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                    ประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 
 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ประกาศจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่13 มกราคม พ.ศ. 2526 ในเขตพื้นที่ตําบลบางพูด 
อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยใชที่ดินของวัดโพธ์ิบานออย ประมาณ 31 ไร ซึ่งพระอธิการทองดี ฐานธมโม 
เจาอาวาสวัดโพธ์ิบานออยเปนผูอุปถัมภโรงเรียน 
 ประวัติความเปนมาของโรงเรียน พระอธิการทองดี ฐานธมโม เจาอาวาสวัดโพธ์ิบานออย มีความ
ปรารถนาเปนอยางย่ิง ที่จะใหมีโรงเรียนมัธยมศึกษาเกิดข้ึนในทองที่ตําบลบางพูด โดยเฉพาะที่ดินบางสวน
ของวัด จึงไดปรึกษากับอาจารยกวาง  รอบคอบ ผูอํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด ซึ่งในขณะน้ันอยูในระหวางป
การศึกษา 2524 และโรงเรียนปากเกร็ดกําลังขาดแคลนหองเรียน เน่ืองจากอยูในระหวางการกอสรางอาคารเรียน 
โรงเรียนปากเกร็ดจึงไดขออนุญาตใชอาคารสวนหนึ่งของโรงเรียนประถมศึกษาเปนที่เรียน และไดตกลงกันใน
หลักการวาเห็นสมควรเปดโรงเรียนใหมขึ้น ตอมาในปการศึกษา 2525 โรงเรียนปากเกร็ดไมสามารถจะรับ
นักเรียนเขาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดทั้งหมด ประกอบกับแรงผลักดันจากผูปกครองนักเรียนที่ยังไมมีที่เรียน  
อาจารยกวาง  รอบคอบ ผูอํานวยการโรงเรียนปากเกร็ด จึงไดหารือกับเจาอาวาสวัดโพธ์ิบานออยอีกครั้งหน่ึง และ 
ไดตัดสินใจเปดเปนสาขาของโรงเรียนปากเกร็ดไปกอน โดยขออนุมัติจาก กรมสามัญศึกษา ขอเปดสอนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 6 หองเรียน มีครูและอาจารยโรงเรียนปากเกร็ดหมุนเวียนกันมาทําการสอน ซึ่งมี
อาจารยพงษศักด์ิ ปกปอง หัวหนาวิชาการพัสดุ ชวยราชการโรงเรยีนปากเกร็ด เปนผูดูแลแทนผูอํานวยการโรงเรียน
ปากเกร็ดในปน้ันมีนักเรียนทั้งหมด 234 คน ใชอาคารเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา ซึ่งต้ังอยูบนที่ดินของวัดโพธ์ิ
บานออย ตอมาในปการศึกษา 2526 ไดประกาศจัดต้ังเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในช่ือวา “โพธินิมิตวิทยาคม” 
หมายความวา “ การถึงพรอมดวยความรูดังเครื่องหมายของ ผูรูแจง” และในปการศึกษานี้ไดเปดสอนในชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 8 หองเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 6 หองเรียน แตเน่ืองจากมีนักเรียนที่ยังไมมี
ที่เรียนอีกจํานวนมาก จึงไดขอขยายหองเรียนเพิ่มเติมอกี ซึ่งกรมสามัญศึกษาไดอนุมัติใหเปดสอนในช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 1 จํานวน 9 หองเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2จํานวน 7 หองเรียน 

ในปการศึกษา 2550 คณะกรรมการ 4 องคกรหลักของโรงเรียนมีความเห็นวาเจดียองคเดิมซึ่งมีลักษณะเปน
กองดินน้ันเห็นควรไดรับการบูรณะเสียใหมโดยภายในเจดียไดบรรจุพระบรมสารีรกิธาตุกรุพระเกาและสิ่งของตาง ๆ ที่
ขุดพบจากเจดียองคเดิม โดยใหช่ือเจดียองคน้ีวา  “ พระธาตุเจดียโพธินิมิต ”  
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ประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ( ตอ ) 
 

 
ท่ีต้ัง       เลขที่ 51 หมูที่ 4 ถนนสุขาประชาสรรค 2 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุร ี  
    11120 
สังกัด    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
 

ขนาดพ้ืนท่ี โดยประมาณ 31 ไร    
 

อาณาเขต ทิศเหนือ             ติดตอกับวัดโพธ์ิบานออย และแมนํ้าเจาพระยา 
  ทิศใต               ติดตอกับถนนสุขาประชาสรรค 2 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับวัดหงษทอง 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับโรงงานอุตสาหกรรมวีทาโก 
   

การคมนาคม      เดินทางได  2 ทาง  คือ  ทางบก   และ ทางนํ้า 

 
ปรัชญาของโรงเรียน     “  ปญญา ว ธเนน น เสยฺโย  ” 
           “  ปญญามีคาย่ิงกวาทรพัยทั้งปวง ” 
 
 
พระพุทธรูปประจําโรงเรียน   
 
 
 
                                       “ หลวงพอโพธินิมิต ( หลวงปูขาว ) ” 

 
 
 

 
 
ตราประจําโรงเรียน       
  
 

“ใบโพธ์ิบนพานทอง กลางวงลอมดวยธรรมจักร” 
                                      ใบโพธ์ิ        หมายถึง     ผูรูแจง     
                                      ธรรมจักร    หมายถึง     แดนธรรม 
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อักษรยอประจําโรงเรียน 

 

 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 
 
 
 
 

              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 

 
 

 
ตนไมประจําโรงเรียน         “   ตนโพธ์ิ  ”   
          ตนโพธ์ิ  แสดงถึงความแข็งแรง เปนปกแผนเปรียบเสมือนรมโพธ์ิรมไทรของชาวโพธินิมิตวิทยาคม  

ตนโพธ์ิ  เปนที่ตรสัรูของพระพุทธเจาผูซึ่งเปนทีพ่ึ่งสูงสุดของปวงชนชาวไทย 
 

สีประจําโรงเรียน    “  ดํา – ทอง  ”   
สีดํา   หมายถึง  ความอดทน ความหนักแนน   
สีทอง   หมายถึง  ความดีงาม ความสวางรุงโรจน 

 

วันเกิดโรงเรียน   13  มกราคม  ของทุกป 
 

 

คณะผูบริหารโรงเรียนปการศึกษา 2562 

ภาคเรียนท่ี 1 
-   ผูอํานวยการสถานศึกษา นางแนงนอย เพ็งพันธ 
-   รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิารงานวิชาการ นางสาวอารีย เอี่ยมงาม 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิาร   
    งบประมาณและงานบุคคล นางชิดชนก สุภารัตน 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานทั่วไป นายทองสา ทวีโชติ 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบรหิารกิจการนักเรียน นายปวริศร  โตนํ้า 
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ภาคเรียนท่ี 2 
-   ผูอํานวยการสถานศึกษา  นางแนงนอย เพ็งพันธ 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิารงานวิชาการ นายคมสันต์ิ ดางาม 
-   ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการสถานศึกษากลุมบรหิาร   
    งบประมาณและงานบุคคล  นางชิดชนก สุภารัตน 
-  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป  นายทองสา ทวีโชติ 
-  ปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการกลุมบริหารกจิการนักเรียน    นายปวริศ   โตนํ้า 
สถานศึกษาท่ีอยูใกลเคียง 

1.1 โรงเรียนวัดโพธ์ิบานออย 
1.2 โรงเรียนวัดกู 
1.3 โรงเรียนผาสกุมณีจกัรมิตรภาพที่ 116 
1.4 โรงเรียนวัดบางพูด 
1.5 โรงเรียนวัดบอ 
1.6 โรงเรียนวัดบางคูวัดใน 
1.7 โรงเรียนวัดสลัก 
1.8 โรงเรียนวัดตาล 
1.9 โรงเรียนโพธ์ิทองบน 

สภาพโดยท่ัวไปของตําบลบางพูด 

1.  การปกครอง   ตําบลบางพูด เปนตําบลหน่ึงซึ่งอยูในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด 
     แบงการปกครองออกเปน 9 หมูบาน 
2.  สิ่งแวดลอมภายในหมูบาน 

-  โรงงานอุตสาหกรรม  
-  สถานีอนามัย  
-  หมูบานจัดสรร 

3.  ภาษาที่พูด คือ ภาษาไทยกลาง 
4.  สถานศึกษาในตําบลบางพูด 

- โรงเรียนทีส่งักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบรุี เขต 2 ( ประถมศึกษา ) 
       มี   4   โรง คือ 

1. โรงเรียนวัดโพธ์ิบานออย 
2. โรงเรียนวัดกู 
3. โรงเรียนวัดบางพูด 
4. โรงเรียนผาสกุมณีจกัรมิตรภาพ ที่ 116 

-     โรงเรียนทีส่ังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ( มัธยมศึกษา ) 
       มี 1 โรง คือ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  

- โรงเรียนทีส่ังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ( การศึกษาเอกชน ) 
        มี 2 โรง คือ โรงเรียนอัมพรไพศาล   และโรงเรียนพิชญศึกษา 
- สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มี  1 แหง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

- สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี 1 แหง คือ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 
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5.  สถานทีส่ําคัญทางศาสนา และประวัติศาสตร 

1. พระนอนที่วัดกู 
2. ศาลพระนางเจาเรือลม (ศาลพระนางเจาสุนันทากมุารรีัตน) 
3. ภาพจิตกรรมฝาผนัง ที่วัดเกาะพญาเจง 

6.  การประกอบอาชีพของประชากร  
 1.  รับราชการ      10  % 
  2.  คาขาย      25 % 
  3.  เกษตรกร       2  % 

 4.  รับจางทั่วไป      63  % 
7.  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา พุทธ 
8.  ปญหาทีส่ําคัญของชุมชน คือ 

      สภาพแวดลอมเปนพษิจากโรงงานอุตสาหกรรมและบอทิ้งขยะของเทศบาล   
9.  ลักษณะเดนของชุมชน  คือ  มี  วัฒนธรรม  ประเพณี  ที่ดีงาม  เชน  การจุดลกูหนูในงานศพพระมอญ 
10.  ผูนําชุมชน  ไดแก 

1.  พระสงฆ 
      2.  ผูแทนชุมชน 
      3.  ครู – อาจารย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 8 

 
 

แผนท่ีโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 9 

 
 

วิสัยทัศน  ( Vision ) 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมุงพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูควบคูคุณธรรม เนนกจิกรรม ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง มุงสูสากล 
 

พันธกิจ  ( Mission ) 
 1. พัฒนาคุณธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค 

 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีความรูและทกัษะทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิตใหอยูในสังคมโลกอยางมีความสุข 

    บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมุงสูสากล 

 3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหลงเรียนรู เทคโนโลยีการศึกษา 

 4. พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา 

 5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกบัความตองการของผูเรียน 

 6. สงเสรมิการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 7. สงเสรมิพัฒนาความรวมมือในการบริหารจัดการ 

 

เปาประสงค (Goal) 
 1. ผูเรียนมีคุณภาพบนพื้นฐานของคุณธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 

 2. ผูเรียนมีความรู ทักษะทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิตใหอยูในสงัคมโลกอยางมีความสุขบนพื้นฐานหลัก 

             ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงสูสากล 

 3. ครูพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน สื่อ แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 4. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. โรงเรียนมหีลกัสูตรสถานศึกษาทีส่อดคลองกบัความตองการของผูเรียน 

 6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ 

 7. โรงเรียนและชุมชนรวมมือในการบริหารจัดการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน 
 1. เปนคนดี 5 ประการ คือ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม  จรยิธรรม มีความรบัผิดชอบ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมของศาสนา มุงทําประโยชนและสรางสรรคสิง่ที่ดีงามใหสงัคม 
 2. มีวิธีหาความรู 5 ประการ คือ ใฝรูใฝเรียน มีความคิดสรางสรรครกัการอาน  รักการคนควา  รักการ
เขียน สนใจและแสวงหาความรูใหมและมีความกระตือรือรน 
 3. เชิดชูความเปนไทย 3 ประการ คือ ย้ิมไหวทักทายกัน มีจติสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย และมี
สัมมาคารวะ  รูกาลเทศะ 
 4. ภาคภูมิใจในทองถ่ิน 4 ประการ คือ อนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน เขาใจในประวัติศาสตรทองถ่ิน เขา
รวมกิจกรรมของทองถ่ิน 
 
 5. มีคานิยม 12 ประการ ไดแก  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
 2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิง่ที่ดีงามเพือ่สวนรวม  
 3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
 4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน  
 7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
 9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมทีจ่ะขยาย
กิจการเมือ่มีความพรอม เมือ่มีภูมิคุมกันที่ดี  
 11. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า หรือกเิลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา   
 12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 6. ดํารงชีวิตอยางมีความสุข 5 ประการ คือ มีมนุษยสมัพันธ รักศิลปะและดนตรี รักการออกกําลงักาย 
รักความสะอาดใสใจในสุขภาพ และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 
 7.  มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ไดแก การเรียนรู 3R  4C  3R คือ Reading (อานออก), (W)Riting  
(เขียนได), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเปน) 4C  ประกอบดวย Critical Thinking - การคิดวิเคราะห, 
Communication- การสือ่สาร Collaboration-การรวมมอื และ Creativity-ความคิดสรางสรรค 
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นโยบายของโรงเรียน 
 

1.  เสริมสรางใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตอาสา สํานึก 
    ในคุณคาของความเปนพลเมืองไทย ตระหนักในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรักในสถาบันชาติ  
    ศาสนาพระมหากษัตริย 
2.  เสริมสรางใหนักเรียนรูจักรักษวัฒนธรรมของชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  เสริมสรางความสมานฉันท ลดปญหาการทะเลาะวิวาท ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
4.  เสริมสรางใหนักเรียนปกติและดอยโอกาสทางการศึกษาในชวงช้ันที่ 3 และ 4 ไดศึกษาอยางทั่วถึง 
5.  เรงจัดการศึกษาที่บูรณาการ ศาสนา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย กีฬา นันทนาการ ใหนักเรียนมีความสมบูรณ  
    ทั้งรางกายและจิตใจ และอยูกันในสังคมอยางย่ังยืน ปลอดยาเสพติด 
6.  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7.  พัฒนาระบบบริหารจัดการความรูทั้งระบบการสรางและจัดหาการสรางมูลคา/คุณคาและพัฒนาทรัพยสินทางปญญา 
8.  สงเสริมการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา ใหมีความคลองตัวเพื่อเพิ่มประสทิธภาพและคุณภาพ 
9.  สงเสริมการวิจัย การพัฒนาและนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการศึกษา  
10.  เรงระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยขอการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการเอกชน  
      ชุมชน และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 
11.  พัฒนาเทคโนโลยีและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มโอกาสพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากับนักเรียน 
12.  สงเสรมิจัดการเรียนการสอน เพื่อกาวสูประชาคมอาเซียน ในศตวรรษที่ 21 
13.  การปรับหลักสูตรใหเหมาะสมกบัสถานการณในปจจบุัน 
14.  สงเสรมิความรวมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนคูพัฒนา โรงเรียนในฝน โรงเรียนเครือขายในการพัฒนา 
       มาตรฐานการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบการศึกษาระดับชาติ 
15.  สงเสรมิสนับสนุนการมสีวนรวมของชุมชน บาน วัด โรงเรียน ในการรวมกันบริหารจัดการศึกษา 
 

