.๔-
ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘   ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับ ๑ การแข่งขัน
เด่ียวจะเข้ ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวง
เล็ก ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก      
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน                    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วย
เกียรติยศธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับ
มัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรี
คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
 
 
 



-๘๖-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๑๓ น.ส.กลันทิกา    อมรวรสิน  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายได้รับถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีงานสัปดาห์
แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปีพทุธศักราช ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๖๖ พรรษา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก 
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก  
ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ 
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาต ิครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลที่ ๓ วงมโหรี ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี และ ถ้วยเกียรติยศ
ธนาคารกรุงเทพ การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา  
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

รางวัลที่ ๓ ขับรอ้งเพลงไทย ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด
ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี”  
ครั้งที่ ๓๓  

ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ 
 

๒๑๔ นายอิสิทัต       พันธุ์พงศ์พิพัฒน์  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย   ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑  

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษ เพลงดาบของชาติ  
ได้รับถ้วยรางวัล บา้นดนตรีไทยศรีผ่อง การประกวดดนตรีไทย
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๖๖ พรรษา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

กองทัพเรือ และ มูลนิธิราชสกุล
อาภากรในพลเรือเอกพระเจา้บรม
วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
ร่วมกับบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด่ียวขลุ่ยเพียงออ  ได้รับถ้วย
เกียรติยศ และเกยีรติบัตร โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 



-๘๗-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๒๑๕ นายปยิวัฒน์   รอดทรัพย์  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ                    
ในรัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕ และรางวัลกลองแขกตวัผู้ดีเด่น 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  
ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีงานสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวัน
คล้ายวันพิราลยั สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์  
(ช่วง บุนนาค)  

มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมด็จ
เจ้าพระยา 

รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีต
ศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒๑๖ นายจิรชาต ิ     สุขเจริญ  

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันวงสตริง  ม.๔-ม.๖ 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา 
๒๕๖๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปี
ที่ ๘ ได้รับถ้วยผู้บัญชาการทหารบก และเกียรติบัตร 

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จ ากัด 
มหาชน 

๒๑๗ นายธนวัฒน์  ยังทน  

รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วย
พระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ ๙ โครงการประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ ครั้งที่ ๑๕  

มหาวิทยาลัยรังสิต 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
ประเภทชาย ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๑๘ น.ส.ปาละตา    ข าเจริญ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๑๙ นายจิรัฏฐ ์       โชคชวัลพันทว ี
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๐ น.ส.ฐิตญา       ทวิาร ี
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๑ นายณัฐวัศ      จันทร 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

 
 



-๘๘-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๒๒ น.ส.ลีลาวดี      อัศวเทวินทร ์

 
รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๓ น.ส.ณัฐณิชา     พงศ์ปฏิเมธ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๔ น.ส.กมลพักตร์  จินตนา 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๕ นายพลภัทร      ทองนาคะ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๖ นายพชร        สินธาราประเสริฐ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่อง
ลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๗ นายพลวัฒน์         โรจน์นครินทร์ 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวง 
เครื่องลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๘ น.ส.ภูษณิศา     บูรณวนิช 
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวง 
เครื่องลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๒๙ นายพัชรี      เชาวน์ธนสิทธิ ์
 

รางวัลระดับเหรียญทอง  การประกวดดนตรีประเภทวง 
เครื่องลม  ม.๔-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยขีองนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๓๐ น.ส.รินรดา       ตรีตรง 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี 
ครั้งที่ ๑๐ งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

๒๓๑ นายวิภู        วัชรขจร 
๒๓๒ นายกอบชนม์     สิทธิธรรมโชติ 
๒๓๓ นายกฤติน        เวณุนันทน์ ชนะเลิศ อันดับ ๑  การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์ชวีภาพ ครั้งที่ ๑๐ งานเกษตรก าแพงแสน  
ประจ าป ี๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

๒๓๔ น.ส.ชาลิสา ลิมป์   ปัทมปาณ ี
๒๓๕ น.ส.ธนวรรณ    อัจฉรยิะชาญวณิช 
๒๓๖ นายนวิน          พรกุลวัฒน์          รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน 

พูดเพื่ออาชีพ 

ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝร่ังเศส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

๒๓๗ น.ส.พิชญา      หวังปรีดาเลิศกัล 
๒๓๘ น.ส.เพ็ญพิชชา    เพชรสีช่วง   รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขัน 

เล่าเร่ืองจากภาพ ๒๓๙ น.ส.มนนิชา       ลาภผล 
๒๔๐ น.ส.ชลัญดา        ภาณุพินทุ  

รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันละครส้ัน 
๒๔๑ น.ส.ธนกร          สุทธิเรือง     
๒๔๒ น.ส.รมิตา          จุฑาสันติกุล  
๒๔๓ น.ส.ศิรดา         ค้ิวเจริญ   
๒๔๔ นายณัฐกิตติ์      นิ่มเนียน 
๒๔๕ นายอัมรินทร์      อุดมวรนันท ์

รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันเขียนตาม
ค าบอกภาษาฝร่ังเศส 
 

๒๔๖ นายณภัทร         คุณวัฒน ์      
๒๔๗ น.ส.วิมลสิริ         อารี  
๒๔๘ น.ส.ณัชชา         สินคีรี   
๒๔๙ น.ส.วิรมณ        ตั้งตระกูลพรรณ 



-๘๙-  
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ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๕๐ น.ส.ปิ่นประภา      พืชผล      รางวัลเหรียญทอง เป็นอันดับ 1 ของโลก ระดับความรู้

ภาษาเยอรมัน A2 
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมัน สพม. เขต ๑        
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมกับ
สมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศ
ไทย   สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ  
และองค์กรต่างๆ   

๒๕๑ นายอันดามัน        สายสีทอง     เกียรติคุณประกาศ ระดับความรู้ภาษาเยอรมัน A2 
๒๕๒ น.ส.ญาณิศา         นิลเขตร     รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันเขยีนเรียงความ 

ภาษาเยอรมันระดับประเทศ 

๒๕๓ น.ส.ปอ            แกว้ประเสริฐ   รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาสเปน 
ประเภททีม  ในงาน “มหกรรมวิชาการ : HUSO BIG DAY 
ครบรอบ ๔๐ ป”ี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔ น.ส.รวิดา          ชัยศุจยากร 

๒๕๕ น.ส.นันทิชา       สุวรรณรัตน์ 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันละครส้ันภาษาญี่ปุ่น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศ
ไทย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ 
และสมาคมนักเรียนเก่าญีปุ่่น ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

๒๕๖ น.ส.รมย์ธีรา       เล็บครุฑ  
๒๕๗ นายณัฐชนน       พลเลิศล้ า   
๒๕๘ น.ส.กานตนันท์    อินทนนท ์  
๒๕๙ น.ส.ณัฐธิดา        สายวงศ์  
๒๖๐ นายพัทธดนย์       คงฉ้ง  
๒๖๑ นายวรรณไวทย์      วรรณเวก 
๒๖๒ น.ส.ศริยา              ศุภประวัต ิ  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาญีปุ่่น 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรม
ประกวดและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ 

๒๖๓ เด็กหญิงอิษรา       ฮอ้ศิริมานนท์ 
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเล่าเร่ืองจากรูปภาพ 

๒๖๔ เด็กชายศุภการุณย์  วงศ์ปิยนันทกุล 
๒๖๕ น.ส.ภูษณิศา          บูรณวนิช รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันสุนทรพจน ์
๒๖๖ น.ส.ภัคนภันต์        มโนมัยวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับการแข่งขันเปดิพจนานุกรม 

KODANSHA’SFURIGANAJAPANESE-THAI DICTIONARY 
ที่ ๒ 

๒๖๗ นายณัฐชนน         พลเลิศล้ า รางวัลชนะเลิศ อันดับการแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
KODANSHA’S COMPACT KANJI GUIDE 

๒๖๘ น.ส.ชนม์พศิน       แก้วปราง  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรม
ประกวดและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ ๘ 

๒๖๙ น.ส.ณีรนุช          จังคศิริ  
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพจากฟังเร่ืองเล่า ๒๗๐ น.ส.ชัญญา         ดวงระยศ  

๒๗๑ น.ส.นภัสสร        พงศ์ศิริเลิศ 
๒๗๒ น.ส.ภัคนภันต์     มโนมยัวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 

KODANSHA’SFURIGANAJAPANESE-THAI DICTIONARY  
ที่ ๒ 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนศรีอยุธยา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรม
ประกวดและแข่งขันทักษะทาง
วิชาการภาษาญี่ปุ่น ระดับภูมภิาค 
(กรุงเทพฯและภาคตะวันออก) 

๒๗๓ นายณัฐชนน        พลเลิศล้ า รางวัลชนะเลิศ อันดับการแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
KODANSHA’S COMPACT KANJI GUIDE 

๒๗๔ น.ส.ภูษณิศา        บูรณวนิช  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การแข่งขันสุนทรพจน์ 
๒๗๕ นายณัฐชนน        พลเลิศล้ า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานกุรม ประเภทพจนานุกรม 

KODANSHA’S COMPACT KANJI GUIDE 
ตามที่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญีปุ่่นโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้จัด
กิจกรรมประกวดและแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น 
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๖ 

๒๗๖ น.ส.ภูษณิศา บูรณวนิช รางวัลชมเชย การแข่งขันสุนทรพจน ์

๒๗๗ นายสุรศักดิ์       แซ่ลิ้ม รางวัลชนะเลิศ แข่งขันเปิดพจนานกุรม ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน โรงเรียนศรีอยุธยา  
ในพระอุปถัมภ์ฯ 

๒๗๘ น.ส.ปิณฑิรา      ภาษีผล รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามค าบอก 

๒๗๙ น.ส.กนกนารถ     ฤดีอมรเกียรติ รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทกัษะภาษาจีน ระดับภาค เขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลครั้งที่ ๔ 

ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒๘๐ น.ส.กนกนารถ    ฤดอีมรเกียรติ รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันทกัษะภาษาจีน ระดับประเทศ ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒๘๑ นายชยุตม ์       อิทธวิรรณพงศ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขัน « Savoir 

communiquer en français » ทักษะการส่ือสารภาษาฝร่ังเศส 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
 ๒๘๒ นายภูเบศ        สง่ารักษ ์ 



-๙๐-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๒๘๓ นายสรกฤช      เวียงวิเศษ  รางวัลชมเชยอันดับ ๒  การแข่งขันพูดสนุทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส  
๒๘๔ นายนวิน          พรกุลวัฒน์  รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่อ

อาชีพ (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝร่ังเศส 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

๒๘๕ น.ส.พิชญา       หวังปรีดาเลิศกัล 
๒๘๖ น.ส.เพ็ญพิชชา    เพชรสีช่วง รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันเล่าเร่ือง

จากภาพ (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ ๒๘๗ น.ส.มนนิชา       ลาภผล 
๒๘๘ น.ส.ชลัญดา       ภาณุพินท ุ 

รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันละครส้ัน 
(ภาษาฝร่ังเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔-๖ 

๒๘๙ น.ส.ธนกร         สุทธิเรือง  
๒๙๐ น.ส.รมิตา          จุฑาสันติกุล  
๒๙๑ น.ส.ศิรดา         ค้ิวเจริญ  
๒๙๒ นายณัฐกิตติ์       นิ่มเนียน 
๒๙๓ นายอัมรินทร์     อุดมวรนันท ์

รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาฝร่ังเศส ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝร่ังเศส 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑ โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลยั ร่วมกับ ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาการเรียนการสอนภาษา
ฝร่ังเศส โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

๒๙๔ นายณภัทร     คุณวัฒน์  
๒๙๕ น.ส.วิมลสิริ     อาร ี
๒๙๖ ณัชชา       สินคีรี  
๒๙๗ น.ส.วิรมณ      ตั้งตระกูลพรรณ 
๒๙๘ น.ส.เต็มตรอง     นิ่มระว ี รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน 

การแข่งขันเขียนตามค าบอกภาษาฝร่ังเศส 
๒๙๙ น.ส.ญานิกา    แกล้วกษิกรรม  ประกาศนียบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒            

การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝร่ังเศส 
๓๐๐ น.ส.ธัญกัญจน์    วนิชย์ชัชวาลกูล  ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง 

การแข่งขันวาดภาพตามหวัข้อทีก่ าหนด ๓๐๑ น.ส.แพรตะวัน    ตะลันกูล 
๓๐๒ นายหรัช        เทพธรณินทรา  รางวัลคะแนนสูงสุด ระดับ A1 การสอบวัดระดับความรู้และ

ทักษะภาษาฝร่ังเศสตามมาตรฐานยุโรป 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาฝร่ังเศส กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศที่ ๒
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมกับ
ศูนย์เครือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาฝร่ังเศส กรุงเทพมหานครและ
ศูนย์เครือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาฝร่ังเศส ภาคกลาง 

๓๐๓ น.ส.วิรมณ      ตั้งตระกูลพรรณ รางวัลคะแนนสูงสุด ระดับ A2 การสอบวัดระดับความรู้และ
ทักษะภาษาฝร่ังเศสตามมาตรฐานยุโรป ๓๐๔ น.ส.โรลวีน่าร์ จอนต์ 

