
                                                         บทที ่1  
ข้อมูลของสถานศึกษาในภาพรวม 

ประวัติความเป็นมา 
              โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ท่ีต้ังอยู่เลขท่ี 135 หมู่ 7  ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จังหวัด 
นครปฐม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 2   โทรศัพท์  0-2429-6189   โทรสาร 0-2429-
2164   e-mail :  ktl_55 @ hotmail.co.th  Web-site :  www.bktl.ac.th เปิดสอนระดับ ช้ันอนุบาลถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เนื้อที่   7 ไร่ 4  งาน 32  ตารางวา  เขตพื้นท่ีบริการหมู่ท่ี 1,2,5,6,7,8 และ 9  ต าบล
กระทุ่มล้ม  

กอ่สร้างโรงเรียนครัง้แรกเมื่อ พ.ศ.2478 โดย นายคล้อย  โตมอญ ด าเนินการก่อสร้าง โดยอาศัยท่ีดิน
ในหมู่บ้านโคกใหญ่ ปลูกเป็นอาคารช่ัวคราวเปิดท าการสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-4 
 พ.ศ.2480 นายเต็ก  กรรณสูตร  ได้มอบท่ีดินให้โรงเรียนจ านวนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา  
โดยสร้างเป็นอาคารเรียน แบบ ป.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด 3 ห้องเรียน ท าการสอนต้ังแต่ 
ช้ัน ป.1-ป.4  
 พ.ศ.2498 ขุนนครรัฐเขตต์  นายอ าเภอสามพราน ได้ติดต่อขอเงินบริจาคจากกองมรดกของ  
นายบุญด้าน  กรรณสูตร จ านวนเงิน 70,000 บาท และจัดหาสมทบอีก 130,000 บาท ก่อสร้าง 
อาคารเรียนแบบ 003 จ านวน 1 หลัง ขนาด 7 ห้องเรียนและได้รับอนญุาตให้รื้อถอน เมื่อ พ.ศ. 2547 
 พ.ศ.2516 ได้เปิดท าการสอนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ป.5-7 และได้เงินอุดหนุนจากกองสลากกิน
แบ่งรัฐบาลจ านวนเงิน 260,000 บาท ประชาชนร่วมสมทบอีก 200,000 บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 
จ านวน  1   หลัง  ขนาด 4 ห้องเรียน  และในปี พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 100,000 บาท 
 พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 60,000 บาท ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน เป็นอาคารแบบ 
312 จ านวน 1 หลัง ปัจจุบนัใช้เป็นโรงอาหาร 
          พ.ศ.2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จ านวนเงิน 1,030,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 
สปช.105/26 เป็นอาคารเรียน 2 ช้ัน ขนาด 8 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง 
          ปีการศึกษา 2534 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2534 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  
เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นปีแรก  

http://www.bktl.ac.th/


พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 205/26 จ านวน 1  
หลัง งบประมาณ 1,100,000 บาท 

                                         
  

พ.ศ.2538 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 ขนาด 3 ช้ัน 9 
ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 2,900,000 บาท สมทบอีก 200,000 บาท  

 
           

  นอกจากอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ดังกล่าวแล้ว โรงเรียนยังได้งบประมาณจากทาง
ราชการก่อสร้างบ้านพักครู จ านวน 6 หลัง และก่อสร้างส้วม 5 หลัง และบริษัท สตาร์บล็อค จ ากัด สร้างส้วม
อีก 1 หลัง และได้รับอนุญาตให้รื้อถอนใน พ.ศ.2548 เพื่อใช้พื้นท่ีก่อสร้างอาคารเรียน 
 พ.ศ.2545 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 2/28 ขนาด 4 ช้ัน 18 
ห้อง งบประมาณ 7,000,000 บาท 

 
 
 



 พ.ศ.2549 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด และคณะ รวมกับรายได้ท่ีได้จากการทอดผ้าป่าเพื่อ
การศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 ขนาด 4 ช้ัน 9 ห้อง และห้องโสตทัศนศึกษา งบประมาณ 

5,630,000 บาท 

 
 

 ปีงบประมาณ 2552 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) เพื่อก่อสร้าง
อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 (4 ช้ัน 12 ห้องเรียน)  จ านวน  7,110,000  บาท  

 
 
ภาระงาน/ปริมาณงาน (ข้อมูล 10 มิ.ย.2562)  
               โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล  
ปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีข้าราชการครู จ านวน  55  คน และครูจ้างสอนจ านวน  8  คน ข้อมูล
นักเรียนจ านวนท้ังส้ิน 1,277 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562)  
 
ข้อมูลด้านการบริหาร 
               บริหารงานโดยนายสญชัย  รัศมีแจ่ม  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม   
วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่ง ณ โรงเรียนนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 11  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  4  ปี  1  เดือน 
 