นโยบายปองกนัและปรามปรามยาเสพตดิในสถานศึกษา 
1.  โรงเรียนดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอยางจริงจัง โดยมีชุมชนเขามามีสวนรวม 
2.  มีโครงการปองยาเสพติด เพศวิถึอยางชัดเจน เปนที่ยอมรับและมหีนวยงานใหสนับสนุนในดานงบประมาณ 
3.  สถานศึกษาสรางระบบดําเนินงานการแกปญหายาเสพติดภายใตระบบ PDCA โดยมีภาคีเครือขายใหการสนับสนุน 
4.  สถานศึกษามีโครงการ กจิกรรม และการเสรมิทักษะอาชีพใหกับนักเรียนกลุมเสี่ยง  
 

เอกลักษณประจําโรงเรียน 
ลูกโพธินิมิตฯ   กิจกรรมเดน   เนนคุณธรรม 

 

อัตตลักษณของโรงเรียน 
ลูกโพธินิมิตฯ   ย้ิมไหว   ทักทาย 
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เพลงประจําโรงเรียน 

“ มารช ดํา – ทอง ” 
คํารอง    วีระพงษ  อาจศิริ                                                                 ทํานอง  กอเกียรติ  ชะตะนาวิน 

 
 พวกเรา ดํา-ทอง พ่ีและนองตองรวมมิตรรวมจิต รวมความคิดรวมสิทธิ์สรางสรรค 
รวมพลังความสามัคคีรวมศักด์ิศรีไมตรีสัมพันธ เพ่ือเกียรติอันยืนยาวกาวไกล 
 กําหนดแนวทางท่ีปลูกฝงซึ่งมุงหวังไวชื่อ ใหเลื่องลือคือดานการฝกนิสัย 
ใหเปนคนดีทุก ๆ คนไมทําตนใหเดือดรอนใคร จบออกไปเปนคนมีคา 
 โพธินิมิตวิทยาคม เงารมเย็นเสียดฟา 
ใบโพธิ์พลิ้วใบไหวลมทุกครา เปรียบศรัทธาพระคุมครอง 
 พวกเราดํา-ทองพ่ีและนองเหลาเพ่ือนพองท้ังมวล พวกเราลวนมีสวนเปนเจาของ 
จงรวมใจกันพัฒนาใหประชาพากันเหลียวมอง ถ่ินดํา-ทองของเราทุกคน 
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ทําเนียบผูบริหาร 
 

 
 พ.ศ. 2526 - 2529  นายพงษศักด์ิ ปกปอง   ครูใหญ 
 พ.ศ. 2529 - 2530  นายพงษศักด์ิ ปกปอง   อาจารยใหญ 
 พ.ศ. 2530 - 2534  นายพงษศักด์ิ ปกปอง   อาจารยใหญ 
 พ.ศ. 2534 - 2535  นายสมบรูณ ลาดศิลา   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2535 - 2537  นายเจรญิ โคกสีอํานวย  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2537 - 2539  นางสุภรณ วิจิตร   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2539 - 2540  นางยุพา  จิตตเกษม  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2540 - 2544  นายสน  ศรีบุญเรือง  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2544 - 2545  นายสุพล ทองดี   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2545 - 2547  นายสุรพงศ กฤษเจรญิ  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2548 - 2549  นายเกษียร  มีแตม   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2549 - 2552   นายสมหมาย  จันทรเอี่ยม  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2553 – 2556  นางมยุรี   ทรัพยบุญ  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2556 - 2557  นายโชคดี วิหคเหริ   ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2557 – 2559  นายประพันธ สุเนตรวรกลุ  ผูอํานวยการ 
 พ.ศ. 2559 – ปจจบุัน นางแนงนอย เพ็งพันธ ผูอํานวยการ 
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เกียรติประวัติโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

 

 ปการศึกษา 2538   
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง  ” 

  ปการศึกษา 2540   
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนมัธยมศึกษาคุณภาพดีเดน (ขนาดกลาง ) เขตการศึกษา ” 

ปการศึกษา  2541   
 ไดรับรางวัลหองสมุดดีเดนของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

  ปการศึกษา 2544  
 ไดรับการประเมินเปนโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดนกรมสามัญศึกษา 

ปการศึกษา 2546   
 ไดรับเลือกเขาโครงการหน่ึงอําเภอ  หน่ึงโรงเรียนในฝน 

ปการศึกษา 2547   
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง ” 

ปการศึกษา 2548   
 ไดรับเลือกใหเปน “ โรงเรียนตนแบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ” 
 ไดรับคัดเลือกใหเปน “ โรงเรียนตนแบบในโครงการ 1 อําเภอ 1 โรงเรียนในฝน” 

ปการศึกษา 2549  
 ไดรับรางวัลชนะเลิศดานการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ระดับเขตพื้นที่ สาธารณสุข เขต 4 
 ไดรับรางวัลยอดเย่ียมกิจกรรมประกวด “รักการอาน ” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ไดรับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจงัหวัดการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

ปการศึกษา 2550  
 ไดรับรางวัลชมเชยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
 ไดรับรางวัลชนะเลศิระดับจงัหวัดการประกวดชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุร ี

ปการศึกษา 2552 
  เปนสถานศึกษา  ดีเดน ดานการปองกันแกไขยาเสพติดในสถานศึกษา 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดชมรม To Be Number One ดีเดนจังหวัด

นนทบุร ี
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการสงเสริมการประหยัดพลงังานใน โรงเรียน 

โครงการ Energy Bicycle กิจกรรมสิ่งประดิษฐนวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม 
  เปนสถานศึกษา โครงการเยาวชนรกัษสิ่งแวดลอม 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแขงขันการจัดทําโครงการพฒันาชุมชน โครงการ การ

จัดการชุมชนดวยพลงัเยาวชน 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมชาย การแขงขันกรีฑานักเรียน 6 อําเภอ จังหวัดนนทบรุ ี
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ปการศึกษา 2553 
  เปนโรงเรียนที่มีคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร ต้ังแต พ.ศ.2548-2551 เพิ่มข้ึนทุกป 
  เปนสถานศึกษา ดีเดน เรื่องเอดส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จังหวัดนนทบรุ ี
  เปนสถานศึกษา ถวยรางวัลชนะเลิศ เปตองผูบรหิาร กีฬาคุรุสัมพันธ มัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุร ี

ปการศึกษา 2554 
  เปนสถานศึกษา ถวยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศทลูกระหมอมหญิงอบุลรัตนราชกัญญา 

สิริวัฒนาพรรณวดี การแขงขันฟุตบอล “กสิณธรชุมชนสัมพนัธ คัพ” 
  เปนสถานศึกษาใหการสนับสนุนครูเครือขาย โครงการครูแหงชาติ สาขาภาษาไทย 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชมเชย การจัดทําโครงงานดวยธรรมาภิบาล โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลใน

โรงเรียน 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมกีฬาพื้นบาน โครงการกิจกรรมชุมชนสมัพันธ 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ การประกวดกองเชียร โครงการกจิกรรมชุมชนสัมพันธ 

ปการศึกษา  2555 
  เปนสถานศึกษา ผานการประเมินคงสภาพตนแบบ  1 โรงเรยีน 1 อําเภอในฝน 
  มีการทําบันทึกขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
  มีการทําบันทึกขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง 
  เปนสถานศึกษา สงเสรมิการอานยอดเย่ียมระดับประเทศ ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษาแบบอยาง การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบรหิารจัดการตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียง ประจําป 2555 “สถานศึกษาพอเพียง 2555” 
  เปนสถานศึกษา รางวัลที่ 1 การประกวดจัดแสดงบูทในงานมหกรรมตลาดนัดเรียนตอ ระดับ ม.1             

และ ม.4 ปการศึกษา 2555 ประเภทโรงเรียนทั่วไป 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ “ฟุตบอลโพธินิมิตคัพ ตานยาเสพติด ครั้งที่ 19”  
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร การแขงขันกีฬาจังหวัดนนทบรุี 

ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกระทง งาน “สายนํ้าวันลอยกระทง”  

ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษา เขารวมดําเนินการประกวดแขงขันทักษะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ 
  เปนสถานศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแขงขันฟตุบอล บางกอก เอฟ ซี อะคาเดมี่ คัพ ครั้งที่ 1 

รุน 16 ป 
  เปนสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชน อายุไมเกนิ 14 ป การแขงขันฟุตบอลชิงถวย

พระราชทาน “มวก. นนทบรุีคัพ” ครั้งที่ 20 
  เปนสถานศึกษา เขารอบชิงชนะเลิศ การแขงขัน ดวลวาทะแหงประเทศไทย “The Arena Thailand” 

สถานีโทรทัศน Thai PBS ประจําป 2555 
  เปนสถานศึกษา เขารอบการแขงขันคัดลายมือเพื่อลงรัฐธรรมนูญ ฉบบัสมุดไทยจําลอง การประกวดคัด

ลายมือ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประจําป 2555 
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ปการศึกษา 2556 
  เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัล ชมเชย ในโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรบั 

รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปการศึกษา 2556  
    เปนสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการใหเปนสถานศึกษาคงสภาพ  

โรงเรียนพระราชทาน ป 2538  
    เปนสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในการขับเคลื่อนเอดสและเพศวิถีศึกษาดีเดน ประจําป 2556 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 
    เปนสถานศึกษา รางวัล "Bronze Award " จากการประกวดภาพยนตรรณรงค"นิยมไทย"  

หัวขอ"สรางวัฒนธรรมแหงจิตสํานึกดีงาม เพื่อแบบอยางลกูหลานไทย" จากกองทัพบก ในวันที่ 29 
สิงหาคม 2556 

    มีการทําบันทึกขอตกลง MOU ทางวิชาการและพฒันาการเรียนการสอนกบัสถาบันราชภัฏวไลยลงกรณ 
ในการสงนักศึกษามาชวยฝกสอน และวิทยากรในการอบรมใหความรูแกคร ู

    มีการทําบันทึกขอตกลง MOU ทางวิชาการและพฒันาการเรียนการสอนกบัสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง ในการสงนักศึกษามาชวยฝกสอน และวิทยากรในการอบรมให
ความรูแกคร ูและใหโควตานักเรียน ม.6 เขาศึกษาตอปละ 1 คน คณะวิศวกรรมศาสตร 

    ไดรับ "รางวัลชนะเลิศ" การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานทูลกระหมอมหญงิอุบลรัตนฯ รุน อายุ 
13 ป ทีมฟุตบอลชาย โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ณ โรงเรียนกสินธรเซนปเตอร นนทบรุี  

    ไดรับ "รางวัลเหรียญทอง" ชนะเลิศ การแขงขันฟุตบอลหญิง (ฟุตบอล 7 คน)  ณ โรงเรียนนานาชาติ 
จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556   

    ไดรับรางวัล เขารอบ 10 ทีมสุดทาย (อันดับที่ 5) การแขงขัน ดวลวาทะ THE ARENA THAILAND 
ออกอากาศ สถานนีโทรทัศน ไทย พีบีเอส 

 

ปการศึกษา 2557 
  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดานมัธยมศึกษา ต้ังแตวันที่ 26 
สิงหาคม 2557 

   ไดสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมศึกษาตอนปลายแบบ AEC ระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 23 
เมษายน 2557 

   ไดสนับสนุนการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีเกษตรนนท สถานีสวัสดิการสมานฉันท เทิดไทราชินี 
ประจําป 2557 

   ไดใหการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแขงขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร ในงานสปัดาห
วิทยาศาสตรประจําป 2557 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต 

   ไดใหการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแขงขัน ประดิษฐรมพยุงไข ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
ประจําป 2557 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต 

   ไดเขารวมโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย Art for All : กาวขามขีจํากัด เมื่อวันที่ 10-14 กรกฏาคม 2557 
ณ โรงละครแหงชาติ กรุงเทพฯ และอาราญานา ภูพิมาร รสีอรทแอนด สปา จังหวัดนครราชสีมา 

   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบงั 
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ปการศึกษา 2558 

  ไดรับ “รางวัลสถานศึกษาดีเดน” ดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สําหรับสถานศึกษาที่มีจํานวน
นักเรียนต้ังแต 500 – 1,499 คน ประจําป 2558   

  ไดรบั “รางวัลสถานศึกษาดีเดน” โลรางวัลเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด  จัดโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ประจําป 2558  ณ หองประชุม
ใหญพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 

  ไดรับ “รางวัลชมเชย”การประกวดแขงขันประดิษฐรมพยุงไข ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยสํานักงาน 
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันที่ 5-8 สิงหาคม 
พ.ศ.2558  ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต  

  ไดรับ “รางวัลชนะเลิศ” การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม
มกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 23 ประจําป 2558 ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน 16 ป  

  ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนของกรมพลศึกษา ประจําป 2558 ครองถวย
ฟุตบอลประเภท ก  รุนอายุ 14 ป  

  ไดรับตําแหนง “รองชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนของกรมพลศึกษา ประจําป 2558 ครอง
ถวยฟุตบอลประเภท ก รุนอายุ 16 ป 

  ไดเขารอบ 10 ทีมสุดทายจาก 184 ทีม การแขงขันฟุตบอลนักเรียน (ฟุตบอล 7 คน) แชมปกีฬา 7 สี แชม
เปยนคัพ ประจําป 2558 

   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบงั 

 
ปการศึกษา 2559 

   เขารับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุาร ี

  ไดรับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
สําหรับสถานศึกษาขนาดกลาง ประจําป 2559 

 ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันนักกีฬาฟุตบอลนักเรียนเยาวชน (ฟุตบอล 7 คน) แชมปกีฬา 7  
      สีแชมเปยนคัพ ประจําป 2559  ไดรับ “รางวัลชนะเลศิ” 
 ไดรับ “รางวัลชนะเลิศ” การแขงขันฟุตบอลชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยาม

มกุฎราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ” ครั้งที่ 24 ประจําป 2559 ประเภทเยาวชน รุนอายุไมเกิน 16 ป  
 ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน ของกรมพลศึกษา ประจําป 2559 ครองถวย

ฟุตบอลประเภท ก  รุนอายุ 18 ป  
  ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลนักเรยีน ของกรมพลศึกษา ประจําป 2559 ครองถวย

ฟุตบอลประเภท ก  รุนอายุ 16 ป  
  ไดรบัรางวัล “รองชนะเลิศ” การแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ของกรมพลศึกษา ประจําป 

2559 ครองถวยฟุตบอลประเภท ก รุนอายุ 14 ป 
  ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ1” การแขงขันกีฬาวอลเลยบอลหญงิรายการแขงขันวันกีฬาแหงชาติ 

รุนอายุไมเกิน 16 ป ประจําป 2559 
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  ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับ
จังหวัด ประจําป 2560 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จงัวัดนนทบรุ ี

   ไดรับเลือกเปนตัวแทนจังหวัดนนทบรุี เขารวมการประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER 
ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุนที่ 7 ประจําป 2560 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ใน
วันที่ 21 มกราคม 2560 ณ ศูนยการคาแปซิฟกพารค ศรรีาชา จังหวัดชลบรุ ี

   ไดรับเลือกเปนตัวแทนจังหวัดนนทบรุี เขารวมการประกวดการแขงขัน TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2017 ระดับประเทศ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2560 ณ 
หางสรรพสินคาเดอะมอลล บางกะป กรงุเทพมหานคร 

   ไดรับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” การประกวดชุดการแสดง TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบรุี 
ประจําป 2559 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุร ี

   ไดรับรางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทสถานศึกษา การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวัด ครั้งที่ 
4 ประจําป 2559  ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559  ณ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จงัหวัดนนทบุร ี

   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ด 
   มีการทําบันทกึขอตกลง MOU กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบงั 

 
ปการศึกษา 2560 

 ไดรับการประกาศเกียรติคุณใหเปนโรงเรียนดีเดนดานการคิดคนนวัตกรรม เพือ่สงเสริมการมีกิจกรรมทาง
กายในเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภายใตโครงการวิจัยเพือ่สรางสรรคตนแบบการลดพฤติกรรมเนือย
น่ิงในเด็กและวัยรุนไทย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลและสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ (สสส.) 