๓๐๕ นายณภัทร      คุณวัฒน ์ รางวัลยอดเยีย่ม การแข่งขันกลา่วสุนทรพจน์ภาษาฝร่ังเศส สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

๓๐๖ น.ส.วิมลสิริ      อารี รางวัลยอดเยีย่ม การแข่งขันเล่าเร่ืองเป็นภาษาฝร่ังเศส 
๓๐๗ คณะนักร้องประสานเสียงภาษา

ฝร่ังเศสแห่งโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 

รางวัลยอดเยีย่ม  การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝร่ังเศส 

๓๐๘ น.ส.วิรมณ       ตั้งตระกูลพรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขนัตอบค าถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝร่ังเศส-ไทย 

๓๐๙ นายสรกฤช      เวียงวิเศษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
การแข่งขันเขียนภาษาฝร่ังเศสตามค าบอก 

๓๑๐ น.ส.ภัคจิรา      น าชัยสมบัติ  

รางวัลชมเชย การแข่งขันละครส้ันภาษาฝร่ังเศส 
๓๑๑ น.ส.ธนกร      สุทธิเรือง  
๓๑๒ น.ส.รมิตา      จุฑาสันติกุล  
๓๑๓ น.ส.ศิรดา      ค้ิวเจริญ  
๓๑๔ นายณัฐกิตติ์     นิ่มเนยีม 
๓๑๕ นายภูเบศ      สง่ารักษ ์ รางวัลชมเชย การเขียนบรรยายภาพเปน็ภาษาฝร่ังเศส 
๓๑๖ น.ส.อลิสา     วงศ์ธนาธาดา รางวัลชมเชย การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝร่ังเศส 
๓๑๗ น.ส.ญานิกา   แกล้วกสกิรรม รางวัลชมเชย  การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝร่ังเศส ประเภทเดี่ยว 
๓๑๘ นายนวิน      พรกุลวัฒน์  

 รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศการแข่งขันพูดเพื่อ
อาชีพ (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

การแข่งขันงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลย ีครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา๒๕๖๑ ระดับเขต 

๓๑๙ น.ส.พิชญา     หวังปรีดาเลิศกัล 

 



-๙๑-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๒๐ น.ส.เพ็ญพิชชา    เพชรสีช่วง  รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ การแข่งขันงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลย ีครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา๒๕๖๑ ระดับเขต 

๓๒๑ น.ส.มนนิชา     ลาภผล 

๓๒๒ น.ส.ชลัญดา    ภาณุพินท ุ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันละครส้ัน (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
๔ – ๖ 

๓๒๓ น.ส.ธนกร      สุทธิเรือง  
๓๒๔ น.ส.รมิตา       จุฑาสันติกุล  
๓๒๕ น.ส.ศิรดา    ค้ิวเจริญ  
๓๒๖ นายณัฐกิตติ์     นิ่มเนียน 
๓๒๗ นายนวิน        พรกุลวัฒน ์ รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่
๔-๖ 

การแข่งขัน "งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลย"ี เขตภาค
กลางและภาคตะวันออก 

๓๒๘ น.ส.พิชญา     หวังปรีดาเลิศกัล 

๓๒๙ น.ส.เพ็ญพิชชา         เพชรสีช่วง  รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

๓๓๐ น.ส.มนนิชา         ลาภผล 

๓๓๑ น.ส.ชลัญดา         ภาณุพินท ุ 
รางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ 
การแข่งขันละครส้ัน (ภาษาฝร่ังเศส) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๔-๖ 

๓๓๒ น.ส.ธนกร         สุทธิเรือง  
๓๓๓ น.ส.รมิตา         จุฑาสันติกุล  
๓๓๔ น.ส.ศิรดา        ค้ิวเจริญ  
๓๓๕ นายณัฐกิตติ์         นิ่มเนียน 
๓๓๖ น.ส.ญานิกา         แกล้วกสิกรรม รางวัล “ขวัญใจผู้ชม” การประกวดร้องเพลง ในงาน  

“La fete de la francophonie” 
สมาคมฝร่ังเศสกรุงเทพฯ 

๓๓๗ น.ส.ธัญลักษณ์    ประสมทอง 
           รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๑ การแข่งขันพูด

เพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.๔-๖ 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค 

๓๓๘ น.ส.สุธินี         จ่างพิพัฒนวกิจ 

๓๓๙ นายอิทธิกร      มณีแก้ว     ทุน โครงการ PASCH คอร์สเรียนภาษาส าหรับเยาวชน  
เมืองไฟรบวร์ก ประเทศเยอรมน ี

` สถาบันเกอเธ ่ประเทศไทย 
๓๔๐ น.ส.พิยดา       นกอิ่ม       
๓๔๑ น.ส.ลลิตา        พยาฆระสมิต รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกลา่วสุนทรพจน์ภาษาสเปนในหัวข้อ 

“Español sin fronteras” (เอสปาญอล ซิน ฟรอนเตรัส)  
ภาษาสเปนไร้พรมแดน   

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา สพม.๑ 

๓๔๒ น.ส.ปัณณิกา    ศรีชมภ ู  การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ การแข่งขนักล่าวสุนทรพจนภ์าษา
สเปนในหัวข้อ “Español sin fronteras” (เอสปาญอล ซิน 
ฟรอนเตรัส)  ภาษาสเปนไร้พรมแดน   

๓๔๓ นายธีรภพ      ศรีวสุมดี 

๓๔๔ น.ส.ปอ         แกว้ประเสริฐ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามค าบอก 
๓๔๕ น.ส.รชนิศ       ผดุงพัฒโนดม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  การแข่งขนัเขียนตามค าบอก 
๓๔๖ น.ส.พิชมน       พูลภกัด ี  รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ

ประเทศสเปนและลาตินอเมริกา ๓๔๗ น.ส.สุพิชฌาย์     ดวงศิริ 
๓๔๘ น.ส.วริศรา         สมุทรักษ ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันตอบค าถามความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกบัประเทศสเปนและลาตินอเมริกา  ๓๔๙ น.ส.สุทัตตา        ลีลาขจรจิต 
๓๕๐ น.ส.พันจันทร์        จิรศักดิ์อานนท์

  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “Perú, el corazón del mundo 
andino” (เปรู เอล โกราซอน เดล มุนโด อันดิโน) เปรู หัวใจ
ของเทือกเขาแอนดีส 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา สพม.๑ ๓๕๑ นายชุติพนธ์          จันปะระ  

๓๕๒ นายณัฐนันท์        ศิริไพพรรณ 
๓๕๒ น.ส.ภัคนภันต์        มโนมัยวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน  การประกวดและ

แข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าป ี๒๕๖๑ 
มูลนิธิร่มฉัตร 

๓๕๓ น.ส.จิรฎา     เอกอินทุมาศ รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ การประกวดและแข่งขัน
ภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกฎุ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าป ี๒๕๖๑ ๓๕๔ น.ส.นันทิชา      สุวรรณรัตน์ 

 
 
 



-๙๒-  

      รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑                        โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๓๕๕ น.ส.วรรณิดา      ดาราพันธ ์  

รางวัลชมเชย การประกวดและแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ประจ าป ี๒๕๖๑ 

มูลนิธิร่มฉัตร 
๓๕๖ น.ส.ศริยา        ศุภประวัติ   
๓๕๗ นายศุภการุณย์      วงศ์ปิยนันทกุล 
๓๕๘ นายณัฐชนน        พลเลิศล้ า          
๓๕๙ นายวรรณไวทย์        วรรณเวก 
๓๖๐ นายวรรณไวทย ์ วรรณเวก  

รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันทักษะการฟงัภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต 
๓๖๑ น.ส.ชัญญา    ดวงระยศ   
๓๖๒ น.ส.อิษรา            ฮ้อศิริมานนท์  

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๓๖๓ น.ส.ศริยา            ศุภประวัติ 
๓๖๔ นายวรรณไวทย ์    วรรณเวก รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันเขียนเรียงความระดับชั้นมธัยมศึกษา

ปีที่ ๔-๖ 
๓๖๕ น.ส.อิษรา        ฮ้อศิริมานนท ์ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอนัดับที่ ๒ การแข่งขันเล่า

เร่ืองจากภาพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่   ๔-๖ 
งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค 

๓๖๖ น.ส.ศริยา       ศุภประวัติ 
๓๖๗ นายวรรณไวทย ์   วรรณเวก  

 
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศการแขง่ขันเขียนเรียงความ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

๓๖๘ นายนวพล        มงคลธีระสกุล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง  การแข่งขนัพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน
ทักษะภาษาญีปุ่่นระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สพม. ๑ ครั้งที่ ๖๘      
จัดโดยส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

๓๖๙ น.ส.กนกนารถ   ฤดีอมรเกียรติ 
๓๗๐ น.ส.ปิณฑิรา      ภาษีผล รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   การแข่งขนัเล่าเร่ืองจากภาพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ๓๗๑ นายสุรศักดิ์      แซ่ลิ้ม 
๓๗๒ น.ส.จรินทร์ธร    ยิ่งยงเสถียร 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   การแข่งขนัละครสั้น  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

๓๗๓ น.ส.วัลย์ชนก     ธกฤตกูร 
๓๗๔ น.ส.ศรุดา       โอฬารธราดล 
๓๗๕ น.ส.อชิรญาณ ์    เเซ่โง้ว 
๓๗๖ น.ส.อติกานต์    พฤกษธัมมโกวิท 
๓๗๗ น.ส.นวพร       แซ่เฮ้ง  รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง   การแข่งขนัการเขียนเรียงความ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
๓๗๘ น.ส.กนกนารถ    ฤดีอมรเกียรติ     รางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญทอง   

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาค 

๓๗๙ นายนวพล          มงคลธีระสกุล 
๓๘๐ นายสุรศักดิ์       แซ่ลิ้ม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  การแข่งขันเล่าเร่ืองจากภาพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ๓๘๑ น.ส.ปิณฑิรา      ภาษีผล 
๓๘๒ น.ส.จรินทร์ธร    ยิ่งยงเสถียร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทอง  การแข่งขันละครส้ัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

๓๘๓ น.ส.วัลย์ชนก      ธกฤตกูร 
๓๘๔ น.ส.ศรุดา          โอฬารธราดล 
๓๘๕ น.ส.อชิรญาณ ์    เเซ่โง้ว 
๓๘๖ น.ส.อติกานต์     พฤกษธัมมโกวิท 
๓๘๗ น.ส.นวพร         แซ่เฮ้ง  รางวัลชมเชย การแข่งขันการเขยีนเรียงความ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
๓๘๘ นายศรวริศร์    บรรยง 

เหรียญทอง ชนะเลิศ 
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑ ๓๘๙๓ นางสาวนริศรา    ยศเครือ 

๓๙๐ นายจีรภาส    ชุติมาสกุล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ 

เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต ๑ ๓๙๑ นายธนดล    ล้ าเลิศประเสริฐกุล 

 
 
 



 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

  ส่วนที่   ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

ตามแผนปฏบิัติการประจ าปี 
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-๙๔- 
 

  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 
 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเปน็  ๖  กลุ่ม  ได้แก่  

  ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ 
   ๒. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
   ๓. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
   ๔. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
   ๕. ฝ่ายนโยบายและแผน 
   ๖. ฝ่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบการพฒันาตามกระบวนการ PDCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตอนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา 



-๙๕- 
 

  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 
    

วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙– ๒๕๖๑ 

“โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ต.อ. ต้นกล้าของแผ่นดิน” 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” 

 
พันธกิจ 

 

๑. มุ่งมั่นบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ตามหลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วม 
๒. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านวิชาการ  คุณธรรมและรักษ์ความเป็นไทย 
๓. ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. ส่งเสริมบุคลากรให้รักองค์กร มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 
 

เป้าหมาย 
 

๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับรางวัลตามเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ TQA หรือ TQC  ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา  สมาคมนักเรียน
เก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์   มูลนิธิเตรียมอุดมศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

๒. ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพจากเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  ๑   ผลการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
อยู่ในระดับดีมาก 

๓. มีเครือข่ายร่วมพัฒนา  สามารถช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านทุนทรัพย์ แก่โรงเรียนเครือข่ายเตรียม
อุดมศึกษา  

๔. มีกิจกรรมและบริการเสริมให้แก่บุคลากรและผู้เรียนด้านสุขภาพ  อนามัย  โภชนาการ  สาธารณูปโภค      
สวัสดิภาพ  สวัสดิการอย่างครบถ้วน  บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  มีสุนทรียภาพ  
ปลอดจากสิ่งเสพติด  อบายมุขและโรคติดต่อ 

๕. มีหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ทันสมัย  ตอบสนองต่อผู้เรียนตามมาตรฐานสากล  เพื่อมุ่ง
เตรียมนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  และพัฒนาผู้เรียนให้ประสบ
ความส าเร็จทางการศึกษาตามศักยภาพ 

๖. ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา  เป็นพลโลกที่ดี  และมีจิตส านึกรักษ์ความเป็นไทย 
๗. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึงสม่ าเสมอตลอดจนใช้ข้อมูล

สารสนเทศและงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 

๒. วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของสถานศึกษา
สถานศึกษา



-๙๖- 
 

  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

๘. มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ  บุคลากรสามารถผลิต และใช้สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี    
ในการเรียนการสอน  ใช้เทคโนโลยีพัฒนางานทุกระบบและมีระบบการบ ารุงรักษา การใช้สื่อนวัตกรรมและสื่อ
เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

๙. มีสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  แหล่งการเรียนรู้  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด  ที่มีบรรยากาศ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑๐. มีบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่เพียงพอ 
๑๑. บุคลากรทุกกลุ่มมีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี  มีคุณธรรม  มีความสุขและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ปฏิบัติหน้าที่

ได้เต็มศักยภาพ 
 

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

ด าเนินงานตามแนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามวสิัยทัศน ์ พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์  และ 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  ที่ตั้งไว ้
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล 
๑)  แผนด้านบริหารจัดการมาตรฐานสากลและการมีส่วนร่วม 

 โครงการที่  ๑   พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 
๒)  แผนด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 โครงการที่  ๒   ประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓)  แผนด้านจิตสาธารณะ 

 โครงการที่  ๓   สร้างจิตสาธารณะ  เสียสละเพื่อส่วนรวม 
๔)  แผนด้านกิจกรรมและบริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ 

 โครงการที่  ๔   บริการเสริมด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ 
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็น

เลิศด้านวิชาการ  คุณธรรมและรักษ์ความเป็นไทย 
๕)  แผนด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 โครงการที่  ๕   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  หลากหลาย  ตอบสนองความ     
 ต้องการและศักยภาพของผู้เรียน 

๖)  แผนด้านการสร้างค่านิยมรักษ์ความเป็นไทยและคุณลักษณะตามมาตรฐานนักเรียนโรงเรียน            
 เตรียมอุดมศึกษา 
 โครงการที่  ๖   ปลูกฝังคุณลักษณะ  เอกลักษณ์นักเรียนเตรียมฯ 

๓. พัฒนาโรงเรียนให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม 
๗)    แผนด้านสารสนเทศ  การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
       โครงการที่  ๗    สารสนเทศถูกต้องพร้อมใช้  เต็มใจประชาสัมพันธ์สื่อสารกันทั่วถึง 
๘)   แผนด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
      โครงการที่  ๘   พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๙)   แผนด้านการจัดสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
      โครงการที่  ๙   พัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 



-๙๗- 
 

  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

พิธี 

ประดบัพระเก้ียว 

 
 

๔. พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลากร  ให้รักองค์กร  มีจริยธรรมและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑๐)  แผนด้านการจัดจ้างบุคลากรทดแทนอัตราก าลังที่ขาด 
       โครงการที่  ๑๐  จัดจ้างบุคลากรทดแทนอัตราก าลังที่ขาดให้ได้ตามเกณฑ์ 
๑๑)  แผนด้านพัฒนาบุคลากร 
       โครงการที่  ๑๑  พัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๘- 
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โครงการส าคัญที่ใช้ขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                                      

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

มาตรฐานที่  1   
คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาและจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 2560 - 2561 
โครงการงานพัฒนาบุคลากรและวิจัยในชัน้รียน 
โครงการงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการสอน 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางวิทยาศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
โครงการจัดการเรียนการสอนวชิาพืน้ฐานเมแคนิกส์และหุ่นยนต์ 
โครงการทัศนศกึษาแหล่งเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส าหรับนักเรียนชัน้ ม.5 
โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางคณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์
โครงการพัฒนานักเรียนความสามาถพิเศษ ด้านภาษาอังกฤษ 
โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับโรงเรียนในตา่งประเทศ 
โครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี 
โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ 
โครงการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 
โครงการค่ายภูมิศาสตรโ์อลิมปกิ 
โครงการเด็กเตรียม เด็กดี ตามรอยพระบาทรัชกาลที่ 9 
โครงการรักการอ่าน  เชี่ยวชาญการเขียน 
โครงการอ่านกระจายเสยีงพระบรมราโชวาท 
โครงการเพชรมงกฎภาษาไทย 
โครงการพัฒนาศักยภาพพิเศษด้านภาษาไทย 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและตา้นยาเสพติด 
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา เตรียมอุดมศึกษา กับโรงเรียนเซนต์แอนด
รูว์ ประเทศสิงคโปร์ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีไทย 
โครงการพัฒนาวงดนตรีไทยร่วมสมัย 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีสากล 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป 
โครงการจ้างผูท้รงคุณวุฒิจา้งครสูอนทัศน์ศิลป์จ้างครูสอนนาฏศลิป์สากล 
โครงการมุ่งมั่นคว้าชัยในเวทีระดับโลก(โอลิมปิกวชิาการคอมพวิเตอร์) 
โครงการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนการสอนสูค่วามเป็นเลิศ 

 

๓. โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 



-๙๙- 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

มาตรฐานที่  1   
คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการเพื่อนสอนเพื่อน, บูรณาการสวนพฤกษศาสตร ์
โครงการพัฒนาศักยภาพของนกัเรียนผ่านการบูรณาการคณิตศาสตร์กับศิลปะ 
โครงการพัฒนาศักยภาพการด ารงตนของนักเรียน ชั้นม. 4 
โครงการส่งเสริมการมีวินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรมและระบอบประชาธิปไตย 
โครงการฝึกอบรมผู้น านักเรียน 
โครงการศึกษาดูงานตา่งประเทศของคณะกรรมการนักเรียนและAIC 
โครงการเตรียมอุดมสังคมอุดมความด ี
โครงการองค์แห่งการเรียนรู้ 
โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน (ภูมิภาค) 
โครงการงานวิเทศสัมพันธ ์
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โครงการพัฒนาระบบระเบียนสะสม 
โครงการประเมินศักยภาพแห่งตน Self-Potential Assessment Project : SPA Project 
โครงการบริการสนเทศดา้นส่วนตัวฯ ด้านอาชีพ ดา้นการศึกษาต่อ 
โครงการสร้างเครือข่ายการติดตามผลนักเรียนที่จบหลักสตูรฯ 
โครงการอบรมการให้ค าปรึกษาฯ 
โครงการอบรมการใช้แบบประเมินSDQ เพื่อการคัดกรองนักเรียน 
โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียน 

มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

โครงการพัฒนาคุณภาพและพฒันาภาษาของบุคลากร 
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความรู้ และทักษะภาษา สอบชงิทุน 
หรือสอบเข้าศึษาต่อ ฯลฯ 
โครงการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศ 6ภาษา ตามมาตรฐานยุโรปและ      
มาตรฐานสากล 
โครงการงานบุคลากร 
โครงการจ้างบุคลากรพิเศษ ครูอาวุโส ครูอัตราจ้าง 
โครงการส่งเสริมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวชิาการ 
โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมฝรั่งเศสผา่นการขับร้องเพลงประสานเสียง 
โครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมฝรั่งเศสผา่นการขับร้องเพลงประสานเสียง 
โครงการค่ายอบรมภาษาและวฒันธรรมสเปน 
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เยอรมัน 
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น 
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-จีน 
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย เกาหลี 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 
โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ ์
โครงการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร 
โครงการพัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร 
โครงการจัดจ้างบุคลากรประจ าส านักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

ชื่อโครงการ 

มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

โครงการจัดสวัสดิการครูและบคุลากรระหว่างการคุมสอบ 
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
โครงการส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างบา้น โรงเรียนและชุมชน 
โครงการรักษาความปลอดภัยและจราจร 
โครงการงานบุคลากร 
โครงการงานบริหารการเงินและการบัญชี 
โครงการงานบริหารพัสดุและสนิทรัพย์ 
โครงการงานสวัสดิการโรงเรียน 
โครงการงานจัดระบบควบคุมภายใน 
โครงการงานนโยบายและแผน 
โครงการงานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
โครงการงานมาตรฐานสากล 
โครงการงานนิเทศการเรียนการสอน 
โครงการงานทะเบียนวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอน 
โครงการจัดจ้างเจา้หน้าทีบ่รรณารักษ์ 
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากลุ 
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการสืบสานวิถีเตรียมอุดมฯ 
โครงการเยี่ยมเยือนสานสัมพันธน์้องพี่เตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค 

มาตรฐานที่  3   
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

โครงการพัฒนาสือและแหลง่เรียนรู้ 
โครงการพัฒนา/จัดหา/ผลติสื่อ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี 
โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ และศูนย์ ฯ ความเปน็เลิศทางวิชาภาษาตา่งประเทศที่ ๒   
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นศลิปะ 
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ต่อเนื่อง 
โครงการพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ งานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงการงานสารบรรณ 
โครงการงานบริหารการเงินและบัญชี 
โครงการประชาสัมพนัธ์ผูกพนัชาวเตรียม (จัดท าวารสารโรงเรียน)   
โครงการงานสื่อสารภายในองคก์ร   
โครงการพัฒนาสื่อนวตักรรม 
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ ict 
โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โครงการงานบริหารสื่อและแหลง่การเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีห้องสมุด 
โครงการงานสารสนเทศ 
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  ส่วนที่   ๓ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม    
 
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับผลการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
 ๑.  มีความสามารถในการอําน การเขียน  การสื่อสาร  

     และการคิดค านวณ 
    √ 

 ๒.  มีความสามารถในการ  คิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา 

   
 √ 

 ๓.  มีความสามารถในการสร๎างนวัตกรรม     √ 

 ๔.  ความสามารถในการใช๎ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     √ 

 ๕.  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     √ 

 ๖.  มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตํองานอาชีพ     √ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
 ๑.  มีคุณลักษณะและคํานิยมที่ดีตามสถานศึกษา     √ 
 ๒.  มีความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย     √ 

 ๓.  ยอมรับที่จะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย     √ 

 ๔.  สุขภาวะทางรํางกาย และจิตสังคม     √ 

 ระดับคะแนนที่ได ้ ๕.๐๐ 
 ระดับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
 
 
 

๑.  กระบวนการพัฒนา 
 จัดหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม    
จัดโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายตอบสนองความต๎องการของนักเรียน  มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและคุณธรรมดังเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนมีมาตรการควบคุมดูแลคุณภาพอาหารและน้ าดื่ม
ภายในโรงเรียนให๎ถูกสุขลักษณะ  สร๎างและปรับปรุงแหลํงเรียนรู๎  พ้ืนที่กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ จัดภูมิ
ทัศน์ของโรงเรียนให๎สะอาด รํมรื่นอยูํเสมอ เพ่ือให๎นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความสุข พร๎อมรับ
การพัฒนาได๎อยํางเต็มศักยภาพ   
 
 

ตอนที่ ๓ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม             

                                     
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสูํความเป็นเลิศทางด๎านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
๒ กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพนักเรียนทางด๎านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
๓ กิจกรรมประกวดเขียนเร่ืองสั้น TU Youth writer awards 
๔ กิจกรรมแขํงขันพูดสุนทรพจน ์
๕ กิจกรรมแขํงขันอํานออกเสียงร๎อยแก๎ว 
๖ กิจกรรมแขํงขันประกวดคัดไทย 
๗ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น  ไทย-จีน ไทย-เยอรมัน 
๘ กิจกรรมพัฒนาห๎องเรียนอัจฉริยะ และศูนย์ ฯ ความเปน็เลิศทางวิชาภาษาตํางประเทศที่ 2 
๙ งานจัดการเรียนการสอนวชิาพืน้ฐานเมแคนิกส์และหุํนยนต์ 

๑๐ กิจกรรมการประกวดแขํงขันความสามารถทางวทิยาศาสตร์ 
๑๑ กิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แหํงชาติ 
๑๒ กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ดา๎นวิทยาศาตร์และโครงงาน 
๑๓ กิจกรรมสอนน๎องคิดด๎วยวิทยาศาสตร ์
๑๔ กิจกรรมคํายวิทยาศาตร์  คํายคณิตศาสตร์  คํายภาษาอังกฤษ คํายภาษาไทย  

คํายภาษาตํางประเทศที่ ๒ 
๑๕ กิจกรรมการแสดงผลงานทางวทิยาศาสตร์ ในงานนทิรรศการของโรงเรียน 
๑๖ เชิญวิทยากรให๎ความรู๎ด๎าน Debatr, English Drama, Public Speaking,English,  English Quiz, 

etc 
๑๗ โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับโรงเรียนในตาํงประเทศ 
๑๘ การเตรียมความพร๎อมนักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขันความรู๎ และทกัษะภาษา สอบชงิทุน หรือสอบเข๎า