ข้อมูลนักเรียน 
            1.จ านวนนักเรียนท่ีเข้ารับการเตรียมความพร้อมย้อนหลัง 3 ปี 



ปีการศึกษา 
นักเรียนเข้ารับการ
เตรียมความพร้อม 

ผ่านการเตรียม
ความพร้อม 

ร้อยละ หมายเหตุ 

2560 119 119 100 

นักเรียนช้ันอนุบาล 2(3) 
2561 134 134 100 

2562 102 119 100 

รวม 355 372 100 
 

            2.อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับย้อนหลัง 3 ปี 

ปีการศึกษา จ านวนเด็กในเขต
บริการ 

เกณฑ์เด็กเข้าเรียนได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

2560 212 109 51.46 เด็กท่ีเกณฑ์ได้หมาย
รวมถึงเด็กนอกเขตบริการ
ด้วย 

2561 253 137 54.18 

2562 278 198 71.22 

รวม 741 444 59.91 

 

         3.อัตราการตกซ้ าช้ัน ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทุกระดับ 

จ านวน
นักเรียน 

ซ้ าช้ัน ร้อยละ จ านวน
นักเรียน 

ซ้ าช้ัน ร้อยละ จ านวน
นักเรียน 

ซ้ าช้ัน ร้อยละ 

2559 765 - - 270 - - 1035 - - 

2560 750 - - 273 - - 1023 - - 

2561 749 - - 261 - - 1010   

รวม 2,264 - - 804 - - 3068 - - 
            
 

 4.อัตราการออกกลางคัน 
 

ปีการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทุกระดับ 

จ านวน ออก
กลางคัน 

ร้อยละ จ านวน ออก
กลางคัน 

ร้อยละ จ านวน ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

2559 765 - - 270 - - 1,035 - - 



2560 750 - - 273 - - 1,023 - - 

2561 749 - - 261 - - 1,010   

รวม 2,264 - - 804 - - 3,068 - - 
           

5.อัตราการศึกษาต่อ 
 

ปีการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา (ป.6) ระดับมัธยมศึกษา (ม.3) รวมทุกระดับ 

จ านวน ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ จ านวน ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ จ านวน ศึกษา
ต่อ 

ร้อยละ 

2559 120 120 100 85 82 96.47 205 202 98.53 

2560 114 114 100 83 80 96.39 197 194 96.47 

2561 123 123 100 66 60 90.90 189 183 96.82 

รวม 375 375 100 234 222 94.58 591 579 97.27 

            
 
 
 
 
 
             6. ผลการทดสอบระดับชาติ   

ระดับชั้น คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2559 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 2561 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
ด้านภาษา 46.60 54.89  

ด้านค านวณ 29.65 30.96  

ด้านเหตุผล 54.95 47.13  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
ภาษาไทย 51.99 41.78 52.64 

คณิตศาสตร์ 39.44 29.87 35.72 

วิทยาศาสตร์ 51.95 36.11 40.51 

สังคมศึกษา 47.81 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 



สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

ศิลปะ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

ภาษาต่างประเทศ 31.81 27.94 33.09 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3    

ภาษาไทย 44.20 46.14 51.76 

คณิตศาสตร์ 26.63 25.22 25.02 

วิทยาศาสตร์ 34.36 29.62 34.60 

สังคมศึกษา 48.93 ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

ศิลปะ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ ไม่มีการทดสอบ 

ภาษาต่างประเทศ 29.82 27.27 26.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลสัมฤทธิ์การเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
แหล่งท่ีมา : ข้อมูลฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 74.62 74.65 73.72 77.33 
คณิตศาสตร์ 76.22 72.02 73.18 79.50 

วิทยาศาสตร์ 74.61 74.14 78.27 83.83 



สังคมศึกษาฯ 76.98 70.80 80.57 71.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 87.91 79.04 86.40 83.45 
ศิลปะ 83.41 83.96 82.35 78.39 
การงานและเทคโนโลยี 78.29 78.84 78.48 76.28 

ภาษาต่างประเทศ 74.18 68.33 68.63 78.39 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ภาษาไทย 73.45 74.91 71.83 75.13 
คณิตศาสตร์ 72.77 75.37 71.54 77.35 
วิทยาศาสตร์ 77.80 77.22 76.34 72.61 
สังคมศึกษาฯ 75.28 83.01 87.21 79.56 

สุขศึกษาและพลศึกษา 83.17 85.94 75.41 87.34 
ศิลปะ 84.71 85.91 82.12 84.56 
การงานและเทคโนโลยี 76.85 79.78 83.94 73.85 
ภาษาต่างประเทศ 70.34 94.86 81.47 72.17 

 
 