 

ปการศึกษา  2561 
 นางแนงนอย  เพ็งพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมไดรับเกียรติบัตร ผูปฏิบัติงานมผีลงาน

ดีเดน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 นางแนงนอย  เพ็งพันธ  ผูอํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  รับเกียรติบัตรผานการอบรมโครงการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทจุริต” โครงการโรงเรียน
สุจริต 
 
ปการศึกษา  2562 

 ไดรับเกียรติบัตร ผานการประเมินแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA 
ประจําปพทุธศักราช 2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ไดรับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา มีพัฒนาการสงูกวารอยละ 4 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 ไดรับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  
เพิ่มข้ึนตอเน่ือง 3 ปการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
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 ไดรับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร มีพัฒนาการสูงกวารอยละ 4 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 ไดรับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีพัฒนาการสูงกวารอยละ 4 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 ไดรับเกียรติบัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนตอเน่ือง 3 ป
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

 ไดรับเกียรติบัตร การคัดเลือกสถานศึกษาเพือ่รบัรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําป 2562 เกียรติบัตรระดับทอง 

 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ การแขงขันเซปกตระกรอหญิง งานประเพณี
แขงเรือหนาเมืองพระประแดง ปการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภท เยาวชนอายุไมเกิน ๑๓ ป 

 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมไดรับผลการประเมิน ระดับทอง “โรงเรียนคุณธรรมนนทบรุี เทิดไทองคราชัน” 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมไดเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ประเทศโณงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนสงเสรมิค
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม 

 รางวัลผลงานดีเดน “ระดับทอง” ระดับจังหวัด การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
อบายมุข ปการศึกษา ๒๕๖๑ จากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุร ี
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เกียรติประวัติผูบริหารสถานศึกษา 

นางแนงนอย  เพ็งพันธ 
 

 

 
 

นางแนงนอย  เพ็งพันธ  
ผูอํานวยการระดับ 8  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

การศึกษา ครศุาสตรบัณฑิต  (ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง)  สาขามัธยมศึกษา  
 เอกคณิตศาสตร – จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ครศุาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ปจจุบัน  ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประวัติการรับราชการ    
 สายงานสอน 
 โรงเรียนสหมิตรพิยาคม จังหวัดบุรรีัมย 
 โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จังหวัดบุรรีัมย 
 โรงเรียนเมืองลงึวิทยา จังหวัดสุรินทร 
 โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ จังหวัดนนทบุร ี
 โรงเรียนสตรีนนทบรุีบางใหญ(นนทกจิพิศาล) จังหวัดนนทบุร ี
 โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี
 สายบริหาร 
 รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบรุ ี
 รองผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุร ี
 ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุร ี
 
 

………………………………. 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 นายชูชาติ ชัยบุรินทร ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 นางพรรณี กฤษณายุธ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นายวุฒิไกร เอื้อชูยศ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นายไตรเทพ ประทุมนนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นายธนวัฒน หัสดี กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 นางวิไลวรรณ คลังเงิน กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
 พระครกูิตติเขมาภิรม กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 
 พระครูโพธินันทวัฒน กรรมการผูแทนพระภิกษุสงฆ 
 นายสุพจน โกมนิทร กรรมการผูแทนองคกรชุมชน 
 นายเชิด คลังศร ี กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 นางสาววิรัด ชอดาว กรรมการผูแทนคร ู
 นายเบิ้ม จันทรฉาย กรรมการผูแทนผูปกครอง 
 นายสมศักด์ิ ลามอ กรรมการผูแทนศิษยเกา 
 นางแนงนอย เพ็งพันธ กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

………………………………. 
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คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและคร ู

 
 
วัตถุประสงค 
 1. สงเสรมิใหเยาวชนเจรญิกาวหนาเพื่ออนาคตของชาติ 
 2. สงเสรมิสวัสดิภาพของเยาวชน 
 3. ใหผูปกครองและครรูวมมือในอันที่จะสงเสรมิการศึกษา ศีลธรรม วัฒนธรรมของเยาวชน 
 4. ใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณในการแกไขปญหาเกี่ยวกบัเยาวชนรวมทัง้ 

    การใหคําแนะนําในการศึกษาและอาชีพในอนาคต 
 5. สงเสรมิกิจการของโรงเรียนใหเจริญกาวหนาในทุกๆดาน 
 
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 1.  นายเบิ้ม จันทรฉาย นายกสมาคมฯ 
 2.  นายชูชาติ ชัยบุรินทร ที่ปรกึษา 
 3.  นายสละ มโนสตัย กรรมการที่ปรึกษา 
 4.  นายชาญ จิ๋วโรจน กรรมการที่ปรึกษา 
 5.  นางแนงนอย เพ็งพันธ อุปนายก  คนที่  1 
 6.  นายสุพจน โกมนิทร อุปนายก  คนที่  2 
 7.  นายทองสา ทวีโชติ ปฏิคม 
 8.  นางกาญจนา ตรงเที่ยง นายทะเบียน 
 9.  นางสาวรมิดา บุญทา เหรัญญกิ 
 10.  นางมรกต ศิลปวิทย ประชาสมัพันธ 
 11.  นายวราห เมฆลาย กรรมการ 
 12.  นายวิรัตน ใจกลา กรรมการ 
 13.  นางวิไลวรรณ คลังเงิน กรรมการ 
 14.  นายเชิด คลังศร ี กรรมการ 
 15.  นายบุญลอม ทองทวี กรรมการ 
 16.  นางชวนทอง วัชรอาสน กรรมการ 
 17.  นายสุธี พิมมานนท กรรมการ 
 18.  นายภานุพันธ นามวงศ กรรมการ 
 19.  นายชาญ คลังศร ี กรรมการ 
 20.  นายสุทิน คลับคลาย กรรมการ 
 21.  นายละมอม เที่ยงอ่ํา กรรมการ 
 22.  นางบุญงาม สีจําป กรรมการ 
 24.  นางชุติกาญจน เสนาะคํา กรรมการ 
 25.  นางทองสุข มุขแกว กรรมการ 
 26.  นางศุภนันท วิภูศิริ กรรมการ 
 27.  นางกรองจิตร เบญจรงครัตน กรรมการ 
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 28.  นางสาวอารีย เอี่ยมงาม กรรมการ 
 29.  นายปวริศร โตนํ้า กรรมการและผูชวยปฏิคม 
 30.  นางสาวสุภาวดี มุยจีน กรรมการและผูชวยประชาสมัพันธ 
 31.  นางชิดชนก สุภารัตน เลขานุการ 
 32.  นางสาวเสาวนิตย มงคลสกุณี ผูชวยเลขานุการ  
 33.  นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี กรรมการและผูชวยนายทะเบียน 

  
………………………………. 
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คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง 
 

 

ประธาน นายบุญนํา  เนียมลิม้ น.ส.พมิพดาว  คําเพ็ญ ม.6/4 

รองประธาน คนที่ 1 นายไพรัตน  ชวยคา ด.ช.กษิด์ิเดช  ชวยคา ม.2/2 

รองประธาน คนที่ 2 นายชนินทร  สาอาจ นายแสนมงคล  ศิริกุล ม.4/3 

เลขานุการ นางวัลลภา  วรางกูร น.ส.สุรีย  วรางกลู ม.5/2 

ผูชวยเลขานุการ นางสาววันเพ็ญ  สายมณีย ด.ช.อดิศร  สายมณีย      ม.1/1 

นายทะเบียน นางกรวรรณ  ปทุมรังษี ด.ช.วรกฤต  ปทมุรงัษี ม.1/5 

ผูชวยนายทะเบียน นางสาวจิตตา  ทรัพยเมฆ ด.ช.กองเกียรติ  ทรัพยเมฆ ม.3/2 

ประชาสมัพันธ นางสาวศิริพร  ฉิมพล ี นายธีรศักด์ิ  จลัวรรณา ม.6/1 

ผูชวยประชาสมัพันธ นางสาวรุงนภา  พึ่งทัศน ด.ญ.สพุิชชา  จีนช่ัง ม.2/5 

กรรมการกลาง นางเจียรไน  พาใจ ด.ญ.จันทิรา  เทีย่งชญา ม.3/6 

กรรมการกลาง น.ส.นุสรา   สาริพันธ นายจารุภัค  อภิชนเสวิยกุล ม.4/1 

กรรมการกลาง นายอนันต  นัทธีทอง นายอนันดา  นัทธีทอง ม.5/4 
 

 

 

………………………………. 
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คณะกรรมการบริหารชมรมศิษยเกา 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

 
1. สจ.ทองใบ   เสริฐสอน   ประธานคณะกรรมการ 

2. นายนริศน   จันทรคํา   ประธานคณะกรรมการรอง(1) 
3. น.ส.วิมลรตัน  แจมนิยม   ประธานคณะกรรมการรอง(2ป) 
4. น.ส.จุฑามาศ  ฮะเฮ็ง    เลขานุการ 

5. น.ส.ธนันทพร  ปลูกชาล ี   ผูชวยเลขานุการ 

6. น.ส.เยาวนาถ  อายุวัฒน   เหรัญญกิ 

7. น.ส.วาทินี   เย็นประสทิธ์ิ   ผูชวยเหรญัญกิ 

8. น.ส.เถาวรีย   ไวยสุรจริา   นายทะเบียน 

9. นายธนวัฒน   พนัสไพศาล   ผูชวยนายทะเบียน 

10. นายกิตติ   สิงคเสลิต   ประชาสมัพันธ 
11. นายคณิตินกานต  อาสนา    ผูชวยประชาสมัพันธ 
12. น.ส.รัชชา   ปตรธํารง   กรรมการ 

13. น.ส.ชนก   เอี่ยมสอาด   กรรมการ 

14. น.ส.จิตรลดา   พรมสาร    กรรมการ  
15. นายปญญา   บูชา    กรรมการ  
16. นายนนทชา   กสิวัฒน    กรรมการ  
17. นายปราโมทย  สุทธิสน    กรรมการ  
18. น.ส.นํ้าฝน   ช่ืนชม    กรรมการ  
19. นายเดชา   แกวจันทร   กรรมการ  
20. น.ส.กลุธิดา   โหวดมงคล   กรรมการ  
21. น.ส.เจนจิรา   เพ็ชรแผว   กรรมการ  
 
ท่ีปรึกษา       
 
1. รองฯกรองจิตร  เบญจรงครัตน   ประธานชมรมครเูกา 
2. รองฯบญุเพญ็   ศรีรัตนสุภา   กรรมการชมรมครูเกา 
3. รองฯวราห   เมฆลาย    กรรมการชมรมครูเกา 

 
 
 

………………………………. 
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คณะกรรมบริหารชมรมครูเกา 
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

 
ท่ีปรึกษาชมรมครูเกา โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

1 นางชวนทอง วัชรอาสน  

2 นายชูชาติ ชัยบุรินทร  
3 นายเบิ้ม จันทรฉาย  
4 นายเกษียร มีแตม  
5 นายสมหมาย จันทรเอี่ยม  
6 นายไตรเทพ ปทุมนนท 

 
 

คณะกรรมการบริหารชมรมครูเกา  โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
 

1 นางกรอกจิตร เบญจรงครัตน ประธานชมรมครเูกา พ.น. 
2 นายวราห เมฆลาย รองประธานฯ คนที่ 1 
3 นางบุญเพ็ญศร ี รัตนสุภา รองประธานฯ คนที่ 2 
4 นางมรกต ศิลปวิทย รองประธานฯ คนที่ 3 
5 นางกาญจนา เที่ยงตรง เหรัญญกิ 
6 นางระจิตร ชัยบุรินทร                      ประชาสัมพันธ 
7 นายภานุพันธ นามวงษ กรรมการ 
8 นางสาวอัมพร เชาวการ กรรมการ 
9 นางจรรยา หิรัญศิร ิ กรรมการ 
10 นางบุญลอม ทองทวี กรรมการ 
11 นางนรีกลุ สายสุพรรณ กรรมการ 
12 นางจําเรียง สุวรรณธาดา กรรมการ 
13 นางสาวนวศมน เปรมใจ กรรมการ 
14 นางลักษณศยา แปนภู เลขานุการ 
15 นางคัมภีรัย แกวหาญ ผูชวยเลขานุการ 

 

………………………………. 
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ผลงานดีเดนของผูบรหิารโรงเรียนโพธนิิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

 
 
 

1. ดร. แนงนอย  เพ็งพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน  ไดรับเกียรติบัตรการเปนผูมบีทบาทสําคัญในการจัดการทํา
โครงการโรงเรียนสงเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 3 

2. ดร. แนงนอย  เพ็งพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน ไดรับเข็มทีร่ะลึกพระราชทานและประกาศเกียรติคุณ “ผูมี
คุณูปการตอคนตาบอดไทย” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนคนตาบอด กรุงเทพมหานคร 

3. ดร. แนงนอย  เพ็งพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน  ในวันที่ 22 มกราคม 2563 รับมอบโลประกาศเกียรติ
คุณ “นําบริหารการศึกษายุคดิสรัปช่ัน” ในการประชุมสัมมนาและและนิทรรศการดิจิทลัทางการศึกษา 2020 จาก
นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หองประชุม สุธรรมอารีกลุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

4. ดร. แนงนอย  เพ็งพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน  ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2563  รับโล  “อุปนายกสมาคมู
ปกครองและครูดีเดน” ของสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงแรมเฮอริ
เทจ จงัหวัดเชียงราย 

5. ดร. แนงนอย  เพ็งพันธ ผูอํานวยการโรงเรียน  ในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2563 รับโลเกีนรติคุณและ
เกียรติบัตร “นักบรหิารการศึกษาดีเดน ประจําป 2562” ของชมรมการบรหิารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 6. นางสาวอารีย  เอี่ยมงาม รองผูอํานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ไดรับเกียรติบัตร 10,000 คุรุชน 
คุณธรรมเปนแบบอยาง สําหรบัผูบรหิารสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จาก สพม.3 
 
 
 

………………………………. 
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ผลงานดีเดนของครูโรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม ปการศึกษา 2562 
 
 

1. นางเรวดี เวียงอําพล ตําแหนง ครูวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษไดรบัเกียรติบัตรประเภทครูผูสอน
ดีเดน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 
 

2. นางสาวชนิกานต ศักดาณรงค ตําแหนงคร ู ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ดานสรางคุณงามความดี      
ในวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบรหิารธุรกจินนทบรุ ี

 

3. นางสาวจันทรจริา ทรัพยอนันต ตําแหนงครู ไดรับเกียรติบัตร รางวัลครูดีเดน สาขาคณิตศาสตร
ประจําป พ.ศ. 2562 ศูนยพัฒนาวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จังหวัดนนทบรุี จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3  
 

  4. นายเมธี  แปนเมอืง ตําแหนงครู ไดรับเกียรติบัตรครูผูสอนนักเรียนได รบัรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชายระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562  ณจังหวัดสมทุรปราการ 
 