ศึกษาตํอ ฯลฯ 
๑๙ การสอบวัดความรู๎และทักษะภาษาตํางประเทศ ๖ ภาษา ตามมาตรฐานยุโรปและมาตฐานสากล 
๒๐ โครงการสอบธรรมศึกษาระดับ ตรี โท เอก 
๒๑ งานบริหารตึกเรียน 
๒๒ งานสํงเสริมการมีวินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรมและระบอบประชาธิปไตย 
๒๓ กิจกรรมบริจาคโลหิต 
๒๔ กิจกรรมประกวดห๎องเรียน 
๒๕ กิจกรรมยิ้มไหว๎ ทักทายกัน 
๒๖ กิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อน พี่ชํวยน๎อง 
๒๗ กิจกรรมอบรมสัมมนานักเรียนกลุํม AIC 
๒๘ งานสืบสานวัฒนธรรมไทย 
๒๙ กิจกรรมกีฬาสี 
๓๐ กิจกรรมโรงเรียนพี่ - โรงเรียนน๎อง ในพระราชด าริ สมเด็จพระเทพฯ (ต.ช.ด.) 
๓๑ กีฬาประเพณี ต.อ - ต.ท 
๓๒ กิจกรรมคํายอาสาพัฒนาชนบท กุยบุรี 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
๓๓ กิจกรรมชมรมเสริมสร๎างประสทิธิภาพในการเรียน ได๎แกํ ชมรมคณิตศาสตร์  ชมรมวิทยาศาสตร์ 

ชมรมสังคมศึกษา ชมรมภาษาไทย ชมรมภาษาอังกฤษ   ชมรมสีสรรพ์ภาษาตํางประเทศที่๒  ชมรม
ห๎องสมุด   ชมรมกฎหมายนํารู๎  ชมรมเศรษฐศาสตร์ไมํยากอยํางที่คิด ชมรมคอมพิวเตอร์  ชมรม
พัฒนาศักยภาพทางด๎านวิทยาศาสตร์  ชมรมโลกทั้งระบบ  ชมรมโลกศาสตร์  ชมรมครอสเวิร์ด  ชมรม
ของเลํนเพื่อการเรียนรู๎   ชมรมเพื่อนที่ปรึกษา 

๓๔ กิจกรรมชมรมสํงเสริมศิลปะ ดนตรี  กีฬา  วัฒนธรรม  และทักษะในชีวติประจ าวัน ได๎แกํ  ชมรม
ศาสนาและวฒันธรรมไทย  ชมรมนาฏชมรมศิลป์   ชมรมวาทศิลป์   ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ.  ชมรม
ดนตรีไทย  ชมรมดนตรีสากล  ชมรมศิลปศึกษา  ชมรมดุริยางค์  ชมรมถํายภาพ  ชมรมสิ่งละอันพัน
ละน๎อย  ชมรมคน๎พบตัวเอง  ชมรมขับร๎องประสานเสียง   ชมรมนันทนาการกีฬา   ชมรมสรา๎งสรรค์
หนังสือ  ชมรมการ์ตูน  ชมรมนเิทศศิลป์  ชมรมภาพยนตร์สัน้และสื่อโทรทัศน์  ชมรมสนัทนากร   

๓๕ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีนกัเรียน 
๓๖ การพยาบาลฉุกเฉินแกํนักเรียนโดยพยาบาลวชิาชีพและจัดแพทย์ที่เป็นนักเรียนเกํามาตามสมัครใจ 
๓๗ กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เผยแพรํประชาสัมพนัธ์ความรู๎การดูแลสุขภาพตามแนวทาง

สุขบัญญัติแหํงชาติและการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตโลกอนาคต 
๓๘ งานบรรเทาสาธารณภัย 
๓๙ งานประกันอุบัติเหตุกลุํมนักเรียนและบุคลากร 
๔๐ โครงการพัฒนาห๎องเรียนสมารท์สคูล 
๔๑ กิจกรรมคํายเรียนรู๎ภาษาและวฒันธรรมฝรั่งเศสผาํนการขับร๎องเพลงประสานเสียง 
๔๒ โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพและตา๎นยาเสพติด 
๔๓ งานพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาสูํมาตรฐานสากล 
๔๔ งานสวนพฤกษศาสตร ์
๔๕ กิจกรรมเด็กดีเด็กเตรียม 
๔๖ กิจกรรมวันไหว๎ครู และวันส าคญัทางศาสนา 
๔๗ กิจกรรมนิมนต์พระมารับบิณฑบาตประจ าสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี) 
๔๘ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  คณะกรรมการตึกเรียน  คณะกรรมการห๎องเรียน 
๔๙ การท างานของคณะกรรมการนกัเรียน  คณะกรรมการตึกเรียน คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  

คณะกรรมการชมรมตํางๆ 
 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คํานิยมที่พึงประสงค์  มีสติปัญญาดี เฉลียวฉลาด มีความสามารถในการ
คิดอยํางเป็นระบบ มีความคิดสร๎างสรรค์ สามารถใช๎เหตุผลวิเคราะห์เพ่ือสรุปเป็นความคิดรวบยอดและตัดสินใจ
ได๎อยํางถูกต๎องมีเหตุผล  มีความกระตือรือร๎นในการพัฒนาตนเองและเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ  ให๎ความรํวมมือในการท า
กิจกรรมของโรงเรียนเป็นอยํางดี มีทักษะในการค๎นคว๎าหาความรู๎ การประยุกต์ใช๎ในการแก๎ปัญหาตํางๆ  ผลการ
ประเมินสมรรถนะตามหลักสูตร ผลการอําน เขียน คิดวิเคราะห์ เป็นไปตามเกณฑ์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรและผลการทดสอบระดับชาติอยูํในระดับสูง  ประสบความส าเร็จในการสอบเข๎ามหาวิทยาลัย  
ได๎รับรางวัลจากการประกวดแขํงขันระดับประเทศและระหวํางประเทศมากมาย  นักเรียนมีความสามารถพิเศษ
หลากหลายทั้งด๎านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา ฯลฯ  มีความสามารถในการสร๎างสรรค์ผลงาน  มีทักษะในการ
ท างานมีความสามารถในการวางแผนและแก๎ปัญหาที่เกิดจากการท างาน  มีทักษะในการท างานรํวมกับผู๎อ่ืน     
มีความม่ันใจในตนเองสามารถแสดงความคิดเห็นเชิงสร๎างสรรค์ในที่สาธารณะและยอมรับความคิดเห็นของผู๎อ่ืน  



-๑๐๕- 
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มีความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคม สามารถท าหน๎าที่เป็นผู๎น าและผู๎ตามที่ดี  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี  มีจิตสาธารณะ 
 

๓.  จุดเด่น 
  ๑.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี  มีความเข๎มแข็ง  และเป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ 
  ๒.  โรงเรียนมีอัตลักษณ์ของผู๎เรียน คือ “ตอ. ต๎นกล๎าของแผํนดิน” โดยมีการสํงเสริมและสนับสนุน 
    ผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ที่ได๎รับการพัฒนาให๎เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน  
   ประเทศชาติ และของโลก 
 ๓. หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความยืดหยุํนในการจัดการเรียนการสอน   
   เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนและมีการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาอยํางสม่ าเสมอ 
   ๔.  นักเรียนมีความพร๎อม ทั้งทางด๎าน IQ และ EQ 
  ๕.  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ รักการอําน รักการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
        มีความรู๎เป็นสากล มีสติปัญญา มีศักยภาพสร๎างสรรค์ สามารถใช๎เทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสม 
    ๖. การจัดการเรียนการสอนเป็นทีมตามรายวิชาระดับชั้น มีการประชุมปรึกษาหารือระหวํางครูผู๎สอน 
      ในรายวิชาท าให๎มีการพัฒนาองค์ความรู๎และควบคุมการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งระบบการ 
   วัดผลและประเมินผลให๎มีมาตรฐาน 
 ๗.  นักเรียนสนใจในการเรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ภายในหอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล สามารถใช๎เทคโนโลยี 
  สนับสนุนการเรียนรู๎ของตนเองได๎ มีทักษะในการค๎นคว๎า มีทักษะในการคิดและรู๎จักแก๎ปัญหาโดยใช๎ 
  เหตุผล ปฏิบัติตนเป็นผู๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ที่มีมารยาทและเหมาะสม 
 ๘.  นักเรียนมีศักยภาพสูงทางด๎านภาษาอังกฤษ และสามารถใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารได๎เป็นอยํางดี 
 ๙.  มีสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎  มีการให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือตํอการ 
   เรียนรู๎ด๎วยตนเองและการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม  มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด พื้นที่สีเขียว  
  และสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงและอยูํในสภาพใช๎การได๎ดี 
  ๑๐. โรงเรียนอยูํใจกลางเมืองใกล๎แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย สามารถเข๎าถึงสื่อการเรียนรู๎ได๎หลายรูปแบบ 
  ๑๑. นักเรียนใช๎ระบบ Social Media ได๎คลํอง เชํนLine,Facebook,Googleและ ระบบออนไลน์ 
 ๑๒. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน สํงเสริมประสบการณ์การเรียนรู๎พัฒนาแหลํงเรียนรู๎และ 
   สื่อเทคโนโลยีเพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนเป็นการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิผล 
   ๑๓.โรงเรียนสํงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้งทางด๎านวิชาการ นาฏศิลป์  ดนตรี  กีฬา เพื่อให๎ 
       นักเรียนได๎พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ รักการเรียนรู๎ 
    ๑๔.โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีโอกาสได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ด๎วยตนเอง  
    เชํน การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎  ห๎องปฏิบัติการตํางๆให๎พอเพียงและพร๎อมใช๎  สนับสนุนการจัด  
   กิจกรรมทัศนศึกษา  การเข๎าคํายตํางๆ   
 ๑๕. โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุนให๎นักเรียนได๎มีโอกาสแสดงศักยภาพของนักเรียน เชํน กิจกรรม 
   สัปดาห์วิทยาศาสตร์  งานนิทรรศการวิชาการของโรงเรียน  การจัดสอบทางวิชาการระดับม.ต๎น 
   โดยนักเรียนเป็นผู๎ด าเนินการเองในทุกข้ันตอน  การสํงนักเรียนเข๎ารํวมแสดง  ประกวด  แขํงขัน 
   ในระดับตํางๆ 
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๔.  จุดควรพัฒนา 
      ๑.  ควรพัฒนานักเรียนให๎มีทักษะในการใช๎แหลํงเรียนรู๎ รวมถึงการใช๎เทคโนโลยีให๎มากขึ้น ควรสํงเสริม 
   ให๎ผู๎เรียนสนใจในการใช๎แหลํงเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีมารยาท 
 ๒.  ควรเน๎นให๎ความรู๎กับนักเรียนเรื่องหลักการอ๎างอิงแหลํงข๎อมูลที่ถูกต๎อง  
  ๓.  พัฒนาในเรื่องระเบียบวินัย กฎ ระเบียบของโรงเรียนให๎นักเรียนได๎รับทราบ เข๎าใจ และปฏิบัติตาม 
    กฎระเบียบของโรงเรียนอยํางเครํงครัด 
  ๔.  การวางแผนการด าเนินงานระหวํางการจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียนและการจัดกิจกรรมตํางๆ 
   ของโรงเรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎นักเรียนได๎พัฒนาทั้งทางด๎าน IQ และ EQ 
 ๕.  ค านึงถึงนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ ากวําเกณฑ์ รวมถึงนักเรียน      
   ความสามารถพิเศษด๎านตํางๆ 
   ๖.  สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมอบหมายงานการศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติมในแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนและ 
   ห๎องสมุดให๎ผู๎เรียนนอกเหนือจากในเวลาเรียน 
   ๗.  พัฒนานักเรียนด๎านทักษะชีวิตการครองตนให๎อยูํรอดและรู๎เทําทันสังคมได๎ 
  ๘.  การจัดซํอมเสริมนอกเวลาให๎กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไมํเป็นไปตามเกณฑ์ให๎มากข้ึน 
  ๙.  เน๎นย้ าปลูกฝังจิตส านึกด๎านสาธารณะ และด๎านมารยาทในที่สาธารณะแกํผู๎เรียนอยํางสม่ าเสมอ 
   เพ่ือให๎ผู๎เรียนเติบโตไปเป็นพลเมืองที่ดีตํอไปในอนาคต 
  ๑๐. สํงเสริมให๎นักเรียนทุกคนได๎ออกก าลังกายมากขึ้น เพราะนักเรียนใช๎เวลาสํวนใหญํอยูํกับหนังสือและ 
   โทรศัพท์  
  ๑๑. นักเรียนควรได๎รับทักษะความรู๎ด๎านการสื่อสารข๎ามวัฒนธรรมในโลกยุคใหมํให๎มากข้ึน 
      
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม       
 
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับผลการประเมิน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ พันธกิจที่สถานศึกษา   ก าหนดชัดเจน     √ 
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา     √ 

๓. ด าเนินงานพัฒนาวชิาการที่เน๎นคุณภาพของผู๎เรียนรอบด๎านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุํมเปา้หมาย 

    √ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ    √  

๕. จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎     √ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ๎

    √ 

๗. มีการสํงเสริมความสัมพนัธ์และความรํวมมือระหวํางโรงเรียน  ผู๎ปกครอง    
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดการพฒันาการศึกษา 

    √ 

 ระดับคะแนนที่ได ้ ๔.๘๖ 
 ระดับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
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๑.  กระบวนการพัฒนา   
  โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ เป็นแนวทางและกลยุทธ์ใน
การบริหารและการจัดการ   ใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม มีระบบการท างานภายใต๎การบริหารของทีม
ผู๎บริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระฯ  หัวหน๎าตึก หัวหน๎างาน  โดยใช๎ระบบบริหารจัดการ PDCA  ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียน จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  เน๎นให๎มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินคุณภาพภายใน   น าผลการประเมินไปใช๎ในการวางแผนการจัดโครงการ/กิจกรรมตํางๆ  ก าหนด
แนวทางการพัฒนาและบริหารโรงเรียน   มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคมผู๎ปกครองและครู
เตรียมอุดมศึกษา  สมาคมนักเรียนเกําในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถประสาน
ความรํวมมือในการพัฒนาโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีการประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง  ชุมชน 
หนํวยงานภายนอก  เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนให๎บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย     
  

 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรม    
                                                                                         

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
๑ โครงการพัฒนาสื่อนวตักรรม 
๒ โครงการปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๓ งานบริหารสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ 
๔ โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู ๎
๕ โครงการจัดจ๎างบุคลากรประจ าส านักงาน 
๖ งานรักษาความปลอดภัยและจราจร 
๗ งานศึกษา-วิเคราะห์ -วิจัย นโยบาย ตัวแปรฯ  เพื่อจัดท าฐานขอ๎มูลเพื่อการวางแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
๘ โครงการอบรม-ประชุมเชงิปฏิบตัิการ กระบวนการปฏิบัติการตามแผน 
๙ งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏบิัติงาน 

๑๐ งานพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
๑๑ งานพฒันาการจัดองค์กรสูํความเป็นเลิศ TQA,OBECQA 
๑๒ งานสื่อสารภายในองค์กร   
๑๓ งานประชาสัมพนัธ ์
๑๔ โครงการสืบสานวิถีเตรียมอุดมฯ 
๑๕ กิจกรรมการปฏิบัติงานอยาํงมีประสิทธิภาพตามาตรฐานโรงเรียน 
๑๖ งานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๗ งานสโมสรอาจารย์ฯ 
๑๘ งานจัดจ๎างซํอมวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารฯ 
๑๙ งานจัดจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว 
๒๐ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล๎อม พร๎อมแหลํงเรียนรู๎ (งานอาคารสถานที่) 
๒๑ โครงการพัฒนาห๎องเรียนสมารท์สคูล 
๒๒ โครงการจัดจ๎างบริษัทท าความสะอาดห๎องน้ า-ห๎องส๎วม 
๒๓ งานพฒันา  ปรบัปรุง และบ ารุงรักษาระบบงานทะเบียนและวัดผล 
๒๔ งานบริหารตึกเรียน 

 

 



-๑๐๘- 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
๒๕ กิจกรรมสืบสานวิถีเตรียมฯส าหรับครูใหมํ 
๒๖ โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 
๒๗ การนิเทศการเรียนการสอน 

 
๒.  ผลการด าเนินงาน 
 ผู๎บริหารสํงเสริมการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียน สํงเสริมให๎โรงเรียนมี
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมตํางๆ   มีแหลํงเรียนรู๎และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของนักเรียน  มีสภาพแวดล๎อมที่สะอาด รํมรื่น  เอ้ือตํอการจัดการเรียนรู๎และพัฒนาการของนักเรียน 
โครงการและกิจกรรมตํางๆของโรงเรียนได๎รับความรํวมมือจากบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สมาคมผู๎ปกครองและครูฯ  สมาคมนักเรียนเกําฯ  ผู๎ปกครอง และหนํวยงานภายนอก  
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอยํางดี จนท าให๎การพัฒนาโรงเรียนบรรลุเป้าหมาย เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎   
มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข๎มแข็ง  นักเรียนมีความรู๎ด๎านวิชาการท่ีเป็นเลิศควบคูํกับคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม 
 

๓.  จุดเด่น 
      ๑.  โรงเรียนสนับสนุน สํงเสริมให๎แหลํงเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาอยํางสม่ าเสมอ โดยเน๎นการพัฒนา 
   ทั้งด๎านอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสื่อประกอบการเรียนรู๎ เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน  
   เป็นการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิผล 
 ๒.  มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลกับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่น  สนับสนุนให๎แหลํง 
   เรียนรู๎ ภูมิปัญญา และชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าหลักสูตรระดับสถานศึกษา 
  ๓.  โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน๎น ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาผล 
   การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
  ๔.  มีการบริหารงานตามโครงสร๎างของโรงเรียน  โดยใช๎ระบบบริหารจัดการ PDCA 
  ๕.  มีการประสานความรํวมมือทุกฝ่ายทั้งภายในโรงเรียนและหนํวยงานภายนอก 
  ๖.  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสนับสนุน สํงเสริมประสบการณ์การเรียนรู๎ของ 
   นักเรียนทั้งด๎าน วิชาการ   คุณธรรม  การด ารงตนในสังคมอยํางมีคุณภาพ 
   ๗.  จัดจ๎างครูที่มีคุณภาพเพ่ือทดแทนการขาดแคลนครู  มีพัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง โดยการ 
    สนับสนุน  การอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาตํอ. 
 

๔.  จุดควรพัฒนา 
      ๑.  อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดไมํเพียงพอกับความสนใจของนักเรียน เชํนเครื่องดนตรีบางชนิด 
   ที่จะให๎นักเรียนฝึกซ๎อมไมํเพียงพอกับความสนใจของนักเรียน 
  ๒.  ควรสํงเสริม สนับสนุน ให๎มีโครงการ/กิจกรรมที่สร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎อยํางทั่วถึง ในด๎านอาคาร 
   สถานที่และบุคลากรให๎ชัดเจนมากขึ้น 
  ๓.  จัดแหลํงเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให๎มากข้ึน 
  ๔.  การวางแผน การเตรียมความพร๎อมในการจัดกิจกรรม ทั้งด๎านสถานที่ ด๎านบุคลากร และอุปกรณ์  
 ๕.  การปรับรายงานผลการด าเนินงานโครงการให๎เป็นรูปแบบเดียวกัน เข๎าใจงําย 
 ๖.  การพัฒนาผู๎บริหาร  ครูผู๎สอน นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนในทุกๆฝ่ายงานเพื่อประสิทธิภาพ 
   ของการท างานที่รับผิดชอบ 
 



-๑๐๙- 
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  ๗.  จัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอ เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท าโครงการ/กิจกรรม 
  ๘.  การจัดสรรและปรับเวลาในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมเพ่ือไมํให๎มีผลกระทบกับการเรียนการสอน 
 ๙.  ติดตามการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อยํางตํอเนื่อง เป็นระบบ 
 ๑๐. พัฒนาระบบสารสนเทศให๎มีความถูกต๎อง รวดเร็ว สะดวกตํอการสืบค๎น 
 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม       
 

ประเด็นพิจารณา 
ระดับผลการประเมิน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ในชีวติประจ าวันได ๎
    √ 

๒. ใช๎สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลํงเรียนรู๎ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎     √ 

๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก     √ 

๔. ตรวจสอบและประเมินผู๎เรียนอยํางเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู๎เรียน     √ 

๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และใช๎ข๎อมูลสะท๎อนกลบัเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ 

   √  

 ระดับคะแนนที่ได ้ ๔.๘๐ 
 ระดับผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ 
 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
 

๑.  กระบวนการพัฒนา   
 จัดหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นสอดคล๎องกับมาตรฐานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งปรับปรุง   และพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัยสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน การจัดการเรียนการสอนเน๎นให๎นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง มีประสบการณ์จริง 
มีทักษะในการค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองโดยใช๎สื่อเทคโนโลยี  จนสามารถสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเองเ พ่ือให๎
เป็นความรู๎ที่คงทนและสามารถประยุกต์ใช๎ในสถานการณ์ที่แตกตํางได๎  เพ่ือให๎นักเรียนมีความรู๎ทางทฤษฎี  
ทักษะ  เจตคติ  สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  โรงเรียนสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยมุํงพัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถทั้งทางด๎านวิชาการ  การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน และคุณธรรม  มีการจัดซื้อ ซํอมแซมสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให๎เพียงพอและพร๎อมใช๎        
จัดภูมิทัศน์ของโรงเรียนให๎มีบรรยากาศการเรียนรู๎   มีการนิเทศการสอน  สํงเสริมครูให๎ท าวิจัยในชั้นเรียน        
ท าบันทึกหลังการสอนอยํางสม่ าเสมอ  เพ่ือพัฒนาให๎เป็นครูที่มีคุณภาพ  มุํงเน๎นให๎มีการวัดผลและประเมินผลที่
หลากหลายเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎  และมีประสิทธิภาพนําเชื่อถือ  
 ตัวอยํางโครงการ/กิจกรรม    
                                                                                            

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
๑ งานการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
๒ งานพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการศึกษาสูํมาตรฐานสากล 
๓ งานพฒันาบุคลากรและวิจยัในชั้นรียนงานพัฒนาบุคลากรและวิจัยในชัน้รียน 
๔ โครงการพัฒนาสื่อนวตักรรม 

 



-๑๑๐- 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

๕ โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ศูนย์ICT 
๖ โครงการบริหารสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ 
๗ งานนิเทศการเรียนการสอน 
๘ โครงการจัดอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
๙ โคงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกโรงเรียน 

๑๐ กิจกรรมจัดวิทยากรมาให๎ความรู๎กับนักเรียน 
๑๑ เชําสัญาณ Leased Line Internet 
๑๒ การจัดการเรียนการสอนเป็นระบบทีม ควบคุมดูแลแตํละวิชาโดยหัวหน๎ารายวิชาระดบัชัน้ 

และหัวหน๎ากลุํมสาระฯ 
 

๒.  ผลการด าเนินงาน 
      ครูมีวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาที่สอน    มีการวิเคราะห์หลักสูตร มีการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
นักเรียนเป็นส าคัญ  มีการใช๎กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับนักเรียนในแตํละห๎อง 
ซึ่งมีความแตกตํางกัน  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนและสร๎างบรรยากาศการเรี ยนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ        
มีการใช๎สื่อนวัตกรรม  แหลํงเรียนรู๎ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  มีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย
เพ่ือพัฒนานักเรียน  มีการตัดสินผลการเรียนด๎วยข๎อสอบที่มีคุณภาพและนําเชื่อถือ มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนจากผลการนิเทศ บันทึกหลังการสอน งานวิจัยในชั้นเรียน  แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน  การวิเคราะห์ข๎อสอบมาใช๎ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น    
   

๓.  จุดเด่น 
      ๑.  จัดการศึกษาตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเป็นหลัก  
 ๒.  หลักสูตรของโรงเรียนเป็นหลักสูตรสถานศึกษา มีความยืดหยุํนในการจัดการเรียนการสอน มีความ 
   เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอยํางสม่ าเสมอ 
  ๓.  การให๎บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ด๎วยตนเองและการเรียนรู๎แบบ 
   มีสํวนรํวม 
  ๔.  การจัดการเรียนการสอนในห๎องเรียนเน๎นทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
 ๕.  มีการจัดการเรียนการสอนโดยให๎นักเรียนได๎รับประสบการณ์จริง ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ 
   ได๎ด๎วยตนเอง 
  ๖.  การพัฒนานักเรียนให๎มีความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานของโรงเรียน มีความรู๎พ้ืนฐานเต็ม 
   ตามหลักสูตร สามารถสอบเข๎าเรียนตํอในระดับอุดมศึกษาได๎ 
 ๗.  การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามความถนัด เชํน  โครงการความสามารถพิเศษ และสํงเสริมให๎ 
   เข๎ารํวม/แขํงขัน ในกิจกรรมของหนํวยงานภายนอก 
  ๘.  มีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียงและอยูํใน 
   สภาพใช๎การได๎ดี เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน 
 ๙.  การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของนักเรียนด๎วยวิธีการ 
   หลากหลาย เป็นระบบที่เชื่อถือได๎  
  ๑๐.การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จากบันทึกหลังการสอนเพ่ือประเมินผลตนเอง และผล 
    การประเมินจากผู๎เกี่ยวข๎อง เชํน นักเรียน ครูนิเทศก์การสอน และน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาการ 
   จัดการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้น 



-๑๑๑- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

๔.  จุดควรพัฒนา 
   ๑.  ใช๎เทคโนโลยีสํงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  ๒.  สํงเสริมให๎ครูผู๎สอนมอบหมายงานการศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติมในแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียนและ 
    ห๎องสมุดให๎ผู๎เรียนนอกเหนือจากในเวลาเรียน 
  ๓.  จัดแหลํงเรียนรู๎เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให๎มากข้ึน 
  ๔.  พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู๎ ภายห๎องปฏิบัติการฯ เพ่ือเป็นแหลํงเรียนรู๎ 
  ๕.  การจัดซํอมเสริมนอกเวลาให๎กับนักเรียนที่มีผลการเรียนไมํเป็นไปตามเกณฑ์ 
  ๖.  พัฒนาวิธีการในการเข๎าถึงผู๎เรียนมากข้ึน เน๎นการวิเคราะห์นักเรียนเป้นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูล 
   ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
  ๗.  การพัฒนาสื่อการสอนให๎มีความทันสมัย นําสนใจทั้งทางด๎านข๎อมูลและเทคโนโลยีอยูํเสมอ มีความ 
   พร๎อมในการใช๎งาน 
  ๘.  ควรมีการปรึกษาระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎หรือรายวิชาให๎มากขึ้น เพ่ือบูรณาการระหวําง 
   รายวิชา  เพ่ือให๎นักเรียนสามารถบูรณาการความรู๎และลดภาระงานของนักเรียน 
   ๙.  สํงเสริมกิจกรรมเพ่ิมความรู๎นอกห๎องเรียนมากข้ึนทั้ง  การศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน   
   ภายนอกโรงเรียน  
  ๑๐. เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงศักยภาพของตนเองให๎มากข้ึน เชํน  การจัดนิทรรศการ  การเข๎ารํวม 
    แขํงขันตํางๆ 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๑.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
๒.  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  จ าแนกตามรายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  
 

