ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้
ประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2520 เปิดรับนักเรียนในระบบสหศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่อาเภอค่ายบางระจันให้มีโอกาสได้เข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่ใกล้บ้าน ทั้งนี้เป็นความต้องการของประชาชนผู้ปกครองนักเรียน
และได้รบั การสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ พระครูศรีพรหมโสภิต
(หลวงพ่อแพ เขมังกโร วัดพิกุลทอง) พระประสิทธิสารโสภณ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
เทพศิรนิ ทราวาส) นายอาเภอค่ายบางระจัน ศึกษาธิการอาเภอค่ายบางระจัน
ตลอดจนกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในขณะนั้น ได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมบริเวณวัดแฝก
ซึ่งเป็นวัดร้าง (เช่าจากกรมการศาสนา) และประชาชนร่วมใจบริจาคเงินจัดซื้อที่ดิน
บริเวณข้างเคียงเพิ่มเติม รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 30 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
ในระยะแรกที่เริ่มเปิดเรียน โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ได้อาศัยอาคาร
เรียนหลังเก่าของโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามเป็นสถานที่เรียน ในปีการศึกษา
2520 รับนักเรียนเข้าเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ทั้งสิ้น 57 คน มีครูอาจารย์ 5 คน เปิดทาการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.
2520
ปีการศึกษา 2523 การก่อสร้างอาคารชั่วคราวบริเวณที่ประชาชนได้ร่วมกัน
จัดหาไว้(บริเวณวัดแฝก) และการปรับปรุงพื้นที่ โดยทั่วไปมีความเรียบร้อยพอที่จะทา
การเปิดสอนได้ จึงได้ย้ายสถานที่เรียนมายังสถานที่แห่งใหม่ มีการปรับปรุงและได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ และขยายการเรียนการสอน
มาจนถึงปัจจุบัน
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เปิดทาการสอนตั้งแต่
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีจานวนนักเรียน 264 คน ครู-อาจารย์ 27 คน ครู
อัตราจ้าง 5 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน พี่เลีย้ งนักเรียนเรียนรวม 1 คน นักการ
ภารโรง 2 คน พนักงานขับรถ 1 คน ยาม 1 คน

แผนที่ตั้งโรงเรียน

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
โรงเรียนประสิทธิ์วิทยา
โรงเรียนวัดยาง
โรงเรียนค่ายบางระจัน

9. โรงเรียนวัดวังกะจับ
10. โรงเรียนวัดตะโกรวม
11. โรงเรียนวัดประดับ
12. โรงเรียนวัดขุนสงฆ์
13. โรงเรียนวัดบ้านกลับ
14. โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
16. โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56

แผนผังบริเวณโรงเรียน
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
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1. อาคารเรียน 216
2. อาคารกึ่งถาวร
3. อาคารวิทยาศาสตร์
4. หอประชุม
5. โรงอาหาร
6. โรงรถนักเรียน
7. อาคาร ICT
8. โรงฝึกงาน
9. โรงฝึกงาน Gen H
10. โรงฝึกงาน Gen I

รายการ
11. บ้านพักครู
12. ห้องน้า ห้องส้วม
13. ศูนย์การเรียนรู้ขยะรี
ไซเคิล
14. สนามฟุตบอล
15. วิหารวัดแฝกร้าง
16. ลานธรรม “ธรรมมุนี”
17. สนามตะกร้อ
18. บ่อน้า
19. สนามบาสเก็ตบอล
20. ศาลาเบญจสุวรรณเทพ

21. อาคารผลิตน้าดื่ม
22. อาคารศิลปะ
23. ศาลาสีขาว
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ป้อมยาม
สนามหญ้ายกพื้น
ถังเก็บน้าประจาหมู่บ้าน
ถังน้า
สนามเทนนิส
สระน้า
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน
วันสถาปนา
สถานที่ตั้ง

ค่ายบางระจันวิทยาคม อักษรย่อ ค.บ.
28 มีนาคม 2520
26/2 หมู่ 4 ตาบลบางระจัน อาเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี
โทรศัพท์
0-3669-9353 โทรสาร 0-3669-9353
E-mail
kbws35 @ gmail.com
เว็บไซต์
http://www.kbws.ac.th
เนื้อที่โรงเรียน
30 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา
สีประจาโรงเรียน ม่วง – ขาว
สัญลักษณ์โรงเรียน รูปค่ายบางระจัน
คติพจน์
นฺตถิ ปัญญา สมา อาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คาขวัญ
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย

ทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
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ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นายมานิต