 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 75.93 73.19 76.60 78.17 

คณิตศาสตร์ 68.45 70.10 67.05 76.60 
วิทยาศาสตร์ 72.55 69.25 68.02 65.00 



สังคมศึกษาฯ 77.63 77.74 71.16 73.97 
สุขศึกษาและพลศึกษา 81.00 85.24 84.56 92.73 
ศิลปะ 75.48 78.48 81.04 86.16 
การงานและเทคโนโลยี 75.04 83.15 78.70 70.66 

ภาษาต่างประเทศ 73.22 67.25 72.17 64.79 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี2561 
ภาษาไทย 60.88 68.11 64.81 65.57 
คณิตศาสตร์ 68.57 74.11 72.79 63.09 
วิทยาศาสตร์ 73.35 68.25 64.18 64.01 
สังคมศึกษาฯ 85.28 82.48 85.43 77.11 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80.27 80.25 84.15 85.45 
ศิลปะ 74.29 75.77 80.62 74.12 
การงานและเทคโนโลยี 77.60 78.05 79.30 72.80 
ภาษาต่างประเทศ 68.14 65.76 57.97 67.85 

 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 67.04 71.37 71.51 67.23 

คณิตศาสตร์ 63.34 67.08 66.36 69.69 
วิทยาศาสตร์ 64.97 62.39 63.09 61.54 



สังคมศึกษาฯ 76.68 76.28 72.15 72.22 
สุขศึกษาและพลศึกษา 75.60 78.25 58.16 69.87 
ศิลปะ 71.07 71.59 80.39 82.37 
การงานและเทคโนโลยี 64.65 69.09 68.29 67.18 

ภาษาต่างประเทศ 60.59 62.27 72.42 53.21 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 71.39 66.96 69.48 72.82 
คณิตศาสตร์ 74.62 74.12 69.52 66.97 

วิทยาศาสตร์ 72.91 73.71 70.17 65.29 
สังคมศึกษาฯ 68.44 67.32 65.02 70.27 
สุขศึกษาและพลศึกษา 81.06 74.88 78.15 64.67 
ศิลปะ 69.80 75.02 75.88 72.19 
การงานและเทคโนโลยี 70.22 75.24 69.25 71.21 

ภาษาต่างประเทศ 59.40 69.20 65.26 65.83 
 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 66.75 65.03 59.15 68.62 
คณิตศาสตร์ 59.82 67.45 54.95 65.87 



วิทยาศาสตร์ 61.85 62.64 61.12 65.98 
สังคมศึกษาฯ 67.67 69.80 72.61 64.93 
สุขศึกษาและพลศึกษา 71.30 76.29 71.88 71.98 
ศิลปะ 60.24 67.29 73.47 79.64 

การงานและเทคโนโลยี 70.35 76.65 75.58 86.27 
ภาษาต่างประเทศ 64.37 71.94 63.42 64.81 

 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ภาษาไทย 64.76 70.42 73.88 74.99 

คณิตศาสตร์ 64.04 62.40 67.68 63.44 
วิทยาศาสตร์ 65.51 61.10 58.77 59.46 
สังคมศึกษาฯ 66.32 70.12 66.67 65.01 
สุขศึกษาและพลศึกษา 68.01 69.71 66.66 66.29 
ศิลปะ 65.01 77.47 72.64 84.05 

การงานและเทคโนโลยี 67.68 87.36 75.56 78.94 
ภาษาต่างประเทศ 66.81 64.97 64.79 70.70 

 
 
 
 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558-2561 

กลุ่มสาระ ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ภาษาไทย 74.91 71.22 71.08 74.44 



ผลการประเมินคุณภาพภายรอบแรก 

คณิตศาสตร์ 59.85 65.67 57.99 59.07 
วิทยาศาสตร์ 58.17 55.22 78.24 59.06 
สังคมศึกษาฯ 66.70 66.82 68.75 69.40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 72.82 73.29 75.31 72.15 

ศิลปะ 64.80 74.12 73.54 69.09 
การงานและเทคโนโลยี 75.07 71.49 73.52 77.25 
ภาษาต่างประเทศ 73.55 67.99 75.51 67.25 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                      
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบแรก  เมื่อวันท่ี 23   

ถึง 25  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2547  ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน  คือ  
ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียน  ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง 
ดังต่อไปนี ้

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี 

ด้านผู้เรียน   ระดับก่อนประถมศึกษา    
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    
มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบ้ืองต้น    
มาตรฐานท่ี 5  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  
                  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   

   

มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้    
มาตรฐานท่ี 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน  สามารถท างาน 
                   ร่วมกับผู้อื่นได้ 

   

มาตรฐานท่ี 10 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี    
มาตรฐานท่ี 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี    
                   และการเคล่ือนไหว 