ระดับคุณภาพของมาตรฐาน 
ระดับ 

ก าลังพัฒนา 
ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับ 

ดี 
ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๑. คุณภาพของผู๎เรียน      
๒. กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

     

๓. กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

     

รวมทุกมาตรฐาน      



-๑๑๒- 
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 ๑.๒  งาน/โครงการ/กจิกรรมที่ประสบผลส าเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

ที ่
ชื่อ 

งาน/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) 

ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๑ พัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรสีากล 

๑.  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน  
ม.๔ ทั้งระดับได๎เรยีน
ดนตรสีากล 

๒.  เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน  
ได๎ใช๎เครื่องดนตรสีากล  
ที่มีคุณภาพในการเรยีน
การสอน 

๓.  นักเรียนมีสื่อการเรยีนการ
สอนที่พอกับจ านวน
นักเรียน ม.๔ – ๖ 

๔.  ไดฝ๎ึกซ๎อมและแสดงดนตรี
สากล ในงานตํางๆของ
โรงเรียน 

๑.  ตรวจสอบจ านวน
นักเรียนท่ีเข๎าเรียนใน
แตํละห๎อง 

๒.  ตรวจสอบสื่อการเรยีน
การสอนให๎มีความ
พร๎อมในการเรยีนการ
สอนและการฝึกซ๎อม 

๓.  จัดสถานท่ีให๎พร๎อมที่
นักเรียนจะเกิดการ
อยากเรียนรู๎และ
ฝึกซ๎อม 

๑๐๐ / ๑๐๐ 

 

     
  



-๑๑๓- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๒ แขํงขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งท่ี ๖๘   

๑. เพื่อสํงเสริมนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวง 
ศึกษาธิการในการ
สนับสนุนให๎เด็กไทยก๎าว
ไกลสูํสากล  

๒. เพื่อเปิดโอกาสให๎เยาวชน
ไทยได๎น าความรู๎ภาษา 
ตํางประเทศไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์และน าชื่อเสียง
มาสูํประเทศชาติ  

๓. เพื่อให๎นักเรียนไดร๎ับ
ประสบการณ์ในเวทีการ
แขํงขันระดับโลก 

๔. เพื่อให๎นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียน
ภาษาตํางประเทศ ใฝ่หา
ความรู๎จากแหลํงเรยีนรู๎
ตาํง ๆ  ด๎วยตนเองและ
สร๎างทัศนคติทีด่ีตํอการ
เรียนภาษาตํางประเทศ 

๑.  กลุํมสาระฯ 
ประชาสมัพันธ์ให๎นักเรียนที ่
มีความรูภ๎าษาเยอรมัน  
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น  
ภาษาจีน และภาษาเกาหลี  
ที่สนใจเข๎ารํวมโครงการฯ     
๒.  ประชุมคณะกรรมการ 
ด าเนินงานเพื่อจัดสอน 
เตรียมความพร๎อมให ๎
นักเรียน 
๓.  จดหมายเชิญวิทยากร 
และจัดเตรียมเอกสารสอน 
เตรียมความพร๎อม 
๔.  ด าเนินการสอนเตรียม 
ความพร๎อมแกํนักเรียนทุก 
ทักษะตามตารางการสอน 
เตรียมความพร๎อม 
๕.  นักเรียนเข๎ารํวมการ 
สอนเพื่อเตรียมความ    
พร๎อมในการแขํงขนั 
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๘   
๖.  สรุปรายงานและ 
ประเมินผลการสอนเตรียม 
ความพร๎อม         
๗.  จัดเก็บรวมรวมข๎อมูล 
นักเรียนเป็นหมวดหมูํและ 
จัดท ารายงานเสนอตํอ 
โรงเรียนทราบ 

เชิงปริมาณ 
      ระยะที่ ๑:  
นักเรียนผํานการ
คัดเลือกเป็นตัวแทน
นักเรียนแตลํะภาษาเข๎า
รํวมการแขํงขัน 
       ระยะที่ ๒:  
นักเรียนได๎รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับภาค
เข๎าแขํงขันตํอใน
ระดับประเทศ 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีความ
กระตือรือร๎นในการเรียน
ภาษาตํางประเทศ   
ใฝ่หาความรู๎จากแหลํง
เรียนรูต๎ําง ๆ ด๎วยตนเอง  
สร๎างทัศนคติทีด่ีตํอการ
เรียนภาษาเยอรมันมาก
ขึ้น  ได๎รับประสบการณ์
ในการแขํงขันทักษะ
ตํางๆด๎านภาษาใน
ระดับประเทศ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๔- 
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ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๓ โครงการบริหารสื่อและ
แหลํงการเรียนรู๎ 
(กิจกรรมจดัซื้อตู๎หนังสือ
แบบเลื่อนได๎ และ
กิจกรรมติดตั้งประตู
อัตโนมัติทางเข๎าด๎านหน๎า
อาคาร) 

๑. เพื่อให๎นักเรียนสามารถใช๎
ห๎องสมุดในการสํงเสริมการ
เรียนการสอนและแก๎ปัญหาใน
การเรยีน 
๒. เพื่อสํงเสริมนสิัยรักการ
อําน การค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
และรูจ๎ักใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน ์
๓. เพื่อเพ่ิมจ านวนทรัพยากร 
สารนิเทศภายในห๎องสมุดให๎มี
จ านวนมากขึ้นเพียงพอตํอ
ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 
๔. เพื่อเพ่ิมจ านวนตู๎หนังสือให๎
เพียงพอตํอจ านวนหนังสือท่ี
เพิ่มมากข้ึนในแตลํะภาคเรยีน 
๕. เพื่อจัดการพื้นท่ีในการวาง
ตู๎หนังสือให๎เพียงพอและไมํ
เปลืองพื้นที่ในการวางตู๎
หนังสือ 
๖. เพื่อความสะดวกในการใช๎
งานในการเปิด-ปิดอาคาร 
๗. เพื่อป้องกันแสงแดดทีส่ํอง
เข๎าอาคารโดยตรงด๎านหน๎า
ทางเข๎า และเพื่อความ
ปลอดภัยของทรัพยส์ิน 

๑. เลือกรูปแบบของตู๎
หนังสือแบบเลื่อนได๎ที่
เหมาะสมกับพื้นที่และ
หนังสือท่ีจะน ามาใสํในตู ๎
๒. เลือกรูปแบบและ
ลักษณะทีเ่หมาะสมของ
ประตูกระจกและประตเูหล็ก
แบบอัตโนมัต ิ
๓. จัดหาผู๎รับเหมาและผู๎
จ าหนํายมาประเมินราคา
และเสนอราคา และขอ
อนุมัติจัดซื้อจดัจ๎าง 
๔. ตรวจรับของและทดสอบ
การใช๎งาน 
๕. ประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม 

     ห๎องสมุดมีตู๎หนังสือ
แบบเลื่อนได๎เพิ่มมา ๔ ตู๎ 
มีประตูกระจกอตัโนมตัิ
เพิ่มมา ๑ ชุด และมีการ
ปรับปรุงประตูเหล็กจาก
แบบโซํชักรอกเป็นระบบ
ชักรอกและแบบอัตโนมัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๕- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๔ โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมพร๎อมแหลํง
เรียนรู ๎

๑.  ดูแลรักษาให๎อาคาร
สถานท่ีโดยรอบให๎มีภมูิทัศน์
สวยงาม  สะอาด  และ
ปลอดภัย 
๒.  ซํอมแซม  ปรับปรุง  
อาคารเกําให๎มสีภาพพร๎อม
ส าหรับการเรียนรู ๎
๓.  พัฒนาสิ่งท่ีมีอยูํเดมิให๎มี
อายุการใช๎งานอยํางคุ๎มคํา 

ขั้นเตรียม 
๑. เขียนโครงการ 
๒. เสนอขออนุมตัิโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมปรังปรุงภูมิทัศนเ์พื่อ
การอนุรักษ์พลังงาน และ
สํงเสริม อนุรักษ์พืชปลูกงํายหา
ยาก 
๑. จัดหาต๎นกล๎าพันธุไ์ม๎ปลูก
ใหมํ ดินและปุย๋ 
๒. เครื่องมือ อุปกรณ์ใช๎งาน
ตกแตํงภูมิทัศน ์
๓. เตรียมงบประมาณการ
บ ารุงรักษา 
๔. จัดแบํงหน๎าท่ีให๎มี
ผู๎รับผิดชอบพ้ืนท่ีในโรงเรียน 

ตึกเรียน  โรงอาหาร  
ห๎องสมุด  ห๎องสุขา  และ
สนามกีฬา  มสีภาพพร๎อม
ใช๎งานภูมิทัศน์  สวยงาม 
สะอาด  ปลอดภัย          
มีบรรยากาศเอื้อการ
เรียนรู๎  ๑๐๐ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๖- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๕ กีฬาเพื่อสุขภาพและต๎าน
ยาเสพตดิ      

๑. เพื่อการออกก าลังกายโดย
ใช๎กีฬาเป็นสื่อ 
 ๒. เพื่อให๎นักเรียนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพจติสมบรูณ์
แข็งแรง 
 ๓. เพื่อการใช๎เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน ์
 ๔. เพื่อฝึกทักษะการท างาน
เป็นทีม   
 ๕. เพื่อฝึกให๎นักเรียนปฏิบตัิ
ตามกฎ เคารพกติกา 
มารยาท 

ขั้นเตรียม 
๑.ประชุมครภูายในกลุมํสาระฯ 
๒. เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ
๓.  ส ารวจสนามและคําใช๎จําย
ในการจัดการแขํงขัน 
๔. ประชาสัมพันธ์ 
๕. รับสมัครทมีรํวมแขํงขัน 
ขั้นด าเนินการ 
๑. การด าเนินการแขํงขัน 
ขั้นประเมนิผล 
๑. สรปุและประเมินผล 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๗- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๖ พัฒนาปรีชาญาณทาง
วิทยาศาสตร์สูโํอลิมปิก 

๑. นักเรียนไดร๎ับการคัดเลือก
เข๎าโครงการโอลมิปิกวิชาการ
ของ สอวน. และเข๎าโครงการ
โอลิมปิก   วิชาการระหวําง
ประเทศของ สสวท. 
๒. เพื่อเสริมความรู๎ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแกํ
นักเรียนท่ีเข๎าแขํงขันโอลมิปิก
วิชาการสาขาฟิสิกส์  เคมี  
ชีววิทยา  โลกดาราศาสตร์
และอวกาศ 
๓. เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ในสาขาท่ีสนใจให๎ได๎พัฒนา
เป็นพิเศษอยํางเตม็ศักยภาพ  
พร๎อมท่ีจะได๎รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนเข๎าแขํงขัน
โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาต ิ

๑. ประชุมวางแผนเตรียม
งาน 
๒. ประสานงานและเชิญ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัย
และครูในโรงเรยีน 
๓. จัดท าตารางสอน  
เอกสารประกอบการเรียน
การสอนและประสานงาน
เตรียมสถานท่ี 
๔. อบรมนักเรียนท่ีผํานคําย 
๑ ของศูนย์ฯ สอวน. ใน
สาขาฟิสิกส์  เคมี ชีววิทยา 
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
๕. ด าเนินการอบรมนักเรียน
ที่ผํานคําย สสวท. ใน
สาขาวิชาฟสิิกส์  เคมี 
ชีววิทยา  โลกดาราศาสตร ์
และอวกาศท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ
๖. หัวหน๎าสาขาสาขาฟสิิกส์  
เคมี ชีววิทยา โลกดารา
ศาสตร์และอวกาศสรุป
รายงานพร๎อมสํงรายชื่อ
นักเรียนท่ีผํานคําย ๑ คําย 
๒ และระดบัชาติ มายัง
หัวหน๎าโครงการพัฒนา
ปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร ์
สูํโอลมิปิก 
๗. สรปุผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการฯและรายงาน
ตํอผู๎อ านวยการ 

๑. การแขํงขันฟิสิกส์
เอเชีย (APhO)  
- ๑ ทองแดง 
- ๓ เกียรติคณุประกาศ 
- ๑ เข๎ารํวมแขํงขัน 
๒. ฟิสิกสโ์อลิมปิก
ระหวํางประเทศ (IPhO) 
- ๑ ทอง 
- ๒ เงิน 
๓. เคมโีอลิมปิกระหวําง
ประเทศ (IChO) 
- ๑ ทอง 
- ๓ เงิน 
๔. ชีววิทยาโอลิมปิก
ระหวํางประเทศ (IBO) 
- ๑ เงิน 
๕. วิทยาศาสตรโ์ลกและ
อวกาศโอลิมปิกระหวําง
ประเทศ (IESO) 
- ๓ ทองแดง 
๖. ดาราศาสตร์และ
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์
โอลิมปิกระหวําง
ประเทศ (IOAA) 
- ๑ ทองแดง 
 