2
3

นายคมสัน
ทองประเสริฐ
นายสุทัศน์
เบญจสุวรรณ
เทพ
นายฉัตรชัย
ต๊ะปินตา
นายมานิตย์
อิ่มอ่อง
นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง

4
5
6

ปัตตะแวว

อาจารย์ใหญ่
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

วัน/เดือน/ปี ที่ดารง
ตาแหน่ง
พ.ศ. 2520 – 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2534 - 2539
พ.ศ. 2539 - 2541

ผู้อานวยการ พ.ศ. 2542 - 2555
ผู้อานวยการ พ.ศ. 2555 - 2559
ผู้อานวยการ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

ข้อมูลจานวนบุคลากรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม
เจ้าหน้าที่ธรุการ
รวม
นักการภารโรง
พนักงานขับรถ
ยาม
รวมทั้งสิ้น

รับเงินเดือน
อันดับ
ชานาญการพิเศษ
คศ.3
-

จานวนบุคลากร
ชาย หญิง รวม
1
1
-

เชี่ยวชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
-

3
3
3
10
1
1
1
13

วิทยฐานะ

คศ.4
คศ.3
คศ.2
คศ.1
-

บุคลากร

11
3
1
3
2
1
1
22
1
23

14
6
1
3
5
1
1
32
2
1
1
36
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โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายบริหาร

8

นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง
ผู้อานวยการ

นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสมชาย ทองเสวต
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายโอภาส แก้วเลิศ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ (หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้)
เกิด 20 พฤศจิกายน 2520
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย
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นางสาวจรรยา บุญสันต์
เกิด 10 กุมภาพันธ์ 2537
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายเกียรติศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
เกิด 27 กันยายน 2500 (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2560)
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
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นางวัลภา วัฒนกุล
เกิด 12 กรกฎาคม 2501
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส

นางสาวสุภาธณัติ สิงห์วิจารณ์
เกิด 28 กันยายน 2504
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

นางสาวพิมพ์ลดา วงษ์เพ็ญ
เกิด 8 ตุลาคม 2506
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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นางวิไล สาราญดี (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
เกิด 6 มิถุนายน 2515
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก สังคมศึกษา

นายธวัชชัย สุดดีพงษ์
เกิด 16 ธันวาคม 2504
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
วุฒิการศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ภูมิศาสตร์
นางวรรณี เมฆขาว
เกิด 8 ธันวาคม 2506
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การจัดการทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
เกิด 1 พฤษภาคม 2509
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอก วัดผลการศึกษา
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นางสาวนุสรา เสนาผัน
เกิด 23 มีนาคม 2536
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์

นางสาวอรลักษณ์ ธูปบูชากรณ์
เกิด 20 กุมภาพันธ์ 2535
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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นางวัทนีย์ ทองเสวต (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
เกิด 14 ธันวาคม 2502
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก เคมี

นายนิทัศน์ รอดช้าง
เกิด 6 ธันวาคม 2500
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เคมี
นายสันติ ม่วงปาน
เกิด 6 ธันวาคม 2500
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์

นางวิไลวรรณ กลิ่นสุคนธ์
เกิด 24 ตุลาคม 2500
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางสาวชนาพร สุทธิยงค์
เกิด 23 กรกฎาคม 2534
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายโอภาส แก้วเลิศ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
เกิด 18 มกราคม 2502
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา การศึกษาบัณฑิต วิชาเอก พลศึกษา
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นายสมชาย ทองเสวต
เกิด 1 สิงหาคม 2500 (เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2560)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก พลศึกษา

นายวรายุทธ พันอัม
เกิด 22 กันยายน 2534
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางปราณี ขาศรี (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้)
เกิด 1 พฤศจิกายน 2500
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒกิ ารศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก สุขศึกษา
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นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์
เกิด 7 พฤศจิกายน 2501
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คหกรรมศาสตร์

นางทิวาวรรณ หล่าวรัตน์
เกิด 3 พฤศจิกายน 2502
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก บรรณารักษ์

นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน
เกิด 12 ตุลาคม 2504
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก การจัดการ

นางพรภิศา พลทวี
เกิด 28 กุมภาพันธ์ 2523
ตาแหน่ง ครูชานาญการ
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
วิชาเอก บริหารการศึกษา

16

นายอรรถพร แก้วบวร
เกิด 28 มิถุนายน 2529
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก อุตสาหกรรมไฟฟ้า