5. นายกันตภณ เรืองลั่นตําแหนง ครู ไดรับเกียรติบัตร ครผููสอนนักเรียนไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแขงขันเด่ียวขิม ๗ หยอง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562  ณจังหวัดสมทุรปราการ 
 

6. นายวสันต ศรีเมือง ตําแหนงครู ไดรับเกียรติบัตร ครผููสอนนักเรียน ไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุง ประเภทบกพรองทางสติปญญา ระดับช้ัน ม.1 – ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562  ณจังหวัดสมุทรปราการ 
 

7. นางสาวจินดามัย  ชินนอก ตําแหนงครู ไดรับเกียรติบัตรครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศลําดับที่ ๒ กิจกรรมการประกวดการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางการเห็นระดับช้ัน ม.1 – ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562  ณจังหวัดสมุทรปราการ 
 

8. นางสาวจินดามัย ชินนอก ตําแหนงครู ไดรบัเกียรติบัตรครูผูสอนนักเรียนไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการประกวดการขับรองเพลงไทยลูกทุงประเภทบกพรองทางการเห็น       
ระดับช้ัน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒  ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

9. นายเกียรติศักด์ิ จันทรอบ ตําแหนงครผููชวย ไดรับเกียรติบัตรครผููสอนนักเรียนไดรบัรางวัลเหรียญเงิน
ระดับเหรียญเงินกจิกรรมการแขงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3         
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562  ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

10. นายพิพากษา  สุทธินา ตําแหนงครูอัตราจาง งบประมาณองคการบรหิารสวนจังหวัดนนทบรุี ไดรับ
เกียรติบัตร ครผููสอนนักเรียนไดรบัรางวัลระดับเหรียญเงิน กจิกรรมการแขงขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน 
ปลอยอสิระ ระดับช้ัน ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562   
ณ จังหวัดสมทุรปราการ 
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ผลงานดีเดนของนักเรยีนโรงเรียนโพธนิิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

 

งานศิลปหตัถกรรมนกัเรยีนศิลประดบัชาติ ครั้งที่ 69 ปการศกึษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 เด็กชายทักษดนัย  ปานไม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรร 

การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมทุรปราการ 

 เด็กชายจิรายุทธ เทศธรรม นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรม 

การแขงขันเด่ียวขิม 7 หยอง ประเภทชาย ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ         
ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมทุรปราการ 

 เด็กหญิงแพรวา ช่ืนอุรา นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง กจิกรรมการ 

แขงขันรองเพลงลกูทุง ประเภทบกพรองทางสติปญญา ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมทุรปราการ 

 เด็กชายรัตนมงคล  มุงคุด นักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางการเห็น ระดับช้ัน ม.1 –ม.3       
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

 นางสาวสรุีย  วรางกูร  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแขงขันการเลานิทาน ประเภทบกพรองทางการเห็น ระดับช้ัน ม.4 –ม.6      
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
 เด็กชายสุรเดช  พรหมบุตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  

กิจกรรมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ประเภทบกพรองทางการเห็น           
ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

 เด็กชายเจษฎาภรณ การะเกด นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรมการแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ ประเภทบกพรองทางการเห็น  
ระดับช้ัน ม.1 –ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดสมทุรปราการ 
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ระดบัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษาเขต 3 (จังหวัดนนทบุรี) 

 

ที่ ช่ือ-สกุล รายการแขงขัน รางวัลที่ไดรับ 
หนวยงานที่มอบ

รางวัล 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
1 เด็กหญิงณัฐธยาน  จํารัสบรรณ การแขงขันการทอง 

อาขยานทํานองเสนาะ  
ม. 1 – ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

2 นางสาวสุนันทา  ระเมาะอา การแขงขันการทอง 

อาขยานทํานองเสนาะ  
ม.4– ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

3 เด็กหญิงวันฤดี  ทศสูงเนิน การแขงขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ม. 1 – ม.3 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

4 นางสาวหทัยกานต  ละครจันทร การแขงขนัคัดลายมือส่ือภาษาไทย 
ม.4– ม.6 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

5 เด็กหญิงวรนุช  โชขุนทด การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม. 
1 – ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

6 นางสาวอมราวดี  ปนไว การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.
4– ม.6 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

7 เด็กชายจิรายุทธ  เทศธรรม การแขงขันพินิจวรรณคดี 
ม. 1 – ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

8 นางสาวปุณยวีร  นันทโรจนกุล การแขงขันพินิจวรรณคดี 
ม.4– ม.6 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

9 เด็กหญิงชนัญญา  คชศิลา 

เดก็หญิงมัลลิกา  นาชัยฤทธ์ิ 
การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 
(คําคมเดิม) 
ม. 1 – ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

10 นายปฎิภาณ  สุวรรณโท การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 
(คําคมเดิม) ม.4– ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
1 นางสาวอณิษฐา  แพทยหมัด 

นางสาวอรณิชา  หอมหวน 

นางสาวแกวอุบลรัศม์ิ  บรรณสาร 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร 
ประเภทบูรณาการความรูใน
คณิตศาสตรไปประยุกตใช ม.4– 
ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

2 เด็กชายณภัทร  วงษพิพัฒนพงษ 
เด็กชายวุฒิรักษ  ตนพะยอม 

การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร 
(เอแมท) ม.1 –ม. 3 
 
 

ระดับเหรียญทอง สพม.3 

3 นายวรากร  วังศร ี การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร 
(เอแมท)  
ม.4 –ม. 6 
 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

4 นายภคโชค โจระสา การแขงขันซูโดกุ ม.4 –ม. 6 ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

5 นายจาตุภัทร  อภิชนเสวิยกุล การแขงขันเวทคณิต  
ม.1 –ม. 3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญทอง 

สพม.3 
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
1 เด็กชายสุรเดช พรหมบุตร 

เด็กชายเจษฏาภรณ  การะเกต 

 
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปลอยอิสระ  
ม.1 –ม. 3  

ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
สพม.3 

2 นางสาวนงคสิริ  ทิพยสุวรรณ 

นายภูรินทร  บัวศรี 
นางสาวรัตนาภรณ  ชะลอเลิศ 

การแขงขันการแสดงวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.4 –ม. 6 

ระดับเหรียญทอง สพม.3 

3 เด็กหญิงศิรินภา  พุทธดี 
เด็กหญิงสุทธิดา  บุญมาเกิด 

เด็กหญิงเพชรสรา  พุทธวงศษา 

การแขงขันการแสดงวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.1 –ม. 3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

4 นายณัฐกานต  กาญจนะ 

นางสาวปยะณัฐ  คันธมาลา 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภททดลอง ม.4 –ม. 6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1 เด็กหญิงวนิดา เขมา 

เด็กชายสิริสันต  ยุทธวารี 

 
การประกวดมารยาทไทย 
ม.1 –ม.3 

ระดับเหรียญทอง สพม.3 

2 นายภราดร  ตางใจ 

นางสาวอนันญาดา มาสกุลทอง 

การประกวดมารยาทไทย 

ม.4 –ม.6 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญเงิน 
สพม.3 

กลุมสาระการเรียนรูศลิปะ 
ศิลปะ-ทัศนศิลป 

1 เด็กหญิงสุวรรณี  นํ้าทิพย การแขงขนั “ศิลปสรางสรรค” ม.
1 –ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
 

สพม.3 

2 นางสาวพรหพร  ลีนับถอื การแขงขนั “ศิลปสรางสรรค” ม.
4 –ม.6 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

3 เด็กชายวุฒิพงษ  อันทา การแขงขนัวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ม.1 –ม.3 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

4 นางสาวอรวรรณ จ่ันจุย การแขงขนัวาดภาพลายเสน 
(Drawing) ม.4 –ม.6 

ระดับเหรียญทอง สพม.3 

ศิลปะ-ดนตร ี

5 เด็กชายทักษดนัย  ปานไม การแขงขันรองเพลงไทยลูกทุง 
ประเภทชาย ม.1- ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญเงิน 

 

6 เด็กชายเกริกพล  แซตัน การแขงขันรองเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทชาย ม.1- ม.3 

ระดับเหรียญเงิน  

7 นางสาววรัญญา แซฉั่ว การแขงขันขับรองเพลงลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

 

ระดับเหรียญเงิน  

8 เด็กชายทักษดนัย  ปานไม การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
 

9 นางสาววรัญญา แซฉั่ว การแขงขันขับรองเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญทอง 
 

10 เด็กชายเกริกพล  แซตัน การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธ ประเภทชาย ม.1-ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญเงิน 
 

11 เด็กชายวรกฤต  ปทุมรังสี การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญทอง 
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12 เด็กชายจิรายุทธ   เทศธรรม การแขงขันฆองวงใหญ 

ม.1-ม.3 
รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญทอง 
 

13 เด็กหญิงบุษยานุช  ตนทอง การแขงขันฆองวงเล็ก  
ม.1-ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญทอง 
 

14 เด็กหญิงจิดาภา  มูลเหล็ก การแขงขันเดี่ยวจะเข  
ม.1-ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญเงิน 
 

15 เด็กชายจิรายุทธ   เทศธรรม การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง  
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
 

ศิลปะ-นาฎศิลป 

16 เด็กหญิงเกศรินทร   หานคําวงค 
เด็กหญิงบัณพร  บุบผาราม 

เด็กชายปญจพล  ขันสีทา 

เด็กหญิงพีรณัฐ  ยั่งยิน 

เด็กชายภูพิงค  โถเหลลือง 

เด็กชายสมบัติ  ชอบคา 

เด็กเกศกนก  ธีรรัศมี 

เด็กหญิงเกสินี  ฝายสกุล 

เด็กหญิงเรษนรินทวี ผองโอสถ 

เด็กชายเริงชัย  รุงเรือง 

การแขงขนัรําวงมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

17 เด็กหญิงจันทราทิพย  ดิบประสพ 

เด็กหญิงชลธิชา  อัครเดชดํารงกุล 

เด็กหญิงนนทิชา  มานุ 

เด็กหญิงนัชชา  แกวนิมิต 

เด็กหญิงปยธิดา  คํากระจาย 

เด็กหญิงพุฒธิดา  ช่ืนดี 
เด็กหญิงภัทราภรณ  ปญญาวงค 
เด็กหญิงเจนจิรา  จันทรแจม 

การแขงขันนาฎศิลปไทยอนุรักษ ม.
1-ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

13 เด็กหญิงเกศรินทร   หานคําวงค 
เด็กหญิงบัณพร  บุบผาราม 

เด็กชายปญจพล  ขันสีทา 

เด็กหญิงพีรณัฐ  ยั่งยิน 

เด็กชายภูพิงค  โถเหลลือง 

การแขงขนัรําวงมาตรฐาน  
ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
1 เด็กหญิงบงชกรชกร  ผิวออน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

2 นางสาวญาดา  พันธุคุม การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

3 เด็กหญิงจิรวดี  สอนทา การแขงขันเลานิทาน (Story telling) 
ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

4 เด็กหญิงกชพร  เพชรรัตน 
เด็กหญิงนฤสินา  เมืองติ๊บ 

เด็กหญิงประติภา  ไกษะแกว 

เด็กหญิงรัศตะวัน  โตแยม 

เด็กหญิงเกศินี  เกล้ียงประดิษฐ 

การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญทอง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
สพม.3 
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5 นางสาวดนุนุช  เกตุทองหลาง 

นายปณณ  ปนแดน 

นายศุภกรณ  พาระบูรณ 
นางสาวอนัญญาดา  มาสกุลทอง 

นางสาวอนันญา  มาสกุลทอง 

การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

6 นางสาวชลนิตา  วัฒนากุล การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ 
(Crossword) ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

7 นางสาวชอผกา  แดงนอย 

นางสาววริศรา  ออดไธสง 
การแขงขนัพูดภาษาจีน  
ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

8 เด็กหญิงกรรณิการ  นาคาภิรมย 
เด็กหญิงธัญญรัตน  ตินตะโมระ 

การแขงขนัพูดภาษาจีน  
ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

กิจกรรมพฒันาผูเรียน 
1 เด็กหญิงชนมนิภา  วงษแกว 

เด็กชายปญจพล  ขันสีทา 

เด็กหญิงวิราศินี  แพทยรอบรู 

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.1 – 
ม.3 
 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

2 นางสาวพรหมพร  ลีนับถือ 

นายศิริศักดิ์  บุรีรัตน 
นางสาวอรวรรณ  จ่ันจุย 

การประกวดหนังสือเลมเล็ก ม.4 – 
ม.6 
 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

3 เด็กหญิงชนัญญา  คชศิลา 

เด็กหญิงรตันาพร  ไชยแสง 

เด็กหญิงเกศินี  หานคําวงษ 

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม
การอาน ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

4 นางสาวนํ้าฝน  เทียนขาว 

นางสาวบุษกร  สายบัวตอ 

นางสาวเบญญาภา  หวงรักษ 

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม
การอาน ม.4-ม.6 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญเงิน 
สพม.3 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร 

1 นายคมกริช  ชางเขียว 

นายทวีชัย  เทพนวล 
การแขงขนัการสราง Web 

Application ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

2 นายพรพระเจา  เคนทะชาลี 

นางสาวสินีนาถ  ทองลอย 

นายเฉลิมชัย  อยูตาล 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร ม.4-ม.6 

รองชนะเลิศอันดับ 2 

ระดับเหรียญเงิน 
สพม.3 

3 เด็กชายกองภพ  เล็กนาก 

เด็กชายวรกฤต  ปทุมรังษี  
การแขงขนัการสรางการตูนแอนิ
เมช่ัน (2D Animation) ม.1-ม.3 

ระดับเหรียญทองแดง สพม.3 

4 เด็กชายพิทวัส  สุระ 

เด็กชายอธิพัฒน  สุขสมรูป 
การแขงขันออกแบบส่ิงของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 2  
ระดับเหรียญทอง 

สพม.3 

5 นายกฤตภาส  งามศิริ 
นางสาวชลนิภา  วัฒนากุล 

การแขงขันออกแบบส่ิงของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญทอง สพม.3 

6 เด็กชายกิตภูมิ  สะอาดนัก 

เด็กหญิงชนัญญษ ตชศิลา 
การแขงขนัการสราง Webpage 

ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 

การงานอาชีพ 

7 นางสาวธิดารัตน  พานนาค 

นางสาวนภัสวรรณ  ทอนไสระ 

นางสาวศศิธร  ภักด ี

การแขงขนัทําอาหารคาวหวานเพื่อ
สุขภาพ ม.4-ม.6 

ระดับเหรียญเงิน สพม.3 
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งานเรียนรวม 
1 เด็กชายรัตนมงคล  มังคุด การแขงขนัเลานิทาน ประเภท

บกพรองทางการเห็น ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
สพม.3 

2 เด็กหญิงสาวิกา  มนัสนกรณ การแขงขนัเลานิทาน ประเภท
บกพรองทางสติปญญา ม.1-ม.3 

รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระดับเหรียญเงิน 
สพม.3 

3 เด็กหญิงแพรวา  ช่ืนอุรา การประกวดการขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทบกพรองทาง
สติปญญา ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 

สพม.3 

4 นางสาวสุรีย  วรางกุร การประกวดการขับรองเพลงไทย
ลูกทุง ประเภทบกพรองทาง
สติปญญา ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
สพม.3 

5 เด็กหญิงจิรวรรณ ปญญา 

เด็กหญิงสุวิมล  พุกบานยาง 
การแขงขันการวาดภาพดวย
โปรแกรม Paint ประเภทบกพรอง
ทางสติปญญา ไมกําหนดชวงช้ัน 

ชนะเลิศ 

ระดับเหรียญทอง 
สพม.3 

 
 