-๑๑๘- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๗ เพชรมงกุฎภาษาไทย สํงเสริมและพัฒนาทักษะด๎าน
ภาษาไทย  ได๎แกํ ทักษะการ
ฟัง  ทักษะการพูด  ทักษะการ
อําน  และทักษะการเขยีน  
เพื่อเตรียมความพร๎อม
นักเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน
เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย 

๑.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 
๒.  รับสมัครนักเรียนเตรยีม
อุดมศึกษา  ท่ีสนใจเข๎ารํวม
กิจกรรม 
๓.  คัดเลือกนักเรียนตัวแทน  
โดยใช๎แบบทดสอบ
ภาษาไทย 
๔.  นักเรียนตัวแทน  ท่ีได๎
คะแนนสูงสดุ ๓ คนแรก  
ฝึกท าแบบทดสอบภาษาไทย  
และฝึกทักษะด๎านภาษาไทย 
ได๎แกํ  การอํานร๎อยแก๎ว  
การอํานร๎อยกรองประเภท
ตําง ๆ และการเขียน
เรียงความ  เป็นต๎น การ
พัฒนานักเรียน  จ าเป็นต๎อง
ใช๎เวลานอกช่ัวโมงเรียน  
เชํน  ชํวงพักกลางวันหรือ
หลังเลิกเรียน  
๕.  น านักเรียนตัวแทนท้ัง ๓ 
คน  เข๎ารํวมการแขํงขัน
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 
๖.  ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อสรุปผล
กิจกรรม  และแนวทางการ
พัฒนานักเรียนในปีตํอไป 

๑. นักเรียนจ านวน ๒ 
คน ผํานเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาไทยเพชร
ยอดมงกุฎ 
๒. นักเรียนจ านวน ๑ 
คน  ผํานเข๎ารอบ
เจียระไนเพชร  จาก
นักเรียนท่ีเข๎ารํวมการ
แขํงขันทั่วประเทศ 
๓. นักเรียนไดร๎ับรางวลั
ชนะเลิศ  การแขํงขัน
ภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ  ได๎รับถ๎วยรางวัล
พระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
เหรียญทองค าแท๎หนัก 
๑ บาท และ
ทุนการศึกษาพระ
พรหมมังคลาจารย์ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑๙- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๘ โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 

๑. เพื่อฝึกซ๎อมและจัดสํง
นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมภาษาอังกฤษ
และการแขํงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

๒. เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาส าหรับการ
เข๎ารํวมการแขํงขันตํางๆ 

๑. ประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะหป์ัญหาความ
ต๎องการและวางแผนเขียน
โครงการ 

๒. ประสานงานผู๎เกี่ยวข๎อง และ
ออกค าสั่งมอบหมาย 

๓. จัดนักเรยีนเข๎าแขํงขัน
รายการตํางๆ 

๔. เชิญวิทยากรให๎ความรู๎แกํ
นักเรียนตามประเภทการ
แขํงขัน 

๑. นักเรียนท่ีรํวมโครงการ
เป็นตัวแทนประเภท 
ตํางๆ จ านวน ๔๐ คน 

๒. ผู๎เข๎ารํวมโครงการเข๎า
รํวมกิจกรรมและมี
ความพึงพอใจระดับ
มากร๎อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๒๐- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

ที ่ ชื่อ 
งาน/โครงการ/กิจกรรม 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีด าเนินการ(ย่อๆ) ผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้
(จ านวน/ร้อยละ) 

๙ โครงการการจัดการเรียน
การสอนและสนับสนุน
การเรยีนการสอนสูํความ
เป็นเลิศ 

๑. เพื่อจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ สนับสนุนการเรียน
การสอนให๎ทันสมัย และ
พอเพียง 
๒. เพื่อให๎ครสูามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  
๓. เพื่อให๎ห๎องปฏิบัติการมี
ความสมบรูณ์พร๎อมใช๎จัดการ
เรียนการสอน 

๑.  ส ารวจและรวบรวม
รายการ พสัดุและวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอน  
๒.  จัดท าโครงการ 
๓.  ด าเนินการจัดซื้อจดัจ๎าง 
๔.  สรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ 

๑.ความพึงพอใจตํอการ
พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาโรงเรยีนเตรียม
อุดมศึกษาด๎านหลักสตูร
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
๙๗.๖๗ % 
๒.คําเฉลี่ยสะสมของ
นักเรียน ๑๐๐ % 
๓.ห๎องปฏิบัติการมี
ความสมบรูณ์พร๎อมใช๎
จัดการเรียนการสอน  
๑๐๐ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

      
 
 
 
 

 
  ส่วนที ่๔ 

สรุปผลการพัฒนา 
และการน าไปใช ้
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ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
    ในปีการศึกษา๒๕๖๑  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ     โดยโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  เป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไป  ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกด้านอันได้แก่  ด้านการบริหารและการจัดการ  ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านบุคลากร  ด้าน
อาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากการประเมินตนเองโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  อันเนื่องมาจากผู้บริหารมี
ความสามารถในการน าองค์กรและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   สามารถตรวจสอบได้  ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน   ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ท าให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งทางด้านวิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งจะเห็นได้จาก
รางวัลเกียรติยศมากมายที่นักเรียนได้รับในทุกด้าน 
                

                 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๑ โครงการแสดงคอนเสิร์ตร่วมสองสถาบนัระหว่าง

ชมรมดนตรีสากลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับ
ภาคดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
( Stanford University ) สหรัฐอเมริกา 

การสนับสนนุของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ใน
พระบรมราชปูถัมภ์ 
 

๒ โครงการแสดงคอนเสิร์ตร่วมสองสถาบนัระหว่าง
ชมรมดนตรีสากลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับ
ชมรมดนตรีสากลโรงเรียนเตรียมทหาร 

ความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษากับโรงเรียนเตรียมทหาร 

๓ โครงการแข่งขัน SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๒๐ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

๔ โครงการบริหารสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ความร่วมมือของครูบรรณารักษ์ ครู บุคลากร ผู้บริหาร 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน 

๕ โครงการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีห้องสมุด ความร่วมมือของครูบรรณารักษ์ ครู บุคลากร ผู้บริหาร 
นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน 

๖ โครงการจ้างครูและเจา้หน้าทีบ่รรณารักษ์ ความร่วมมือของครูบรรณารักษ์ ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

๑.  สรุปผลในภาพรวม 

ตอนที่ ๔   
สรุปผลการพัฒนาและการน าไปใช้ 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๗ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอสมุด ม.ล.

ปิ่น มาลากุล 
ความร่วมมือของครูบรรณารักษ์ ครู บุคลากร นักเรียน 
ผู้บริหาร สมาคมนักเรียนเก่า สมาคมผู้ปกครองและครู 

๘ รักการอ่าน เชี่ยวชาญการเขียน ความร่วมมือของครูผู้สอนกลุ่มสาระฯย 
๙ จัดจ้างครูพิเศษ งบประมาณทีส่นบัสนนุ   

๑๐ ค่ายกวีศรี ต.อ. เพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะการแต่งค าประพนัธ์ 
๑๑ พัฒนาบุคลากร (ศึกษาแหล่งเรียนรู้อารยธรรม

ไทย) 
งบประมาณทีส่นบัสนนุ  เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
โดยการสนบัสนุนการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อ 

๑๒ ประกวดเร่ืองสั้น TU Young WriterAwards ความสนใจของนักเรียน และความร่วมมือของครูผู้สอนกลุ่ม
สาระฯ 

๑๓ เพชรมงกุฎภาษาไทย ความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียน และความร่วมมือของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ 

๑๔ โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย   ความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียน และความร่วมมือของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ 

๑๕ วันภาษาไทยแห่งชาต ิ ความร่วมมือของครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ นักเรียน และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

๑๖ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ความร่วมมือของครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ  นักเรียน  และ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๑๗ อ่านดีมีสาระ  ความร่วมมือของครูผู้สอนกลุ่มสาระฯภาษาไทยและ 
นักเรียน 

๑๘ การเรียนรู้โครงงาน ความร่วมมือของครูคณะท างาน นักเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 

๑๙ ค่ายวิชาการ ความร่วมมือของครูคณะท างาน นักเรียน และหน่วยงาน
ภายนอกที่เก่ียวข้อง 

๒๐ จัดท าวารสารปิน่จุฑา ความร่วมมือของครูคณะท างาน และนักเรียน  
๒๑ โครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษด้าน

ภาษาอังกฤษ 
ความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียน และความร่วมมือของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ 

๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ความสนใจ ความตั้งใจของนักเรียน และความร่วมมือของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ 

๒๓ โครงการจ้างและจัดสวสัดิการให้ครูชาว
ต่างประเทศ 

งบประมาณทีส่นบัสนนุ   

๒๔ โครงการจัดจ้างครูพิเศษ งบประมาณทีส่นบัสนนุ   
๒๕ โครงการพัฒนาสื่อและแหลง่เรียนรู้ งบประมาณทีส่นบัสนนุ   
๒๖ โครงการศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ

สถาบนัในต่างประเทศ 
งบประมาณทีส่นบัสนนุ  ครูในกลุ่มสาระฯ  นักเรียนใน
โครงการ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๒๗ โครงการพัฒนาคุณภาพและพฒันาภาษาของ
บุคลากร 

งบประมาณทีส่นบัสนนุ  ครูในกลุ่มสาระฯ   
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 
๒๘ โครงการการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุน

การเรียนการสอนสู่ความเปน็เลศิ  
ครูในกลุ่มสาระฯ บุคลากร ผูบ้ริหาร นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

๒๙ โครงการมุ่งคว้าชยัในเวทีระดบัโลก  
(โอลิมปีกวิชาการคอมพิวเตอร์) 

ครูในกลุ่มสาระฯ บุคลากร ผูบ้ริหาร นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และชุมชน 

๓๐ โครงการพัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร ครูในกลุ่มสาระฯ  
๓๑ โครงการพัฒนาองค์กรให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูในกลุ่มสาระฯ บุคลากร ผูบ้ริหาร นักเรียน  ผู้ปกครอง 

และชุมชน 
๓๒ โครงการพัฒนาความรู้และจริยธรรมของบุคลากร ครูในกลุ่มสาระฯ  
๓๓ พัฒนาศักยภาพนักเรียน (โอลิมปิกวิชาการ) สมาคมผูป้กครองและครูเตรียมอุดมศึกษา 

สมาคมนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์  
และหน่วยงานอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
และศิษย์เก่า 

๓๔ ICT  จิตอาสา กสทช. ให้การสนับสนนุด้านงบประมาณ 
 
 
 
 

 
๑. การจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรของสถานศึกษาเน้นการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑  ตอบสนอง

พหุปัญญา ความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
บูรณาการการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอ่ืนๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งสนับสนุนผู้เรียนให้เข้าร่วมการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการท้ังใน
ระดับประเทศและระดับโลก 

๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ในด้านทักษะชีวิตที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน โดยการเชิญ
วิทยากรมาให้ความรู้หรือสอดแทรกในวิชาเรียน 
 ๓.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการออกก าลังกายเป็นประจ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมหรือออกก าลัง
กายส าหรับนักเรียนให้มากขึ้น และมีการจัดการแข่งขันภายในโรงเรียนเพ่ือเกิดแรงกระตุ้น 

๔.  ส่งเสริมความเข้าใจและเน้นย้ าเรื่องระเบียบวินัยให้นักเรียนเห็นความส าคัญถึงการแต่งกายที่ถูก
ระเบียบและการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๕.  ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ของห้องสมุดให้เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสนองต่อความต้องการใช้ของนักเรียน
อย่างเพียงพอจัดสอนและแนะน าแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน หอสมุด ม.ล.ปิ่น มาลากุล ระบบงานต่าง ๆ ของ
ห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล การเขียนอ้างอิงแหล่งข้อมูล ให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอน
มอบหมายให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ประกอบการเรียนการสอนในทุกวิชา 
 ๖.  จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ภายในห้องปฏิบัติการฯให้เพียงพออยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพ่ือสนอง
ต่อความต้องการของนักเรียนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 

๒. แนวทางการพัฒนาในปีต่อไป 
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๗.การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดอบรมหรือนิเทศให้ 

กลุ่มสาระฯ หรือหน่วยงานต่างๆ ในโรงเรียนมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
๘.  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในทุกๆด้านของโรงเรียนอย่างเพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๙.  การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและสามารถปฏิบัติ

หน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการอบรม 
สัมมนา ดูงาน และศึกษาต่อ 
 ๑๐.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้อ่ืนๆเช่น ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตสื่อการสอนที่ทันสมัย  การใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
เต็มศักยภาพ  
 ๑๑.  จัดให้มีการประชุมเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและตรงกับความต้องการ
ของผู้เรียน  
 ๑๒.  วางแผนจัดตารางการอบรมให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่นและเลี่ยงไม่ให้กระทบกับกิจกรรมและ
ปฏิทินของโรงเรียน 