นางสาวพิไลพร ตาระกา
เกิด 10 มกราคม 2533
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
นางสาวปิรัญทณา ชานานาญ
เกิด 29 มีนาคม 2528
ตาแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต วิชาเอก ออกแบบสิ่งทอ

17

นายอรรถชัย มีแก้ว
เกิด 1 ตุลาคม 2534
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก ดนตรีศึกษา

พี่เลี้ยงนักเรียนเรียนรวม

18

นางสาวสุภาพร สวนขา
เกิด 6 ธันวาคม 2534
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงนักเรียน เรียนรวม
วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก จิตวิทยาและการแนะแนว

เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางฐิติยา วิหารธรรมเม
เกิด 29 มีนาคม 2532
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ข้อมูลจานวนนักเรียนโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
ปีการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
ชาย หญิง รวม

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
ชาย
หญิง
รวม

รวมทั้ง
สิ้น

อัตราส่วน
ครู:
นักเรียน

19

2549

175

160

335

85

117

202

537

1:17

2550

174

157

331

92

112

204

535

1:18

2551

170

152

322

93

114

207

529

1:18

2552

159

162

321

84

110

194

515

1:18

2553

179

164

343

83

112

195

538

1:17

2554

168

138

306

85

116

201

507

1:15

2555

142

125

267

79

121

200

467

1:14

2556

128

95

223

80

111

191

414

1:12

2557

117

94

211

62

102

164

375

1:12

2558

91

79

170

64

95

159

329

1:10

2559

101

101

202

69

84

185

355

1:13

2560

77

93

170

43

51

94

264

1:9
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ข้อมูลนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา 2559
ลาดับ
1
2

เลข
ชื่อ – นามสกุล
ข้อมูลการศึกษา/การประกอบอาชีพ
ประจาตัว
5409
นายธนาพร
พานุช
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
5415
นางสาวกนกวรรณ โคกเทียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หมายเหตุ

20

3
4

5417
5421

นางสาวกาลติมา
นางสาวปิยะดา

เชื้อเพ็ง
คาใบ

5
6
7

5423
5425
5426

8

5427

นางสาวสุธาวัลย์
จะเฮิง
นางสาวสุนิษา
สิงห์สวัสดิ์
นางสาวฐิติวรรณ
อุดทิ
รัมย์
นางสาวอัญชริกา คงขุนทด

9

5442

10
11
12

5468
5750
5752

13
14
15
16
17
18
19

5770
5831
5952
5402
5405
5406
5321

20
21

5416
5755

นางสาวภัทราพร ทรัพย์
สงวน
นางสาวประทุมวรรณ มาลัย
นางสาวภาริณี
ศรีเสมอ
นางสาววาสนา
ไม้แก่น

สุวรรณภูมิ อยุธยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี บัญชี
สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คุรุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
สถาบันราชภัฎวลัยอลงกรณ์
สถาบันราชภัฎเทพสตรี วิทยาศาสตร์
สถาบันราชภัฎเทพสตรี บัญชี
สถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คุรุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี บัญชี

สถาบันราชภัฎกาญจนบุรี
สถาบันราชภัฎเทพสตรี
สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
คุรุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
นางสาวรัญชนา อัครสีมาชัย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาวณัฐวดี ขันคา
ม.เกษตรศาสตร์ กาแพงแสน
นางสาวอรณี พันศิริ
สถาบันราชภัฎเทพสตรี
นายจิรวัฒน์
หงษ์ทอง
สถาบันราชภัฎเทพสตรี
นายชัยวัฒน์
พุทธรักษา
ไม่จบการศึกษา
นายฐาปนา
วงษ์มณี
สถาบันราชภัฎเทพสตรี
นางสาวเยาวลักษณ์ ช่างทอง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
รพ.กล้วยน้าไท
นางสาวกนกวรรณ อนุรักษ์ ประกอบอาชีพ
นางสาวนภัสสร
ทับตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ทุนกรุงไทย
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ลาดับ
22
23
24
25
26

เลข
ประจาตัว
5429
5418
5424
5441
5444

ชื่อ – นามสกุล
นายกิตติภณ
มาหยา
นางสาวทิยวรรณ
แว่นแก้ว
นางสาวสุนันทา
สวยปาน
นางสาวนีรชา
หงษ์ทอง
นางสาววิธิดา
พุมมา

ข้อมูลการศึกษา/การประกอบอาชีพ
พักการเรียน ศึกษาต่อ กศน.
ไม่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ประกอบอาชีพ
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

หมายเหตุ

21

27

5469

28
29

5747
5748

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5749
5836
5837
5410
5431
5434
5455
5456
5759
5760
5842