รางวัลทีมนักกีฬาตระกอโรงเรียนโพธนิิมิตวิทยาคม ปการศกึษา 2562 
 

รายการท่ี 1 

รางวัลชนะเลิศ รุนเยาวชนหญิงอายุไมเกิน 14 ป พรอมเงินรางวัล 10000 บาท การแขงขันกีฬาเซปกตระ
กอ อบจ. ชลบุรี คัพ 2019 ชิงถวยเกียรติยศของนายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 5-9 
มิถุนายน 2562 และไดรับรางวัลนักกีฬายอดเย่ียม เด็กหญิงกฤษณา  เสมาเงิน 2/7 
 

รายการท่ี 2 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทองแดง การแขงขันกฬีาเซปกตระกอกีฬาระหวางโรงเรียน (กรม
พลศึกษา) ระหวางวันที่ 10-14 สิงหาคม 2562 ประจําปการศึกษา 2562 ณ คลองหก ปทุมธานี 
 

รายการท่ี 3 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถวยรางวัลพรอมเงินรางวัล 2000 บาท 

การแขงขันกีฬาเซปกตระกอชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

รายการท่ี 4 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติรอบคัดเลือกภาคกลาง 1 ระหวางวันที่ 4- 
14 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตราด 

 

รายการท่ี 5 

รางวัลชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกภาคกลาง 1 ระหวาง
วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดอางทอง ไดไปตอระดับประเทศทีจ่ังหวัดอุดรธานี ระหวางวันที่ 22 -30 
มกราคม 2563 

 

รายการท่ี 6 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 ระหวางวันที่ 22-30 มกราคม 
2563 จังหวัดอุดรธานี 
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รายการการแขงขันกรีฑาจังหวัดนนทบุรี ปการศึกษา 2562 
 

ที่ ช่ือ-นามสกุล รายการแขงขัน รางวัลที่ไดรับ 

1 เด็กหญิงณัฐวีกานต  พาแสง การขวางจักร รุนอายุ 14 ป หญงิ รองชนะเลิศอันดับ 1 

2 เด็กชายสุรภัทร  วองพานิช การขวางจักร รุนอายุ 14 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 

3 เด็กชายพีรวุฒิ  อินขาว ว่ิง 100 เมตร รุนอายุ 14 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 

4 เด็กหญิงศรุตา  นุชเจง ว่ิง 100 เมตร รุนอายุ 14 ป หญิง รองชนะเลศิอันดับ 2 

5 เด็กหญิงกฤษณา  เสมาเงิน ว่ิง 400 เมตร รุนอายุ 14 ป หญิง รองชนะเลิศอันดับ 1 

6 นายนิติศักด์ิ  อนุลุน ว่ิง 400 เมตร รุนอายุ 16 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 

7 นายฐติิพันธ  เขนยงาม ว่ิง 800 เมตร รุนอายุ 16 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 

8 เด็กหญิงศรุตา  นุชเจง 

เด็กหญิงศิรินทิพย  แดงชาติ 

เด็กหญิงศิรพิร  ทองธวัช 

เด็กหญิงอารยา  ดีเจรญิ 

ว่ิง 4X100 เมตร รุนอายุ 14 ป หญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 

9 เด็กชายอภิพัฒน  บาเหร็น 

เด็กชายภัทรพล  สุจริัตน 
เด็กชายพีรวุฒิ อินขาว 

เด็กชายธนพล  ออดแกว 

ว่ิง 4X100 เมตร รุนอายุ 14 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 

10 นายกอวีย  เจะสะอะ 

นายวรเทพ พูดเพราะ 

นายภูตะวัน  ศรีภูชน 

นายนิติศักด์ิ อนุลุน 

ว่ิง 4X100 เมตร รุนอายุ 16 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 

11 เด็กหญิงกฤษณา  เสมาเงิน 

เด็กหญิงศิรพิร  ทองธวัช 

เด็กหญิงประติภา ไกษะแกว 

เด็กหญิงศิรินทิพย  แดงชาติ 

ว่ิง 4X400 เมตร รุนอายุ 14 ป หญิง รองชนะเลิศอันดับ 2 

12 เด็กชายพีรวุฒิ อินขาว 

เด็กชายอภิพัฒน  บาเหร็น 

เด็กชายภัทรพล  สุจริัตน 
เด็กชายภาณุพงษ  สุขประเสริฐ 
 

ว่ิง 4X400 เมตร รุนอายุ 14 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 2 

13 นายณัฐพงศ  ชางพลี 
นายอภิวิชญ  สิงหงอย 

นายกฤตนัย  ปุลันรัมย 
นายทัศนกวี  เพชรประสงค 

ว่ิง 4X400 เมตร รุนอายุ 16 ป ชาย รองชนะเลิศอันดับ 1 
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- 
 
 
 
 
 

- งานสํานักงาน 
- งานพัฒนาหลกัสูตร 
- งานแนะแนว 
- งานสารบรรณ 
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
- งานหองสมุด 
- งานโรงเรียนในฝน 
- งานวิจัย 
- สารสนเทศวิชาการ 
- พัฒนาสือ่นวัตกรรม 
-งานวัดประเมินผล 
-งานทะเบียน 
-งานโครงการเศรษฐกจิพอเพียง 
-งานสวนพฤกษศาสตร 
-งานศูนยวิชาคอมฯ 
-งานกลุมสาระฯ 
-งานนิเทศติดตาม 
-งานเรียนรวม 
-งานหองเรียนพิเศษ 

 

- งานสํานักงาน 

- งานการเงิน-บัญชี 
- งานพัสด ุ
- งานสารบรรณ 
- งานบคุลากร 
- งานสมาคมครู-
ผูปกครอง 
- งานยานพาหนะ 
- งานสวัสดิการโรงเรียน 

- งานสํานักงาน 
- งานสงเสริมพัฒนาวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
- งานระดับช้ัน 
- งานสงเสริม
ประชาธิปไตย 
- งานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
- งานระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
- งานเวรยาม 
- เครือขายผูปกครอง 

- งานสํานักงาน 
- งานอาคาร สถานที่ 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานสัมพันธชุมชน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานสหกรณ 
- งานคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

สมาคมครู 
ผูปกครอง 

เครือขายผูปกครองและ
ชมรมศิษยเกา 

กลุมการบริหาร               
งานวิชาการ 

กลุมการบริหารงาน
งบประมาณและบุคคล 

กลุมการบริหาร               
งานกิจการนักเรียน 

กลุมการบริหาร              
งานทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

งานนโยบายและแผนงาน 

- งานแผนงาน   
- งานสารสนเทศ 
- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษางานประเมินและติดตามผล 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลุมการบริหารงบประมาณ
และงานบุคคล 



 

โครงสรางการบริหารงาน 
กลุมการบริหารงบประมาณและบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงบประมาณและบุคคล 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงบประมาณและบุคคล 

 

 
งานสํานักงาน 

งานการเงิน-บัญชี 
งานพัสดุ 

งานสารบรรณ 
งานบุคลากร 

งานสมาคมครู ผูปกครอง 
งานยานพาหนะ 

งานสวัสดิการโรงเรียน 
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งบประมาณแบงตามรายละเอียด ปการศึกษา 2562 
 
๑. เงินอุดหนุนรายหัวรับจาก สพฐ.   
    ยอดยกมาปงบประมาณ ๒๕๖๐ = ๒๓๘,๙๗๖.๙๒ บาท 
    รายรับ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ = ๓,๖๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
   รายจาย ปงบประมาณ ๒๕๖๑ = ๒,๖๖๑,๒๗๘.๗๐ บาท 
     คงเหลือ  ๑,๒๕๙,๖๙๗.๘๒ บาท 
 ๒. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป 
    รวมรับ      ๑,๖๐๕,๕๖๕.๕๓ บาท 
   รวมจาย             -  บาท 
     คงเหลือ ๑,๖๐๕,๕๖๕.๕๓ บาท 
  ๓. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป 
    คาอุปกรณการเรียน 
    รวมรับ      ๖๗๓,๗๐๐,๐๐  บาท 
    รวมจาย     ๒๓๑,๖๕๐,๐๐  บาท 
     คงเหลือ  ๔๔๒,๐๕๐.๐๐ บาท 
 ๔. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป 
    คาเครื่องแบบนักเรียน 
   รวมรับ      ๑,๑๓๘,๓๕๐.๐๐  บาท 
   รวมจาย     ๔๙๓,๔๕๐,๐๐    บาท 
        คงเหลือ  ๖๔๔,๙๐๐,๐๐ บาท 
 ๕. เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป 
    คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   รวมรับ      ๒,๐๕๖,๓๙๙.๔๓  บาท 
   รวมจาย     ๔๒๑,๐๔๐.๐๐    บาท 
      คงเหลือ  ๑,๖๓๕,๓๕๙.๔๓ บาท 
๖. สรุปเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป 
    รวมรับ      ๕,๔๗๔,๐๑๔.๙๖  บาท 
   รวมจาย     ๑,๑๔๖,๑๔๐.๐๐  บาท 
     คงเหลือ  ๔,๓๒๗,๘๗๔.๙๖ บาท 
 ๗. เงินรายไดสถานศึกษา 
   ยอดยกมาปงบประมาณ ๒๕๖๐     ๒๙๔,๘๘๖.๗๔ บาท 
   รายรับปงบประมาณ ๒๕๖๑   ๑,๗๘๙,๐๒๓.๗๑ บาท 
   รวมจายปงบประมาณ ๒๕๖๑   ๑,๙๘๒,๖๗๘.๐๐ บาท 
     คงเหลือ  ๑๐๑,๒๓๒.๔๕ บาท 
๘. เงินอุดหนุนใหเปนปจจัยพื้นฐาน นักเรียนยากจน ม.ตน รับจาก สพฐ. 
    รายรับ  ๑๖๐,๕๐๐.๐๐  บาท 
    รายจาย ๑๖๐,๕๐๐.๐๐  บาท 
      คงเหลือ  ๐.๐๐ บาท 
 ๙. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ รับจาก สพฐ. รวมกับสํานักงานกองทุนเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษา 
     รายรับ    ๓๒,๘๐๐.๐๐   บาท 
     รายจาย   ๓๒,๘๐๐.๐๐  บาท 

 
ขอมูลงานการเงิน-บัญชี ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 
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ขอมูลครแูละบคุลากรทางการศกึษา ทีป่ฏบิัตงิานในโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
ปการศกึษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 

  

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร - 2 2 2.40 

2 สนับสนุนการสอน - 5 5 6.02 

3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 3 5 6.02 

4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 1 6 7 8.43 

5 กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 4 5 6.02 

6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 2 2 4 4.81 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - 6 6 7.22 

8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2 6 8 9.63 

9 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 6 10 12.04 

10 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 2 3 5 6.02 

11 อัตราจางโครงการคืนครูฯ - 1 1 1.20 

12 ครูอัตราจางอบจ.นนทบรุ ี 1 8 9 10.84 

13 อัตราจาง (ธุรการสํานักงาน) 1 2 3 3.61 

14 ครูอัตราจางชาวตางชาติ 2 4 6 7.22 

15 ลูกจางประจํา (นักการ) 2 - 2 2.40 

16 ลูกจางรายวัน(แมบาน) 1 4 5 6.02 

รวม 21 21 62 83 

รอยละ 25.30 74.69 83  
หมายเหตุ : ขอมูลน้ีแยกประเภทตามที่มาของเงินเดือนที่ไดรับ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                                  ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 
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ขอมูลครแูละบคุลากรทางการศกึษา ทีป่ฏบิัตงิานในโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 
ปการศกึษา 2562  ภาคเรียนที่ 2  

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท 

เพศ 
รวม รอยละ 

ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร - 1 1 1.14 

2 สนับสนุนการสอน - 3 3 3.44 

3 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 4 6 6.89 

4 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 3 7 10 11.49 

5 กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 4 5 5.74 

6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 3 2 5 5.74 

7 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย - 6 6 6.89 

8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 2 5 7 8.04 

9 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 7 11 12.64 

10 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 3 2 5 5.74 

11 อัตราจางโครงการคืนครูฯ - 1 1 1.14 

12 ครูอัตราจางอบจ.นนทบรุ ี 3 6 9 10.34 

13 อัตราจาง (ธุรการสํานักงาน) - 3 3 3.44 

14 ครูอัตราจางชาวตางชาติ 1 5 6 6.89 

15 ลูกจางประจํา (นักการ) 2 2 2 2.29 

16 ลูกจางรายวัน(แมบาน) 1 4 5 5.74 

รวม 25 62 87  

รอยละ 28.73 71.26 100  
หมายเหตุ : ขอมูลน้ีแยกประเภทตามที่มาของเงินเดือนที่ไดรับ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562 
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จําแนกตามสายงานทีป่ฏิบตัิ ปการศกึษา 2562 
ภาคเรียนท่ี 1 

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร - 2 2 2.40 

2 
ขาราชการครู บุคลากรครู และครู

ตางชาติ 
15 54 69 83.13 

3 บุคลากรธุรการสํานักงาน 1 3 4 4.81 

4 บุคลกรนักการและแมบาน 3 5 8 9.63 

รวม 18 64 83  

รอยละ 21.68 77.10 83  
หมายเหตุ : ขอมูลน้ีแยกประเภทตามหนาทีห่ลักที่ปฏิบัติ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                                 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 

 
 

จําแนกตามสายงานทีป่ฏิบตัิ ปการศกึษา 2562 
ภาคเรียนท่ี 2 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ฝายบริหาร - 1 1 1.14 

2 
ขาราชการครู บุคลากรครู และครู

ตางชาติ 
22 51 73 83.90 

3 บุคลากรธุรการสํานักงาน - 4 4 4.59 

4 บุคลกรนักการและแมบาน 3 6 9 10.34 

รวม 25 62 87  

รอยละ 28.73 71.26 100  
หมายเหตุ : ขอมูลน้ีแยกประเภทตามหนาทีห่ลักที่ปฏิบัติ 
ที่มา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562 
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ขอมูลขาราชการครูทีป่ฏิบตัิงานในโรงเรียน 
จําแนกตามตําแหนง วิทยฐานะ อนัดบั ปการศกึษา 2562 

ภาคเรยีนที่ 1 
 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 - 1 1 1.75 

2 รองผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 - 1 1 1.75 

3 ครู ชํานาญการพิเศษ คศ.3 5 8 13 22.80 

4 ครู ชํานาญการ คศ.2 1 14 15 26.31 

5 ครู ไมมีวิทยฐานะ คศ.1 6 10 16 28.07 

6 ครูผูชวย - - 2 9 11 19.29 

รวม 14 43 57  

  
ที่มา: งานบุคลากร                                                                  ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2562 

 
ขอมูลขาราชการครูทีป่ฏิบตัิงานในโรงเรียน 

จําแนกตามตําแหนง วิทยฐานะ อนัดบั ปการศกึษา 2562 
ภาคเรยีนที่ 2 

 

ลําดับ
ท่ี 

ตําแหนง วิทยฐานะ อันดับ 
เพศ 

รวม รอยละ 
ชาย หญิง 

1 ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 - 1 1 1 

2 รองผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ คศ.3 - - - - 

3 ครู ชํานาญการพิเศษ คศ.3 3 7 10 16 

4 ครู ชํานาญการ คศ.2 1 12 13 22 

5 ครู ไมมีวิทยฐานะ คศ.1 8 7 15 25 

6 ครูผูชวย - - 6 14 20 33 

รวม 18 41 59  

ที่มา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน  2562 
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ตารางแสดงจํานวนครูทีเ่กษียณอายุราชการ 