๑๓.  การจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาควรค านึงถึงนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีผล
การเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ รวมถึงนักเรียนความสามารถพิเศษด้านต่างๆ โดยการส่งเสริมหลังเลิกเรียน 

๑๔.  ศึกษาบริบท  ส ารวจสภาพ  วิเคราะห์ข้อมูล  วางแผน  ก าหนดปฏิทินการท างาน  มีเป้าหมาย
ชัดเจน โดยส่งเสริมจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน 

๑๕.  หลังด าเนินกิจกรรมต่างๆ มีการทบทวนด าเนินกิจกรรม หาข้อสรุป  ข้อเด่น  ข้อด้อย ข้อควร
ปรับปรุง  ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนายกระดับคุณภาพงานในการท ากิจกรรมครั้งต่อๆไป 
 
       
 
 

๑. อาคารสถานที่เช่น ตึกเรียนบางตึก  ห้องสมุด เก่าและช ารุด ต้องได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุง
หลายจุด ท าให้ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งาน    

๒.  เพ่ิมห้องปฏิบัติการส าหรับท ากิจกรรมของนักเรียนให้มากข้ึนให้สอดคล้องกับความสนใจของ
นักเรียน  เช่น  เพ่ิมห้องซ้อมดนตรีสากล   สนามหรือพ้ืนที่ส าหรับการออกก าลังกายของนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียน 

๓.  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น จัดซื้อหรือเช่าคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้พอเพียงส าหรับการ
ใช้งาน  การปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดเพ่ือเป็นสวนหย่อมบนดาดฟ้าส าหรับให้ผู้ใช้นั่งอ่านหนังสือและพักผ่อนหย่อน
ใจ   การจัดสร้างSmart Room  

๔.  การจัดงบประมาณเพ่ืออบรมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถให้กับครู พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
โดยการสนับสนุนการอบรม สัมมนา ดูงาน ศึกษาต่อ 

๕.  การจัดอัตราก าลังครูผู้สอนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
๖.  ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ส าหรับดูแลงานด้านต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อแบ่งเบาภาระงานของครูผู้สอนใน

แต่ละฝ่าย/งาน  เพื่อให้ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มศักยภาพ 
๗.  การอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 

๓. ความต้องการและการช่วยเหลือ 



  -๑๒๖-  
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

กีฬาประเพณีเตรยีมอดุม – เตรยีมทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

      
 
 
 
 

 

ภาค 
ผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
ri
a
m
 
U
d
o
m
 
S
u
k
s
a
 
S
c
h
o
o
l 



-๑๒๘- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ มล. ปิ่น  มาลากุล 
พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๗ 

นายสนั่น    สุมิตร 
พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๙๔ 

นายสงวน  เล็กสกุล 
พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๐๕ 

คุณหญิงบุญเลื่อน  เครือตราชู 
พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๘ 

คุณหญิงสุชาดา   ถิระวัฒน์ 
พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๒๒ 

คุณหญิงพรรณชื่น   ร่ืนศิริ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๒ 

คุณหญิงพรรณี   กาญจนะวสิต 
พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๔๐ 

นายสมพงศ์   ธรรมอุปกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๒ 

 

นายอัศวิน   วรรณวินเวศร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔ 

 

นางพรรณี   เพ็งเนตร 
พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๘ 

 

นางพิศวาส  ยุติธรรมด ารง 
พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 

นายวิศรุต   สนธิชัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๖ 

ดร.ปรเมษฐ์   โมลี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ 

 

ดร.โสภณ   กมล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

  

 

นับจากเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมาตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๔๘๐  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับการวางรากฐาน  
ที่มั่นคงจาก ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น  มาลากุล และท่านผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่านได้สานต่อเจตนารมณ์    นั้นตลอดมา   
ท าให้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี  ซึ่งเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคน
ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาด้วยความภาคภูมิใจ 

นับตั้งแต่เริ่มตั้งโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามีผู้อ านวยการ ๑๔ ท่าน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 



-๑๒๙- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
 
 ๑.     นายกฤษณพงศ์   กีรติกร ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 
 ๒.     นายกิตติพงษ์     กิตยารักษ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๓.     นายกนก          อินทรัมพรรย ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๔.     นายวิศรุต         สนธิชยั ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๕.     นางพรศิริ         มโนหาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๖.     นายวรนนัท์      อุทารจิตต ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๗. รศ.นพ.ประเสริฐ   ตรีวิจิตรศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
 ๘.     นาวาเอกอัชฌา  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา ผู้แทนผูป้กครอง กรรมการ 
 ๙.   นายธงชัย         ล่ าซ า ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ 
 ๑๐.   รศ.บัญชา         ชลาภิรมย์  ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 
 ๑๑.   นายนิรันดร์       ประดษิฐกุล ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ 
 ๑๒.   พระเทพญาณวิศิษฏ ์ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ 
 ๑๓.   พระปริยัติสารเวที ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์ กรรมการ 
 ๑๔.   ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
 
 

โรงเรยีนพ่ี-โรงเรยีนนอ้งต ารวจตระเวนชายแดน 

ตามพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช

กมุาร ีณ จงัหวดักาญจนบรุ ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓๐- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

 
คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา 

วาระ  ๒๕๖๑ 
 
 

๑. น.อ.(พิเศษ)นพ.ไพศาล   จันทรพิทักษ ์  นายกสมาคมฯ 
๒. นายวัธนชัย    วิรยศิริ   อุปนายก คนที่ ๒ 
๓. นายธีรวฒัน ์    ธัญลักษณ์ภาคย ์ อุปนายก คนที่ ๓ 
๔. ดร.ไพโรจน ์    ตันบรรจง  อุปนายก คนที่ ๔  
๕. นางกรรัตน ์    โกษาคาร  เหรัญญิก 
๖. ว่าที่ร้อยตรี มานพ   เพ็ญรัศมี  ช่วยเหรัญญิก 
๗. นายวีรวฒุ ิ    สรรพกิจ  กิจกรรม/ปฏิคม 
๘. นายเกษม    เกียรติโชควิวัฒน ์ ช่วยกิจกรรม/ปฏิคม 
๙. นางพิรัลรัตน ์      ร่วมวงษ์วานิช  ช่วยกิจกรรม/ปฏิคม 
๑๐. นายธงชัย    ว่องไวพาณชิย ์  ฝ่ายสง่เสริมและพฒันา  
๑๑. นายทรงเกียรต ิ   เทพประเสน  ช่วยฝา่ยส่งเสริมและพัฒนา 
๑๒. นางธัญมยั    แฉล้มเขตต์  ช่วยฝา่ยส่งเสริมและพัฒนา 
๑๓. นางสาววิภาว ี   ฉัตรศิริ   นายทะเบียน 
๑๔. นายภูสทิธิ ์    ประยูรอนุเทพ  ช่วยนายทะเบียน  
๑๕. นางนิรมล    ทิรานนท ์  ประชาสัมพนัธ ์
๑๖. นายชัชชัย    จิตต์ชุ่ม   ช่วยประชาสัมพันธ ์
๑๗. นายสมยุทธ ์    เรือนงาม  กรรมการกลาง 
๑๘. นางกรรัตน ์    โกษาคาร  เลขาธิการ 
๑๙. นางสุเนตรา    โพธิ์น้อย  ช่วยเลขาธิการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓๑- 
 

รายงานผลการประเมนิตนเองประจ าปี  ๒๕๖๑            โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา 

คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

 
 
นายก สนตอ.   ศ.ดร. ทศพร ศริิสัมพันธ์ 
     

อุปนายก    นายกิตตริัช ตันเทอดทิตย ์  นางศรินทร์ญา ตนัติรุ่งโรจนช์ัย 
     นายทนง ลี้อิสสระนุกลู       นางสาวญาณี จงวสิุทธิ์  
    นายณกฤช เศวตนนัทน ์  นายชาตชิาย วิริยะพานิช 
    นายสมชาย อออุดมยุทธ (อุปนายกรุ่น ๔๑)   
    พ.ต.อ.เขมรินทร์ หัสศริ ิ (อุปนายกรุ่น ๔๒)   
 

ฝ่ายเลขาธิการ   น.สพ. วิชาญ ปวรางกูร  นางเกศินี วลีอิทธิกลุ 
     นางจณญัญา บุบผาชื่น (๔๑) พ.อ.หญิงชัชว์รวี ธีรเนตร (๔๒)  
    ดร.ชัยภฏั จันทร์วิไล (๔๒) 
 

เหรัญญิก    นางชลรัก สายวัฒน ์  นายชโลธร พูตระกลู (๔๑) 
    นางกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท  นางสาวศิริพร วิภาวีสันทัด (๔๒) 
    นางสาวปรียาวดี เพ่งพินิจ 
     

ฝ่ายทะเบียนและไอที  นายพรศักดิ์ โกศลช่ืนวิจิตร  คุณพรรณธิดา  บุปผาค า 
    นางสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ ์  ทพญ.พวงเพชร เสรฐภักดี (๔๑) 
    นางศานิต วิทยากร (๔๑)  นายนิรันดร์ ตั้งไพบูลย์ (๔๑)  
    นายวีรวิทย ชนะชัย (๔๒)  นายธีรชัย ศุภพันธุ์ภญิโญ (๔๓) 
    ศ.ดร.บญุเสริม กิจศริิกุล (๔๔-๕) นายเลิศพร อารยะโกศล (๔๔-๕) 
 

ฝ่ายสาราณียกร   นายศิระ วสิุทธิโกศล  นางสาวอรยา เอี่ยมชื่น (๔๑)  
    นางกิ่งแก้ว สุนทรปิติภัทร (๔๒) ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี (๔๔-๕) 
 

ฝ่ายหารายได้   นายทนง ลี้อิสสระนุกูล  นายตระกูล ตลิกานนท ์
    นายพัทธพงศ์ จิระนคร  นางวนิชา ท่ังสกุลทอง 
    พญ.สุขฤทัย เลขยานนท์ (๔๑)  นางวราพร พิพิธสุขสันต์ (๔๔-๕) 
    นายเฉลมิโชค ล่ าซ า (๕๑) 
 

ฝ่ายกิจกรรมฯ   นพ.ธิติวัฒน์ ประชาธ ารงพิวัฒน์ นางสาวปฐมาภรณ์ กันตาคม 
    นายสิทธิศักดิ์ กิตติค ารณ (๔๑) นายพงศ์พัฒน์ พิตรปรีชา (๔๑) 
    นางสาวธัญสมร อุปภักดี (๔๑) นายวีรชาติ เหเจรญิศรี (๔๒) 
    นายครรชิต ฤทธินนท์ (๔๔-๕)  นายขจิตภมูิ สุดศก (๔๕) 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจ าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒  

 
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  นางสาวนิสาลักษณ์ จนัทรศรี นางวาริพินทุ์  บุญทวี 
    นางสาววิภาวี วิภาตกนก  นางสาวพชัราวรรณ ปาจรีย์ (๔๑) 
    นางสาวช่อทิพย์ รัตนการุณย์ (๔๒) นางสาวนริศรา ตะละภัฏ (๔๓) 
    นางสาวนิภาพรรณ แสงอินทร์ (๔๓) 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์  ดร.อภิชาต อินทรวิศิษฏ ์  นางพอใจ วงศ์ข้าหลวง 
    นางสาวชญาภา บณุยโสภณ  นางศิริรัชน์ เต็มอดุม 
    นายอัมพร มั่นคง (๔๑)  นายสุวรรณ ประทีป ณ ถลาง (๔๒) 
 

ฝ่ายปฏิคม   นายพุฒิพงศ์ ศรีสุขนันทน์  นางภคินี โชติกะพุกกะณะ 
    นางภัทราภรณ์ จริชัยประวติร  นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย ์
    นายชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย  นายพูนศักดิ์ ชูตาภา 
    นายนิรันดร์ ธิติรักษ์พาณิชย์ (๔๑) นายฉลองชัย ศศิบุตร (๔๒) 
    นายอิสระภัทร์ คณุประเสริฐ (๔๓) 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ   นายนภาวุธ ประจ าเมือง  พล.ต.หญิง รัตตินันท์ นวลสุวรรณ ์
    ทพญ.มณหทัย คงอุไร 
 

ฝ่ายวิชาการ   นายพีรพรรค พัฒนวงศ์  ภญ.นวลจันทร์ เตม็ธีรกิจ 
    รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน ์  นายพิจารณ์ สุขภารังษี (๔๑) 
    นางดารณี รัตนนุกรม (๔๒)  นางสุรีย์ สิทธิเสถียรชัย (๔๓) 
    นางปรวรรณ รุ่งแสง (๔๖)  
  

ผู้แทนโรงเรียน   อาจารย์ยงยุทธ   โรจนวรเกียรต ิ
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คณะผู้จัดท า 
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กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 

บริจาคโลหิต 
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การแข่งขัน 
กีฬา – กรีฑา   

๒๕๖๑ 

สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๑ 





 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
๒๒๗  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๓๐ 

โทร.  ๐๒-๒๕๔-๐๒๘๗-๘ , ๐๒-๒๕๒-๗๐๐๑ , ๐๒-๒๕๒-๗๓๐๒-๓ 
http://www.triamudom.ac.th 
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