รพ.กล้วยน้าไท
นางสาวอรณิชา
เสือน้อย หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
รพ.กล้วยน้าไท
นางสาวกรรณิการ์
แต่งตัว ประกอบอาชีพ
นางสาวฐัฒฑิณีย์ ทองดีมี หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ศรี
รพ.กล้วยน้าไท
นางสาวณัฐกุล
กลั่นกลิ่น ประกอบอาชีพ
นางสาวปวีณา น้อยศรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
นางสาวรุ่งนภา บุญมาทัน
สถาบันราชภัฎเทพสตรี
นายนวพล
บุญเกิด
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2
นายชลธีร์
เมฆคง
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 1
นายนิพนธ์
กันภัย
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2
นายนพรุจน์
โคงาม
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2
นายณรงค์ฤทธิ์
ม่วงวงษ์ ไม่จบการศึกษา นักฟุตบอลอาชีพ
นายสุบินฑ์
เกลี้ยงเกลา
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีแห่งที่ 2
นายเสถียรพงษ์
คาประดับ ประกอบอาชีพ
นายอติกันต์ เกาะแก้ว
นักฟุตบอลอาชีพ

34

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีที่ดินทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ 2 งาน
25 ตารางวา โดยมีสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. อาคาร 216 ค.
จานวน
1
หลัง
2. อาคาร CS 208 B
จานวน
1
หลัง
3. หอประชุม
จานวน
1
หลัง
4. อาคารกึ่งถาวร
จานวน
1
หลัง
5. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
จานวน
1
หลัง
6. โรงฝึกงานเกษตรกรรม
จานวน
1
หลัง
7. โรงฝึกงานอุตสาหกรรม
จานวน
1
หลัง

22

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

โรงฝึกงานคหกรรม
โรงอาหาร
อาคารศิลปะ
บ้านพักครู
ที่จอดรถนักเรียน
ห้องน้า ห้องส้วมหญิง
ห้องน้า ห้องส้วมชาย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
6
1
3
2

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

37
35

สนามกีฬา
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม มีสนามกีฬาดังนี้
1. สนามกีฬาเปตอง
2. สนามเซปัคตะกร้อ
3. สนามเทนนิส
4. สนามบาสเกตบอล
5. สนามวอลเลย์บอล
6. สนามกรีฑาและสนามฟุตบอล
7. หอประชุม-สนามเทเบิลเทนนิส

จานวน 2 สนาม
จานวน 1 สนาม
จานวน 2 คอร์ท
จานวน 1 สนาม
จานวน 1 สนาม
จานวน 1 สนาม
จานวน 1 สนาม

23

36
34

ครุภัณฑ์สานักงาน
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องก๊อปปี้ปริ้นส์
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องโรเนียว
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
2
3
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

24

37

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ห้องปฏิบัติการเคมี
เครื่อง
2. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
3. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
5. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
6. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1 (127)
7. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 (126)
8. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 (125)
9. อาคาร IT
10. ห้องสมุด
11. งานวิชาการ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

8
8
6
5
5
31
43
31
7
1
5

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

25

12. งานบริหารงบประมาณ
13. งานปกครอง
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
16. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่อง
17. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ
19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
21. กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
2

2
1
1
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

38

โรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่บริการ/นอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการมีจานวน 17 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดสาธุการาม
2. โรงเรียนวัดสิงห์
3. โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
4. โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
5. โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
6. โรงเรียนอุดมทรัพย์
7. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
8. โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
9. โรงเรียนค่ายบางระจัน
10. โรงเรียนวัดประดับ
11. โรงเรียนวัดขุนสงฆ์
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12. โรงเรียนวัดวังกระจับ
13. โรงเรียนวัดตะโกรวม
14. โรงเรียนวัดโพธิท์ ะเลสามัคคี
15. โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
16. โรงเรียนวัดบ้านกลับ
17. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56
โรงเรียนนอกพื้นที่บริการ (มีนักเรียนมาศึกษาต่อที่โรงเรียนค่ายบางระจัน
วิทยาคม) จานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนวัดยาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
2. โรงเรียนวัดทองเลื่อน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
3. โรงเรียนประสิทธิวิทยา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
4. โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