ปการศกึษา 2559 – 2561 
 

กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวนคร ู จํานวนครูที่เกษียณอายุราชการ 

ทั้งหมด ป2560 ป 2561 ป 2562 

สนับสนุนการสอน 5 - 2 - 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 5 - - - 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 7 - - - 

กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 1 - - 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 4 - - - 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 6 - - - 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 8 - - 1 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 9 - - 2 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 5 - - 1 

รวม 54 1 2 4 

 
ที่มา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2562 
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ตารางแสดงขอมูลการสอนของคร ู
ปการศกึษา 2562 

 

ประเภท 
สอนตรง 
ตามวุฒิ 

สอนไมตรง 
ตามวุฒิ 

มีใบประกอบ 
วิชาชีพ 

มีใบอนุญาต 
สอน 

ไมมีใบประกอบ
วิชาชีพ/ 

ใบอนุญาตสอน 

ขาราชการคร ู 57 - 57 - - 

พนักงานราชการ - - - - - 

ครูอัตราจาง 
อบจ.นนทบรุ ี

10 - 10 - - 

ครูอัตราจางชาวตางชาติ 6 - - 6 - 

ครูโครงการทีช ฟอร  
ไทยแลนด 

- - - - - 

รวม 73 - 67 6 - 

รวมทั้งหมด 73   

รอยละ 100 - 48.91 4.38 - 
 
 

ที่มา: งานบุคลากร                                                              ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม  2562 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากร 

โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม   

ปการศึกษา 2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

ฝายบริหาร 

 

การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสนับสนุนการสอน 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ชม.) อบรมคูปองครู 
10,000 บาท 

PLC รวม 

1 นางนิจวรรณ  คําวังพฤกษ - 25 25 30 

2 นางอภิญญา ผลสวัสด์ิ - 25 25 20 

3 นางสาวชนิกานต  ศักดาณรงค - 50 64 104 

4 นางสาวอารรีัตน  จําปาวัน - 50 42 24 

5 นางญาติมา โกไสสุวรรณ - 50 52 30 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ซม.) อบรมคูปองครู 
10,000 บาท 

PLC รวม 

1 นางแนงนอย   เพ็งพันธ - - - 224 

2 นางสาวอารีย    เอี่ยมงาม - - - 160 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ซม.) อบรมคูปองครู 
10,000 บาท 

PLC รวม 

1 นายปวริศร      โตนํ้า - 60 60 60 

2 นายคมสันต์ิ     ดางาม - 60 72 48 

3 นางสาวจันจิรา  ทรัพยอนันต - 60 60 44 

4 นางสาวอนงคนาถ สงธิ - 60 60 50 

5 นางสาวรําไพ  มีแกว - 60 60 66 

6 นางสาวอุษณา  ขําดี - 60 60 66 

7 นางสาววิภาพร  ธรรมสา - 60 60 66 

8 นางสาวพัชรินทร  บุญสาง - 60 60 22 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ซม.) อบรมคูปองครู 
10,000 บาท 

PLC 
 

รวม 
 

1 นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกลุ - 16 16  

2 นางณัฐญาณ  จอกแกว - 16 16 36 

3 นางชิตชนก  สุภารัตน - 16 16  

4 นางสาวเสาวนิตย  มงคลสกุณี - 16 16 36 

5 นางสาวกฤชสร  บญุธรรมเจรญิ - 30 30 51 

6 นางสาวสุชญา  แสงฉลวย - 16   

7 นายสุรโชค  สังฆธรรม - 16 16 131 

8 นายพิพากษา  สุทธินา - 16 16 54 

 

 

 

 

 

47 



การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี ชื่อ -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ซม.) อบรมคูปองครู 

10,000 บาท 

PLC 

 

รวม 

 

1 นายสมควร  พอวงษ - 52 52 56 

2 นางสาววิรัด  ชอดาว 16 52 68 80 

3 นางสาวธีรารัตน  ตันเจริญ - 52 52 18 

4 นางสาวสุภาวดี  มุยจีน 12 52 64 20 

5 นางสาวรุงฤดี  หลวงเจรญิ - 52 52 18 

6 นางสาวทิพามณี  หาผล  - 52 52 18 

7 นางสาวกมลมาศ  ยูรักคุณ - 52 52 18 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ชม.) อบรมคูปองครู 
10,000 บาท 

PLC รวม 

1 นางสาวนวลศิริ  สันติสวัสด์ิ - 16 16 34 

2 นางกฤษณี  สุริยแสงศร ี - 16 16 34 

3 นายเมธี  แปนเมือง - 16 16 34 

4 นายกันตภน  เรืองลั่น ลาศึกษาตอ 

5 นายมงคล  อินทรเรอืง - 16 16 34 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ซม.) อบรมคูปองครู  

10,000 บาท 
PLC รวม 

1 นางพัชริทร  ไมเกษ 34 50 84 66 

2 นางนิรมิต  วงศภาดี   - 50 50 66 

3 นางเอื้อมพร  เบญ็นา 24 50 74 104 

4 นางขนิษฐา  ทิพยมงคล - 50 50 60 

5 นางสาวอนัญญา  อัตนัย - 50 50 84 

6 นางสาวขวัญสุดา  กองชาง - 50 50 64 

 

 

 

 

 

50 



การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ชม.) อบรมคูปองครู 

10,000 บาท 
PLC รวม 

1 นายสิทธา  เสารแดน - 50 50 73 

2 นางคัมภีรัย  แกวหาญ - 8 24 192 

3 นางสาวประนอม  แฟงวัด 30 25 55 42 

4 นางจีรนันท  คันธีสาร 16 4 20 24 

5 นายนิธิ  ทองเปยม - 50 50 48 

6 นางสาวสริาวรรณ  เสี่ยงบญุ - 16 16 72 

7 นางสาววิมลมาศ  สังฆะวัน - 4 4 42 

8 นางสาวสุภัทรา  บุญพัชรชัย - 8 8 42 

9 นางสาวนันทณภัส  ดอกกุหลาบ - 21 21 27 

10 นางสาวชญานิศ  เตียงต้ัง - 21 21 16 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ชม.) อบรมคูปองครู 

10,000 บาท 
PLC รวม 

1 วาที่รอยตรีวันชัย เสนีวงศ  ณ  อยุธยา - 10 10 12 

2 นางเรวดี  เวียงอําพล - 16 16 36 

3 นายทองสา ทวีโชค - 16 16 36 

4 นางสุกลัยา  คํานวณวัย - 16 16 72 

5 นายสุพล  จันทร ี - 16 16 36 

6 นางดวงพร  ไชยรุตม 40 50 90 24 

7 นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี - 50 50 36 

8 นางสาวจันทรฉาย โภคมูลผล 40 16 56 66 

9 นายวสันต  ศรีเมือง - 16 16 24 

10 นางสาวกนกวรรณ  เรืองฉาย - 5 5 24 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ชม.) อบรมคูปองครู 

10,000 บาท 

PLC 

 

รวม 

1 นางสาวอุมาพร   ผาจันทร - 50 50 80 

2 นายอิทธิพันธ  แสงเขียว - 50 50 80 

3 นางสุชัญญา  ดุษฎีอําไพ - 50 50 80 

4 วาที่รอยตรหีญงิคณิต  ขันธชัย - 50 50 80 

5 นายปรีดา  ช่ืนกลิ่นธูป - 50 50 80 
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การพัฒนาตนเองของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ปการศึกษา 2562 

กลุมเจาหนาท่ีสํานักงาน 

 

 

 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 

จํานวนชั่วโมงในการพัฒนาวิชาชีพครู 
อบรมพัฒนาอ่ืนๆ 

(ซม.) อบรมคูปองครู 

10,000 บาท 
PLC รวม 

1 นางสาวสุชาดา   มั่นสุม - - - 12 

2 นางสาวนันทกานต   คํานวณวัย - - - 12 

54 
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กลุ่มการบริหาร 
งานวชิาการ 
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โครงสรางการบรหิาร 
กลุมการบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถิติจํานวนนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวทิยาคม 
ปการศึกษา 2559 

 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 

รองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารวิชาการ 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารวิชาการ 

1.  งานสํานักงาน 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
3. งานแนะแนว 
4. งานสารบรรณ 
5. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
6. งานหองสมุด 
7. งานโรงเรียนในฝน 
8. งานวิจัย 
9. สารสนเทศวิชาการ 
10.พัฒนาสื่อนวัตกรรม 
11.งานวัดประเมินผล 
12.งานทะเบียน 
13.งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
14.งานสวนพฤกษศาสตร 
15.งานศูนยวิชาคอมฯ 
16.งานกลุมสาระฯ 
17.งานนิเทศติดตาม 
18.งานเรียนรวม 
19.หองเรียนพิเศษ 
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ขอมูลนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562     
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 

เพศ 
รวม 

เฉล่ียตอ
หอง ชาย หญิง 

ม.1 6 151 88 239 39 

ม.2 7 164 101 265 38 

ม.3 6 142 80 222 37 

รวม ม.ตน 19 457 269 726 38 

ม.4 4 45 129 129 32 

ม.5 6 96 56 159 27 

ม.6 5 69 50 119 24 

รวม ม.ปลาย 15 249 151 400 27 

รวมท้ังหมด 34 706 420 1126  

 
ท่ีมา : งานวิชาการ                                                                       ขอมูล ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2562 
 

ขอมูลนักเรียนโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561     
 

ระดับช้ัน 
จํานวน

หองเรียน 

เพศ 
รวม 

เฉล่ียตอ
หอง ชาย หญิง 

ม.1 6 153 85 238 39 

ม.2 7 158 98 256 37 

ม.3 6 142 81 223 37 

รวม ม.ตน 19 453 264 717 38 

ม.4 4 69 43 112 28 

ม.5 6 93 56 149 25 

ม.6 5 69 48 117 23 

รวม ม.ปลาย 15 231 147 378 25 

รวมท้ังหมด 34 684 411 1095  

 
ท่ีมา : งานวิชาการ                                                                   ขอมูล ณ วันท่ี 10  พฤศจิกายน 2562 
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ขอมูลนักเรียนเรียนรวมโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม  ปการศึกษา 2562 

จําแนกตามระดับช้ัน 

ระดับช้ัน ประเภทความพิการ 
จํานวน 

รวม 

รอยละนักเรียนท่ีมี 

ความพิการ 

ชาย หญิง ตอนักเรียนในระดับ 

ม.1 บกพรองทางสติปญญา 5 3 8 3.35 

 บกพรองทางการเรียนรู 2   2 0.84 

 ออทิสติก 1   1 0.42 

 บกพรองทางการไดยิน 1   1 0.42 

ม.2 บกพรองทางการเรียนรู 3 2 5 1.89 

 บกพรองทางการมองเห็น(เลือนลาง) 1   1 0.38 

 
บกพรองทางสติปญญา 1   1 0.38 

 
บกพรองทางการมองเห็น(ตาบอด) 1   1 0.38 

 
ออทิสติก 1   1 0.38 

ม.3 บกพรองทางการเรียนรู 2   2 0.90 

 
บกพรองทางการมองเห็น(ตาบอด) 1   1 0.45 

 
ความพิการซอน 1   1 0.45 

ม.4 
บกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

1 1 2 1.55 

 
บกพรองทางการเรียนรู   1 1 0.78 

 
บกพรองทางการมองเห็น(เลือนลาง) 1   1 0.78 

 ออทิสติก 1   1 0.78 

ม.5 บกพรองทางการมองเห็น(เลือนลาง)   1 1 0.66 

 
ออทิสติก 1   1 0.66 

 บกพรองทางการพูดและภาษา 1   1 0.66 

 บกพรองทางสติปญญา 1   1 0.66 

 บกพรองทางการเรียนรู 1   1 0.66 

ม.6 บกพรองทางการพูดและภาษา 2   2 1.68 

 
บกพรองทางรางกายหรือการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

  1 1 0.84 

 
บกพรองทางสติปญญา   1 1 0.84 

 
บกพรองทางการไดยิน(หูตึง)   1 1 0.84 

รวม 29 11 40 3.55 

ท่ีมา : งานเรียนรวม                                                                                 ขอมูล 10 มิ.ย.2562 
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ผลการทดสอบทางการระดับชาติพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2561 
 
ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ระดับผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาของนักเรียนท้ังโรงเรียน ปการศึกษา 2560-2562 
ระดับคะแนน

เฉล่ีย 
การเปรียบเทียบระดับผลการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชา 

ปการศึกษา 2560 -2562 
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

จํานวน
นักเรียน 

คิดเปนรอยละ จํานวน
นักเรียน 

คิดเปนรอยละ จํานวน
นักเรียน 

คิดเปนรอยละ 

3.00 ข้ึนไป 302 31.56 343 34.06 434 40.90 
2.00-2.99 555 57.99 584 57.99 490 46.18 

ต่ํากวา 2.00 100 10.45 80 7.95 137 12.91 
รวม 957 100 1,007 100 1,061 100 

 
อางอิงขอมูล : งานวัดผลและประเมินผล (กลุมการบริหารงานวิชาการ) 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET ) 
  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET ) ปการศึกษา 2562 
 
  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

สาระวิชา 
จํานวนผูเขา

สอบ 
คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ภาษาไทย 211 55.14 15.33 48.32 
ภาษาอังกฤษ 211 33.25 13.69 30.11 
คณิตศาสตร 209 26.73 15.87 22.11 
วิทยาศาสตร 211 30.07 8.62 27.95 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 

สาระวิชา 
จํานวนผูเขา

สอบ 
คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของ

ประเทศ 

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ภาษาไทย 109 42.21 14.76 34.74 
สังคมศึกษาฯ 108 35.70 8.78 30.95 
ภาษาอังกฤษ 108 29.20 14.07 24.84 
คณิตศาสตร 108 25.41 18.01 17.15 
วิทยาศาสตร 109 29.20 11.47 24.46 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 4 รายวิชา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 5 รายวิชา 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียผล O-NET ประเทศ 
 

กลุมสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ  

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ  

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ  

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ภาษาไทย 48.29 42.06 54.42 47.27 55.14 48.32 
ภาษาอังกฤษ 30.45 26.69 29.45 26.82 33.25 30.11 
คณิตศาสตร 26.30 19.72 30.04 25.00 26.73 22.11 
วิทยาศาสตร 32.28 27.84 36.10 31.02 30.07 27.95 
 

กลุมสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ  

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ  

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ของประเทศ  

คะแนนเฉลี่ย
ของโรงเรียน 

ภาษาไทย 52.29 43.06 47.31 37.99 42.21 34.74 
สังคมศึกษาฯ 35.89 32.58 35.16 30.70 35.70 30.95 
ภาษาอังกฤษ 27.76 23.22 31.41 26.32 29.20 24.84 
คณิตศาสตร 24.88 19.13 30.72 20.38 25.41 17.15 
วิทยาศาสตร 31.62 27.00 30.51 25.82 29.20 24.46 
 
 อางอิงขอมูล : งานวัดผลและประเมินผล (กลุมการบริหารงานวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

โครงสรางหลักสตูรสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2562 

1. การจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียนทุกชั้นป ดังแสดงในตารางตอไปนี้(ม.1-ม.6) 

ระดับช้ัน 

เวลาเรียน(คิดเปนรอยละตอป) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยา 
ศาสตร 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุขศึกษา
และ 