39

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นายสมุทร สุริย์จามร
2. พระวิมลสุตาภรณ์
3. พระครูวิสุทธาภิรักษ์
4. นายวรวุฒิ กองแก้ว
5. นายนฤพนธ์ ตันประดับสิงห์
6. นายหอม แสงโต
7. นายสาธิต ทองสุพรรณ์
8. นายศรีอังคาร เทียมลี้
9. นางสาวนันทิชชา สิมบุตร
10. นายอนันต์ พยัคฆหาญ
11. นายสันติ ม่วงปาน
12. นายมานะ เคลื่อนคลาย
13. นายดาวรุ่ง สุขพันธ์
14. นายสมคิด ม่วงเทศ
15. นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้อานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
ชื่อแหล่งเรียนรู้
วิหารวัดแฝก
ห้องสมุด ICT
ห้องสมุดกาญจนาภิเษก
ห้องเรียนสีเขียว
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องฝรั่งเศส
ห้องดนตรี
แลปคณิตศาสตร์
ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศาสนาและ วัฒนธรรม
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
- กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ศูนย์เรียนรู้ขยะรีไซเคิล

สถานที่
บริเวณโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
อาคาร ICT
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1
อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2
ชั้น 2 อาคาร 1
ชั้น 1 อาคาร 1
อาคารศิลปะ
ใต้ถุนอาคาร และ ชั้น 1 อาคาร 1
- อาคารคหกรรม อาคารงานประดิษฐ์
- อาคาร 1 ห้องจริยธรรม ห้องASEAN
ห้องประวัติศาสตร์
- อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องภาษาไทย
- ใต้ถุนอาคาร 1
อาคารรีไซเคิล
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แหล่งเรียนรู้เศรษกิจพอเพียง

แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
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แหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียน
ด้านสิ่งแวดล้อม
ชื่อแหล่งเรียนรู้
สวนป่า
สวนนก
หนองน้า
สวนนก
อุทยาน
แม่น้าน้อย
คลอง

สถานที่
- วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
- โพธิ์ทะเล บ้านท่าลอบ 38/1 หมู่ 3ต. พธิ์ทะเล อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
- โคกพร้าว นายเยื้ยน ดีอ้น 36 หมู่ 6ต.บางระจัน อ.ค่าย
บางระจัน
จ.สิงห์บุรี
- หนองลาด ต.วิหารขาว อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
- หนองบัว บ้านโคกพร้าว ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.
สิงห์บุรี
- อุทยานค่ายบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
- ไหลผ่าน ต.โพสังโฆ ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
- คลองหนองกระทุ่ม คลองชลประทาน ต. หนองกระทุ่ม
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
- คลองนางบวช – ทุ่งแขวก ต.เขาดิน อ. เดิมบางนางบวช
จ. สุพรรณบุรี
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บึง

ดงตาล
ต้นเลียบ

- บึงบางระจัน วัดโพธิ์เก้าต้น บ้านวังกา ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
- บึงวังกระจับ ข้างวัดวังกะจับ ต. คอทราย อ.ค่ายบางระจัน จ.
สิงห์บุรี
- ลาผักชี บ้านวังกา ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
- ดงตาลโคกพร้าว ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
- ต้นเลียบบึงตาเศียร บ้านโคกพร้าว ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
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ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
สถานที่
อุทยานค่ายบางระจัน
ถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์เก้าต้น
ถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
วัดร้างสมัยอยุธยา
- หมู่ 5 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
วัดแฝก
- ร.ร..ค่ายบางระจันวิทยาคม ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี
วัดหน้าพระธาตุ
ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
วัดสี่เหลี่ยม
หมู่ 1 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์ทะเลเหนือ
หมู่ 5 ต.โพธิ์ทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
วัดหลวงวัง
หมู่ 5 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
วัดพญาจันทร์(เชื่อว่านายจัน หมู่ 7 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หนวดเขี้ยวเป็นผู้สร้าง)
ต้นสะตือ(สมัยอยุธยา)
หมู่ 3 ต. ห้วยไผ่ อ.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
วัดสิงห์สุทธาวาส
หมู่ 13 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ด้านแหล่งท่องเที่ยว
ชื่อแหล่งเรียนรู้

ที่อยู่
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อุทยานค่ายบางระจัน
ตลาดบ้านระจัน
วัดโพธิ์เก้าต้น
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
วัดพิกุลทอง

ถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี
จ.สิงห์บุรี
วัดโพธิ์เก้าต้น ถนนสิงห์บุรี
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี
จ.สิงห์บุรี
ถนนสิงห์บุรี – สุพรรณบุรี
จ.สิงห์บุรี
ต.โพธิ์ประจักษ์ อ.ท่าช้าง

ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
– สุพรรณบุรี ต.บางระจัน
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
จ.สิงห์บุรี

43
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้าน
วิทยากร
ลิเก
- คณะพรเทพพรเทวี
- วิเชียรไทยสถิต
- ส . แพรสุวรรณ์
- แสนรัก กุหลาบขาว
ศิลปกรรม
นายน้อม เสมสมาน

ที่อยู่
ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หมู่ 6 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หมู่ 6 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หมู่ 6 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
หมู่ 8 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
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เส้นทางคมนาคม
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โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ตั้งอยู่ใกล้ถนนสายหลัก เส้นทางสิงห์บุรีสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากอาเภอเมืองสิงห์บุรี ประมาณ 15 กิโลเมตร และห่างจากอาเภอ
ค่ายบางระจัน ประมาณ 3 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างตาบล หมู่บ้าน
ต่าง ๆ ในอาเภอค่ายบางระจันเชื่อมต่อด้วยถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาให้
สะดวกต่อการเดินทาง
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน และ บุคลากรโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
จาแนกได้ดังนี้
จานวนนักเรียน(คน)
หมาย
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
ร้อยละ
เหตุ
ชาย หญิง รวม
ผู้ปกครองมาส่ง
- รถจักรยานยนต์
14 17 31
11.74
- รถยนต์
2
4
6
2.28
เดินทางด้วยตนเอง หรือ อาศัยเพื่อนมา
- เดินเท้า
2
2
4
1.51
- รถโดยสารประจาทาง (รถเมล์)
- รถจักรยาน
6
6
2.28
- รถจักรยานยนต์
42 48 90
34.09
- รถรับส่งนักเรียน (เสียค่าใช้จ่ายเอง)
27 35 62
23.48
- รถรับส่งของโรงเรียน
27 38 65
24.62
รวมทั้งสิ้น
120 144 264
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การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากร (ครู-อาจารย์และลูกจ้างประจา)
จานวนบุคลากร(คน)
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากร
ชาย หญิง รวม
รถยนต์
6
14 20
รถจักรยานยนต์
3
7
10
รถโดยสารประจาทาง
1
1
พักบ้านพักครู
1
4
5
รวมทั้งสิ้น
11 25 36

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

55.55
27.78
2.78
13.89
45

ระบบสาธารณูปโภค
โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคที่อานวยความสะดวก ดังนี้
1. มีไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ 50 KVA.
2. มีประปาเป็นระบบประปาภายในโรงเรียน มีถังประปาหอถังสูงแบบ 9/9
สาหรับจ่ายน้า จานวน 2 ถัง มีระบบกรองน้าและเครื่องทาน้าเย็นไว้บริการนักเรียน
มีประปาหมู่บ้าน มาขอใช้พื้นที่ในการติดตั้ง และให้โรงเรียนใช้น้าโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
มีประปาตามโครงการสารวจและพัฒนาแหล่งน้าบาดาลที่สนับสนุนระบบน้า
ดื่ม
สะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ สร้างโดยกรมทรัพยากรน้าบาดาลมีระบบกรองน้าที่
สะอาด โดยโรงเรียนได้นาน้ามาบรรจุขวดจาหน่ายให้กับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
3. มีระบบโทรศัพท์เพื่อการสื่อสารแบ่งได้เป็น
3.1 โทรศัพท์เพื่อการสื่อสารพื้นฐาน จานวน 1 หมายเลข คือ 0-36699353
3.2 โทรสาร จานวน 1 หมายเลข คือ 0-3669-9353
3.3 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเช่าจาก TOT เสียค่าบริการเป็นรายเดือน
เดือนละ 2,500 บาทความเร็ว 20 Mb
3.4 อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ โครงข่ายใยแก้วนาแสงความเร็ว
2 Mb บริษัท CAT เป็นผู้ดาเนินการติดตั้ง กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
3.5 กาลังดาเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (UniNET)
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คานา
เอกสาร สารสนเทศฉบับนี้ เป็นข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารงานของโรงเรียนในด้านบริหารงาน
วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป นอกจากนี้
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ยังเป็นประโยชน์ในการรายงานข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบเป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ยังเป็น
ประโยชน์กับหน่วยงานราชการอื่น ๆ หรือผู้แทนชุมชนที่ร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายด้าน
ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น
ดังนั้น เอกสารสารสนเทศฉบับนี้ จึงนับว่าเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
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สารบัญ
ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
แผนผังบริเวณโรงเรียน
แผนภูมิโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ทาเนียบหัวหน้าสถานศึกษา/ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
ข้อมูลจานวนนักเรียน
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