พลศึกษา 
ศิลปะ 

การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

ภาษาตาง
ประเทศ 

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน 

ม.1 11.11 11.11 11.11 14.81 7.41 3.07 11.11 11.11 7.41 88.8 
ม.2 11.11 11.11 11.11 14.81 7.41 3.07 11.11 11.11 7.41 88.8 
ม.3 11.11 11.11 11.11 14.81 7.41 3.07 11.11 11.11 7.41 88.8 
รวม 33.33 33.33 33.33 44.43 22.23 9.21 33.33 33.33 22.23 266.64 

ม.4 วิทย 6.15 15.39 29.24 12.31 6.15 3.07 9.23 12.31 6.15 100 
ศิลป 6.45 16.13 9.68 12.90 6.45 3.23 22.58 16.13 6.45 100 
ทั่วไป 13.33 6.67 10.00 13.33 6.67 6.67 21.67 15.00 6.67 100 

ม.5วิทย 6.15 15.39 29.24 12.31 6.15 3.07 9.23 12.31 6.15 100 
ศิลป 6.45 16.13 9.68 12.90 6.45 3.23 22.58 16.13 6.45 100 
ทั่วไป 13.3 6.67 10.00 13.33 6.67 6.67 21.67 15.00 6.67 100 

ม.6วิทย 6.15 15.39 29.24 12.31 6.15 3.07 9.23 12.31 6.15 100 
ศิลป 6.45 16.13 9.68 12.90 6.45 3.23 22.58 16.13 6.45 100 
ทั่วไป 13.33 6.67 10.00 13.33 6.67 6.67 21.67 15.00 6.67 100 
รวม 77.79 114.57 146.76 115.62 57.81 38.91 160.44 130.32 57.81  

 
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีจัดใหเรียนตอป   

                 2.1 ชวงชั้นท่ี 2   ไมเกินกวา  1,200   ชั่วโมง 
                 2.2 ชวงชั้นท่ี 3   ไมต่ํากวา   1,200    ชั่วโมง 
  3.  ระบบการเรียนรูท่ีเนนเปนพิเศษ   คือ การใช ICT เพ่ือการเรียนรู, ศิลปะ,ดนตรีและกีฬา  
  4. สัดสวนระหวางสาระการเรียนรูระดับชาติ/สากล ตอ สาระการเรียนรูทองถ่ิน   
             4.1 ชวงชั้นท่ี 2   =  750  ช.ม./ป : 370 ช.ม./ป 
              4.2 ชวงชั้นท่ี 3   =  840  ช.ม./ป : 400  ช.ม./ป 
   5. สาระการเรียนรูทองถ่ินท่ีเดนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ไดแก 
            5.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย       วรรณคดีท่ีเก่ียวของกับตําบลบางพูด 
            5.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    รูปทรงและปริมาตรของเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ด 
           5.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   ระบบนิเวศริมแมน้ําเจาพระยา           

5.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พระนางเรือลม,ชีวิตชาวมอญ 
   5.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา การละเลนพ้ืนฐานบานของชาวมอญ 
    5.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ รํามอญ,ปพาทยมอญ,ศิลปะฝาผนังในโบสถแบบรามัญ 
   5.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    เครื่องปนดินเผาแบบรามัญ 
   5.8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   มัคคุเทศก 
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สถิติการศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียน 
ปการศึกษา 2562 

 

ผลการติดตาม มัธยมศึกษาปท่ี 3 รอยละ มัธยมศึกษาปท่ี 6 รอยละ 

นักเรียนศึกษาตอ 213 95.9 66 56.9 

นักเรียนท่ีไมศึกษาตอแตประกอบอาชีพ 5 2.3 13 11.2 

นักเรียนท่ีไมศึกษาตอและไมประกอบอาชีพ 0 0 0 0 

นักเรียนท่ีกําลังติดตาม 4 1.8 37 31.9 

รวม 222 100 116 100 

             
             ท่ีมา: งานแนะแนว  ขอมูล ณ วันท่ี 28 เม.ย. 2563 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบรอยละการศึกษาตอของนักเรียน ม.3 และ ม.6 

 
 
 
 
 
 



63 
 

 

การติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ท่ี ประเภทของการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

1 เรียนตอชั้นม.4  โรงเรียนเดิม 141 63.5 

2 เรียนตอชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 5 2.5 

3 เรียนตอชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในสวนกลาง 0 0.0 

4 เรียนตอชั้น ม.4  โรงเรียนอ่ืนในสวนภูมิภาค 4 2.0 

5 เรียนตอสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 37 16.8 

6 เรียนตอสถาบันอาชีวศึกษารัฐบาล 22 8.9 

7 เรียนตอสถาบันอ่ืนๆ (ระบุ) กศน. 0 0.0 

8 ประกอบอาชีพ 5 2.3 

9 ไมประกอบอาชีพและไมศึกษาตอ 0 0.0 

10 ยังไมจบหลักสูตร 4 2.0 

11 กําลังติดตาม 4 2.0 

รวม 222 100 

 
แผนภูมิแสดงการติดตามนักเรียนผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 
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การติดตามผลนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
 

ท่ี ประเภทของการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จํานวน รอยละ 

1 มหาวิทยาลัยปดของรัฐบาล 16 13.8 

2 มหาวิทยาลัยของเอกชน 36 31.0 

3 มหาวิทยาลัยเปดของรัฐบาล 1 0.9 

4 สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4 3.4 

5 สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 1 0.9 

6 สถาบันพยาบาล 4 3.4 

7 สถาบันอ่ืน ๆ (สถาบันการบินพลเรือน) 4 3.4 

8 ประกอบอาชีพ 13 11.2 

9 ยังไมจบหลักสูตร 0 0 

10 รอผลTCAS 37 31.9 

รวม 100 100 

 
แผนภูมิแสดงการติดตามนักเรียนผลนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 

 
 

 



65 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กลุมการบริหาร 

งานกิจการนักเรียน 
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โครงสรางการบริหารงาน 
กลุมการบริหารกจิการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

 
รองผูอํานวยการ 

กลุมการบริหารกิจการนักเรียน 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 

กลุมการบริหารกิจการนักเรียน 

1. งานสํานักงานกิจการนักเรียน 

2. งานสงเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

3. งานระดับชั้น 

4. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

5. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

6. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7. งานเวรยาม 
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สถิติการขาดเรียนของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีขาดเรียน เฉลี่ย/
สัปดาห 

รอยละ/
ระดับช้ัน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ม.1 242 17 18 20 27 20 5 2.07 
ม.2 264 25 32 35 42 32 8 3.03 
ม.3 224 27 33 42 48 54 10 4.46 
ม.4 118 28 39 45 40 27 9 7.63 
ม.5 151 42 62 45 50 52 13 8.06 
ม.6 117 34 66 64 67 48 14 11.97 

รวม 1,116 173 250 251 274 233 59 0.52 
 

ท่ีมาของขอมูล : 10 มิ.ย. 62 
 

แผนภูมิแสดงรอยละการขาดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รอยละการขาดเรียนของนกัเรียน  2.07 3.03 4.46 7.63 8.06 11.97
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สถิติการขาดเรียนของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีขาดเรียน 
เฉลี่ย/
สัปดาห 

รอยละ/
ระดับช้ัน 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.   
ม.1 238 15 25 32 22 35 6 4.65 

ม.2 256 34 25 26 24 30 7 2.65 

ม.3 223 40 52 55 45 40 11 4.17 

ม.4 112 35 45 30 40 42 10 3.79 

ม.5 149 35 36 39 52 42 10 3.79 

ม.6 117 38 45 47 48 47 11 4.17 

รวม 1,095 197 228 229 231 236 56 5.39 
ท่ีมาของขอมูล : 10 พ.ย. 2562 
 

แผนภูมิแสดงรอยละการขาดเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

รอยละการขาดเรียนของนกัเรียน  4.65 2.65 4.17 3.79 3.79 4.17
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรยีนท่ีขาดเรียน 
ปการศึกษา 2562 

 

ระดับช้ัน 
รอยละของนักเรียนท่ีขาดเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย 

ม.1 2.07 4.65 6.72 

ม.2 3.03 2.65 5.68 

ม.3 4.46 4.17 8.63 

ม.4 7.63 3.79 11.42 

ม.5 8.06 3.79 11.85 

ม.6 11.97 4.17 16.14 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่ขาดเรียน 
ปการศึกษา 2562 
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สถิติการมาสายของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2562 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีสาย เฉลี่ย/
สัปดาห 

รอยละ/
ระดับช้ัน พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ม.1 242 66 72 82 91 84 20 8.26 
ม.2 264 76 75 79 74 75 19 7.85 
ม.3 224 78 75 82 90 78 20 8.27 
ม.4 118 97 84 87 85 87 22 9.10 
ม.5 151 86 84 83 72 87 20 8.26 
ม.6 117 98 87 82 80 78 21 8.68 

รวม 1,116 501 477 495 492 489 122 10.93 
ท่ีมาของขอมูล : 10 มิ.ย. 62 

 

แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบการมาสายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
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สถิติการมาสายของนักเรียน 
ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2562 

 

ระดับช้ัน 
จํานวน
ท้ังหมด 

จํานวนคนท่ีสาย เฉลี่ย/
สัปดาห 

รอยละ/
ระดับช้ัน พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ม.1 238 58 62 72 71 64 16 6.77 

ม.2 256 56 55 59 54 65 14 5.88 

ม.3 223 68 65 62 60 65 16 6.72 

ม.4 112 77 64 77 65 77 18 7.56 

ม.5 149 66 74 63 62 74 17 7.14 

ม.6 117 87 78 80 78 76 20 8.40 

รวม 1,095 412 398 413 390 421 101 9.22 
ท่ีมาของขอมูล : 10 พ.ย. 62 

 

 
แผนภูมิแสดงรอยละเปรียบเทียบการมาสายของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรยีนท่ีมาสาย 

ปการศึกษา 2562 
 

ระดับช้ัน 
รอยละของนักเรียนท่ีขาดเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 เฉล่ีย 

ม.1 8.26 6.77 11.65 

ม.2 7.85 5.88 10.80 

ม.3 8.27 6.72 11.63 

ม.4 9.10 7.56 12.88 

ม.5 8.26 7.14 11.83 

ม.6 8.68 8.40 11.89 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนท่ีมาสาย 

ปการศึกษา 2562 
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สรุปขอมลูนักเรียนท่ีรับทุนการศึกษา  (ภายใน) 

ปการศึกษา 2562 
ประเภททุนการศึกษา ระดับชั้น จํานวน

 
ทุนละ 

 
รวมเงิน

 
หมายเหตุ 

1.ยากจน ม.1 31 1,500 46500 นักเรียนตั้งใจเรียน 
  ม.2 34 1,500 51000 แตฐานะยากจน  

  ม.3 34 1,500 51000   

  ม.4 16 2,000 32000   
  ม.5 25 2,000 50000   

  ม.6 19 2,000 38000   

2.ทุนนักเรียนเรียนรวม ม.1 3 5 1,500 นักเรียนพิการทาง
   ม.2 4 5 1,500  สมอง  และสายตา 

  ม.3 6 2 1,500   

  ม.4 2 3 2,000   
  ม.5 3 3 2,000   

  ม.6 5 5 2,000   

3.นักฟุตบอล ม.1 2 1,500 3000 นักฟุตบอลทีส่ราง
  ม.2 2 1,500 3000 และประพฤติด ี

 ม.3 2 2,000 4000  

  ม.4 2 2,000 4000 
  ม.5 2 2,000 4000  

  ม.6 2 2,000 4000   

4. นักตระกรอ ม.1 4 1,500 6000 นักตระกรอท่ีสราง

  ม.2 2 1,500 3000 และประพฤติดี 
5.ผลการเรียนยอดเยี่ยม ม.2 1 1,500 1,500 เกรดเฉลี่ยสูง 

  ม.3 1 1,500 1,500 สุดแตละระดบัชัน้  
  ม.5 4 2,000 8000   

  ม.6 4 2,000 2,000   

6.บําเพ็ญตนเปนประโยชน ม.3 1 1,500 1500 มีน้ําใจชวยเหลือสวนรวม 
  ม.6 1 2,000 2000   

รวม   212   356,000.00   
นักเรียนสมัครขอรับทุนทั้งสิน้ 212 คน   

    ผานการพิจารณารับทุน 212 คน   
    ไมผานการพิจารณารับทนุ 0 คน   
   คิดเปนรอยละ 100.00 ของนักเรียนที่สมัครขอรับทุน 
  จํานวนนักเรียน ป 2562 1,116 คน   
   ไดรับทนุการศึกษา (ภายใน) 212 คน   
   คิดเปนรอยละ 19.00 ของนักเรียนทั้งหมด 
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ขอมูลรายไดผูปกครองของนักเรียน 
 

รายไดตอป จํานวน (รอยละ) 

ต่ํากวา 150,000 บาท 75.75 

150,000 – 300,000  บาท 15.40 

มากกวา 300,000  บาท 8.85 

 

ท่ีมาของขอมูล : 10 มิ.ย. 62 

 
 

แผนภูมิแสดงรายไดของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75.75 
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8.85 

ต่ํากวา 150,000 บาท 

150,000 – 300,000  บาท 

มากกวา 300,000  บาท 
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ขอมูลอาชีพผูปกครองของนักเรียน 

 

อาชีพของผูปกครองนักเรียน จํานวน (รอยละ) 

รับจาง 52.48 

คาขาย 14.52 

พนักงานบริษัท 6.3 

เกษตรกร 0.52 

นักธุรกิจ 0.32 

รับราชการ 17.5 

อ่ืน ๆ 8.36 

ท่ีมาของขอมูล : 10 มิ.ย. 62 
 

แผนภูมิแสดงรอยละของอาชีพของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2562 
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ขอมูลแสดงสถานภาพสมรสของผูปกครองนักเรียน 
 

สถานภาพผูปกครอง จํานวน (รอยละ) 
อยูดวยกันจดทะเบียนสมรส 19.42 
อยูดวยกันไมไดจดทะเบียนสมรส 38.62 
แยกกันอยู 20.25 
หยาราง 11.04 
บิดาถึงแกกรรม 3.65 
มารดาถึงแกกรรม 2.47 
บิดาและมารดาถึงแกกรรม 0.82 
บิดาถึงแกกรรมมารดาแตงงานใหม 0.68 
มารดาถึงแกกรรมบิดาแตงงานใหม 0.25 
โสด/หมาย 2.80 
ท่ีมาของขอมูล : 10 มิ.ย. 62 
 

 
แผนภูมิแสดงสถานภาพของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2562
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ขอมูลการนับถือศาสนาของนักเรียน 
 

ศาสนา จํานวน (รอยละ) 

พุทธ 98.56 

คริสต 1.36 

อิสลาม 0.40 
 

                   ท่ีมาของขอมูล : 10 มิ.ย. 62 
 

 
แผนภูมิแสดงรอยละการนับถือศาสนาของนักเรียน ปการศึกษา 2562 
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ขอมูลแสดงการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
 

การเดินทาง จํานวน (รอยละ) 

นักเรียนอยูหางเกิน 3 กิโลเมตร 47.17 

เดินเทา 0.96 

เสียคาโดยสารโดยใชพาหนะ 22.47 

ไมเสียคาโดยสารโดยใชพาหนะ 18.33 

 

     ท่ีมาของขอมูล : 10 มิ.ย. 62 
 

แผนภูมิแสดงรอยละการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ปการศึกษา 2562 
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กลุมการบริหาร 

งานท่ัวไป 
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โครงสรางการบริหารงาน 
กลุมการบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

รองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงานท่ัวไป 

 

ผูชวยรองผูอํานวยการ 
กลุมการบริหารงานท่ัวไป 

 

งานสํานักงาน 
งานอาคารสถานท่ี 
งานโสตทัศนศึกษา 
งานประชาสัมพันธ 
งานสัมพันธชุมชน 

งานอนามัยโรงเรียน 
งานโภชนาการ 
งานสหกรณ 

งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขอมูลเก่ียวกับอาคารสถานที ่

 
1. เนื้อท่ี      31    ไร      300     ตารางวา 
2. จํานวนอาคารเรียนถาวร รวม 3 หลัง 
3. อาคารหอประชุม จํานวน 1  หลัง 
4. อาคารรวมใจภักดิ์ จํานวน 1 หลัง 
5. โรงอาหาร จํานวน 1 หลัง 
6. จํานวนสนามกีฬา จํานวน 5 สนาม 
    ไดแก สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลยบอล สนามตระกรอและสนามฟุตซอล 
7. จํานวนหองเรียนท้ังหมด จํานวน 35 หอง 
8. จํานวนหองพิเศษ   ประกอบ 

-หองทดลองวิทยาศาสตร จํานวน 4 หอง 
-หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 3 หอง 
-หองสืบคนอินเตอรเน็ต จํานวน 1 หอง 
-หองปฏิบัติการเรียนรู จํานวน 3 หอง 
-หองโสตทัศนศึกษา จํานวน 1 หอง 
-หองดนตรี-นาฏศิลป จํานวน 3 หอง 
-หองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน 1 หอง 
-หองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรู จํานวน 12 หอง 
-หองพยาบาล จํานวน 1 หอง 
-หองสมุด จํานวน 1 หอง 
-หองสหกรณ จํานวน 1 หอง 
-หองประชาสัมพันธ จํานวน 1 หอง 
-หองสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จํานวน 1 หอง 
-หองอุทยานการเรียนรู จํานวน 1 หอง 
-หองนวดแผนไทย จํานวน 1 หอง 
-หองแนะแนว จํานวน 1 หอง 
-หองกิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน 1 หอง 
-หองสํานักงาน จํานวน 4 หอง 

9. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 6 หลัง 
 
 

 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ เคร่ืองอํานวยความสะดวก 
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 1.  เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะและNotebook จํานวน 223 เครื่อง 
 -ใชเพ่ือการเรียนการสอน จํานวน 158 เครื่อง 
 -ใชในงานบริหาร จํานวน 66 เครื่อง 
 -ใช internet ได จํานวน 224 เครื่อง 
 2.  เครื่องถายเอกสาร จํานวน 4 เครื่อง 
 4.  เครื่องเลน วิดีโอ/ซีดี จํานวน 4 เครื่อง 
 5.  เครื่องโทรสาร จํานวน 2 เครื่อง 
 6.  โทรทัศน  จํานวน 3 เครื่อง 
 7.  วิทย ุ จํานวน 4 เครื่อง 
 8. โปรเจคเตอร จํานวน    36  เครื่อง 
 
 

ขอมูลชุมชน 
 
1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนชุมชนแออัด วีถีชีวิตชายฝงแมน้ํา วัด โรงเรียน โรงงาน 
    อุตสาหกรรม และ บานจัดสรร 
2.  จํานวนประชากรประมาณ 178,763  คน 
3.  จํานวนเด็กในวัยเรียน 62,419    คน 
4.  อาชีพสําคัญ    รับจาง  คาขายและเกษตรกรรม  
5.  ศาสนา  พุทธ , อิสลามและคริสต 
6.  รายไดเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป 150,000 บาท  
7.  โอกาสของสถานศึกษากับความรวมมือในดานตางๆ ของชุมชน 

7.1 ดานงบประมาณ การระดมทรัพยากรพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากชุมชน งบประมาณอุดหนุน 
      จากเทศบาลนครปากเกร็ดและองคการบริหารสวนจังหวัด ( อบจ.)  
7.2 ดานการใหบริการสถานท่ีกับชุมชน  

8.  ขอจํากัดของสถานศึกษากับความรวมมือของชุมชน 
8.1 การเปดรานอินเตอรเน็ต  
8.2 การจําหนายบุหรี่,สุรา 

 
 

 
 



 
 

ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองศูนย ICT วิทยาศาสตร 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1201 

นางชิดชนก  สุภารัตน 
โทร. 08-4230-1078 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงสืบคน
ขอมูลโดยใชสื่อ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 

102 

2 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

(กายภาพ) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1203 

นางสาวจินดา  คงเจริญจิตติกุล 
โทร.08-6614-6308 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรของนักเรียน 

102 

3 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

(ชีววิทยา) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
หอง 1301 

นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร.08-1927-5851 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางชีววิทยาของนักเรียน 

102 

4 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

(เคมี) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 4 
หอง 1401 

นางสาวมนัญยา  สายซอ 
โทร.08-9114-8725 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางเคมีของนักเรียน 

102 

5 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

(ฟสิกส) 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 4 
หอง 1403 

นางสาววาลินี  อําไพศรี 
โทร.08-5296-3039 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการทดลองทางฟสิกสของนักเรียน 

102 

6 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1  
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

เปนแหลงบริการและแหลงเรียนรูดานการอบรม สัมมนา 
15 

7 บานมีน้ํายา 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นางสาววิรัด  ชอดาว 
โทร.08-6086-9784 

เปนแหลงเรียนรูเรื่องการทําน้ํายาตางๆ เชน น้ํายาลาง
จาน น้ํายาอาบน้ํา(สบูเหลว) น้ํายาสระผม น้ํายาซักผา
ผสมสมุนไพร 

6 

8 บานน้ําทิพย 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นางขนิษฐา ทิพยมงคล 
โทร.08-0775-3933 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการทําน้ําหมักจุลินทรีย  จาก
พืช ผัก ผลไม และการหมักขยะจากเศษอาหาร น้ําหมัก 
EM การหมักเศษใบไมเพ่ือทําเปนปุยหมัก 

6 
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ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ สถิติการใช 
(จํานวนครั้ง/ป) 

9 บานคนเอาถาน 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นายสมควร  พอวงษ 
โทร.083-546-4640 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการเผาไมผลิตถาน การเผาพืช
เพ่ือทํากอนดับกลิ่น การทําน้ําสมควันไม 

6 

10 บานไรพิษ 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นางสุชัญญา ดุษฏีอําไพ 
 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการปลูกพืช ผัก โดยปลอด
สารพิษ ใชวิธรกางมุง การเพาะเห็ด 

6 

11 บานไบโอดีเซล 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นายทองสา  ทวีโชต ิ
โทร.08-1430-5212 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใช
แลวจากครัวเรือน 

6 

12 บานกลวย กลวย 
บริเวณดานหลังของโรงเรียนติด
กับโรงจอดรถ 

นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร.08-1927-5851 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย
โดยใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

6 

13 หองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ในอาคารเรียน 3 ชั้น 1 นางณัฐญาณ จอกแกว 

โทร.08-1927-5851 
เปนแหลงเรียนรูดานชีววิทยา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

68 

รวม 629 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
หองปฏิบัติการ 

ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1210 

นางคัมภีรัย  แกวหาญ 
 

เปนแหลงเรียนรูโดยมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

68 

2 หองสมุดภาษาตางประเทศ 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1211 

นางคัมภีรัย  แกวหาญ 
 

เปนแหลงเรียนรูโดยมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

102 

3 หองสมุดภาษาจีน 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 2 
หอง 1212 

นางสาวสุภัทรา  บุญพัชรชัย 
 

เปนแหลงเรียนรูโดยมีสื่อเทคโนโลยีประกอบการจัด
กิจกรรมการเรยีน การสอน ท้ังภาษาอังกฤษและภาษา
อ่ืนๆ 

50 

รวม 600 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

เปนแหลงบริการและอหลงเรียนรูดานการจัดติวขอสอบ 
เชน O-net  LAS 

10 

2 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
นายปวริศร  โตน้ํา 
โทร.081-923-9318 

เปนแหลงศึกษาคนควาเพ่ิมเติม และเปนแหลงฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรม GSP  ใชสื่อ CD  VCD  ในการ
จัดการเรียนการสอน 

510 

รวม 520 

 

ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

แหลงเรียนรูดานขอมูลการศึกษา ติวโอเน็ต ม.3 ม.6 
และชมนิทรรศการตางๆจากวิดิทัศน 

10 

2 หองปฏิบัติการภาษาไทย ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 3 
นางขนิษฐา ทิพยมงคล 
โทร.08-0775-3933 

แหลงเรียนรูดานภาษาคนควาหาความรูเก่ียวกับ
วรรณคดีไทย (ตัวละคร) ความรูดานภาษา 
(พจนานุกรมไทย) 

34 

รวม 44 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
ศูนยการเรียนรูสุขศึกษา  

พลศึกษา 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 ชั้น 1 

นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป 
โทร. 09-4489-0798 

เปนแหลงเรียนรูดานสุขศึกษา สุขภาพ การปองกัน 
ทางเพศ  ยาเสพติด 

68 

2 สนามฟุตบอล บริเวณหนาโรงเรียน 
นายอิทธิพันธ  แสงเขียว 
โทร. 08-1753-9221 

เปนสถานท่ีสําหรับฝกซอมกีฬาฟุตบอลและกรีฑา 
102 

3 ลานกีฬาในรม บริเวณดานหลังอาคารเรียน 1 
นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป 
โทร. 09-4489-0798 

เปนสถานท่ีสําหรับฝกซอมและเรียนรูการเลนกีฬา เชน 
วอลเลยบอล บาสเกตบอล  แชรบอล ฟุตบอล 

102 

4 ลานกีฬาอเนกประสงค บริเวณหนาเสาธง 
นายปรีดา  ชื่นกลิ่นธูป 
โทร. 09-4489-0798 

เปนสถานท่ีสําหรับฝกซอมและเรียนรูการเลนกีฬา เชน 
วอลเลยบอล บาสเกตบอล  แชรบอล ฟุตบอล 

102 

รวม 374 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพเทคโนโลยี 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร1 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอง 3201 

นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับการทํางานการคนควาเพ่ิมเติม 
170 

2 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร2 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอง 3202 

นางสาวเดือนฉาย  หนูแสนดี 
โทร. 08-6078-8005 

เปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับการทํางานการคนควาเพ่ิมเติม 
170 

3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร3 
ในบริเวณอาคารเรียน 3  
ชั้น 2 หอง 3203 

นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เปนแหลงสืบคนขอมูลสําหรับการทํางานการคนควาเพ่ิมเติม 
170 

4 หองปฏิบัติการเรียนรูงานชาง 1 
อาคารศูนยการเรียนรู 
การงานฯ 

นายทองสา  ทวีโชติ 
โทร. 08-1430-5212 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูงานชางไฟฟา และชางแอร 
60 

5 หองปฏิบัติการเรียนรูงานชาง 2 
อาคารศูนยการเรียนรู 
การงานฯ 

นายสุพล จันทรี 
โทร. 08-4162-2729 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูงานชางไมและชางยนต 
60 

6 หองปฏิบัติการเรียนรูงานชาง 3 
อาคารศูนยการเรียนรู 
การงานฯ 

นางเรวดี  เวียงอําพล 
โทร. 08-6781-7153 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูงานปน และชางอุตสาหกรรม 
60 

7 ศูนยการเรียนรู ICT 
ในบริเวณอาคารเรียน 1 
ชั้น 1 

นางสาวจันทรฉาย  โภคมูลผล 
โทร. 083-530-4575 

เปนแหลงเรียนรูทางดาน ICT เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ และ
เปนแหลงสืบคนขอมูล 

204 

8 บานมีน้ํายา 
บริเวณดานหลังของ
โรงเรียนติดกับโรงจอดรถ 

นางสาววิรัด  ชอดาว 
โทร.08-6086-9784 

เปนแหลงเรียนรูเรื่องการทําน้ํายาตางๆ เชน น้ํายาลางจาน น้ํายา
อาบน้ํา(สบูเหลว) น้ํายาสระผม น้ํายาซักผาผสมสมุนไพร 

2 

9 บานน้ําทิพย 
บริเวณดานหลังของ
โรงเรียนติดกับโรงจอดรถ 

นายกัณตภน  เรืองลั่น 
โทร.08-0775-3933 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการทําน้ําหมักจุลินทรีย  จากพืช ผัก 
ผลไม และการหมักขยะจากเศษอาหาร น้ําหมัก EM การหมัก
เศษใบไมเพ่ือทําเปนปุยหมัก 

2 
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ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

10 บานคนเอาถาน 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นายสมควร  พอวงษ 
โทร.083-546-4640 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการเผาไมผลิตถาน การเผาพืช
เพ่ือทํากอนดับกลิ่น การทําน้ําสมควันไม 

2 

11 บานไรพิษ 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นางสุชัญญา  ดุษฎีอําไพ 
 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการปลูกพืช ผัก โดยปลอด
สารพิษ ใชวิธรกางมุง การเพาะเห็ด 

2 

12 บานไบโอดีเซล 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นายทองสา  ทวีโชต ิ
โทร.08-1430-5212 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใช
แลวจากครัวเรือน 

2 

13 บานกลวย กลวย 
บริเวณดานหลังของโรงเรียน
ติดกับโรงจอดรถ 

นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร.08-1927-5851 

เปนแหลงเรียนรูเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวย
โดยใชตูอบพลังงานแสงอาทิตย 

2 

รวม 906 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 หองทัศนศิลป 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 3 
หอง 2301 

นางสาวนวลศิริ  สันติสวัสดิ ์
โทร. 08-1487-1239 

เปนแหลงเรียนรูดานทัศนศิลป 
180 

2 หองนาฏศิลป 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
หอง 2403 

นางกฤษณี  สุริยาแสงศรี 
โทร. 08-6526-8007 

เปนแหลงเรียนรูดานนาฏศิลป 
180 

3 หองดนตรีไทย 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
2404 

นายกันตภน  เรืองลั่น 
โทร. 08-0775-3933 

เปนแหลงเรียนรูดานดนตรีไทย 
180 

4 หองดนตรีสากล 
ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 4 
2402 

นายเมธี  แปงเมือง 
 

เปนแหลงเรียนรูดานดนตรีสากล 
180 

5 หองโสตทัศนศึกษา ในบริเวณอาคารเรียน 2 ชั้น 1 
นางณัฐญาณ  จอกแกว 
โทร. 086-324-0355 

เปนสถานท่ีสําหรับแสดงความสามารถทางดานศิลปะ 
6 

6 หอประชุมพงศักดิ์ ปกปอง ชั้นบนของอาคารศูนยอาหาร ฝายบริการ เปนสถานท่ีสําหรับแสดงความสามารถทางดานศิลปะ 10 
รวม 726 
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ขอมูลแหลงเรียนรูและสถิติการใชแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อแหลงเรียนรู สถานท่ีตั้ง ติดตอ ความสําคัญ 
สถิติการใช 

(จํานวนครั้ง/ป) 

1 
หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา

ม.ตน 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอง 3402 

นายสมควร พอวงษ 
โทร. 08-3516-4640 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

130 

1 
หองศูนยการเรียนรูสังคมศึกษา 

ม.ปลาย 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอง 3403 

นางสาววิรัด  ชอดาว 
โทร. 08-6086-9784 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

130 

2 หองศูนยอาเซียน 
ในบริเวณอาคารเรียน 3 ชั้น 4 
หอง 3404 

นางสาววิรัด  ชอดาว 
โทร. 08-6086-9784 

เปนแหลงศึกษาเรียนรูทางดานสังคม เศรษฐกิจ ศาสนา 
และวัฒนธรรมของชาติในประเทศอาเซียน 

130 

รวม 390 
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