   

ด้านผู้เรียน  ระดับประถมศึกษา / ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา     
มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี วิสัยทัศน์   

   

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร    

มาตรฐานท่ี 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   
                  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   

มาตรฐานท่ี 9  ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน  สามารถ              
                  ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

   

มาตรฐานท่ี 10  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยท่ีดี    
มาตรฐานท่ี 12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี
และกีฬา 

   

 

 



 

 

 

 

 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช ้ ดี 

ด้านผู้บริหาร    
มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้างและการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

   

 
มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ กับ
ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   

มาตรฐานท่ี 18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน   โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

มาตรฐานท่ี 20  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ  

   

มาตรฐานท่ี 25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น   มี
ส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

   

ด้านครู    
มาตรฐานท่ี 22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

มาตรฐานท่ี 24  ครูมีคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามรถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน: 

การศึกษาปฐมวัย 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลประเมินอิงสถานศึกษา  
ค่า 

เฉลี่ย 

 
ระดับ

คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค ์

3.39 ดี 4 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี 

3.35 ดี 3 ดี 3.18 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

3.30 ดี 4 ดีมาก 3.65 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

3.16 ดี 3 ดี 3.08 ดี 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

3.38 ดี 3 ดี 3.19 ดี 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3.22 ดี 4 ดีมาก 3.61 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

3.35 ดี 4 ดีมาก 3.68 ดีมาก 

ด้านคร ู       

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.27 ดี 3 ดี 3.14 ดี 

มาตรฐานที่9ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.67 ดีมาก 3 ดี 3.34 ดี 

ด้านบริหาร       

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้าง
และการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 3 ดี 3.28 ดี 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 



มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู้เรียนและท้องถิ่น สื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        
 

 

 

 

 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน: 

ประถมและมัธยมศึกษา 

ผลประเมิน 
อิงเกณฑ ์

ผลประเมินอิง
สถานศึกษา 

 
ค่า 

เฉลี่ย 

 
ระดับ

คุณภาพ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ด้านผู้เรียน       

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.32 ดี 3 ดี 3.16 ดี 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 3.48 ดี 3 ดี 3.24 ดี 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา 

3.24 ดี 3 ดี 3.12 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 

3.05 ดี 3 ดี 3.03 ดี 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 1.90 พอใช ้ 3 ดี 2.45 พอใช ้

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียน
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3.04 ดี 3 ดี 3.02 ดี 

มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

3.27 ดี 3 ดี 3.14 ดี 

ด้านคร ู       

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ
มีครูเพียงพอ 

3.80 ดีมาก 3 ดี 3.40 ดี 

มาตรฐานที่9ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.63 ดีมาก 3 ดี 3.32 ดี 

ด้านบริหาร       

มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 

3.55 ดีมาก 3 ดี 3.28 ดี 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3.78 ดีมาก 3 ดี 3.28 ดี 



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น สื่อ
การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4.00 ดีมาก 4 ดีมาก 4.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
ในการพัฒนาการศึกษา 

4.00 ดีมาก 3 ดี 3.50 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สมควรรับรองมาตรฐานการศกึษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ปฐมวัย 

ตัวบ่งชี ้ น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 มาตรฐานที่วา่ด้วยผลการจัดการศึกษา    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์   
              พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.50 2.50 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    



ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน   
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 95.00 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี 10.00 9.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.38 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 10.00 8.48 ดี 
ตัวบง่ชี้ที่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 10.00 8.99 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.16 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วิสัยทัศน์   
              พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 



ข้อมูลแหลง่เรียนรู ้
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน   
                รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ 
                 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                  เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
               ต้นสังกัด 

5.00 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 87.51 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
1.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1.วัดนครช่ืนชุ่ม 
2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2.ท่ีท าการเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 
3.ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระทุ่มล้ม 
4.ห้องปฏิบัติการทางภาษา 4.ศูนย์การเรียนรู้ในท้องถิ่น 
5.ห้องดนตรีสากล - การท าไร่นาสวนผสม 
6.ห้องดนตรีไทย - โรงหล่อพระ 



7.ห้องนาฏศิลป์ - การปลูกกล้วยไม้ 
8.ห้องสมุด 5.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึง 
9.โรงอาหาร 6.พุทธมณฑล 
10.โรงเพาะเห็ด 7.ฟาร์มจระเข้ 
11.สหกรณ์โรงเรียน 8.พระราชวังสนามจันทร ์
12.ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย 9.องค์พระปฐมเจดีย์ 
13.สวนหย่อม 10.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกระทุ่มล้ม 
14.แปลงเกษตร พืชผักสวนครัว 11.วัดปัญญานันทาราม 
15.ผนังพูดได้ (ผนังความรู้) 12.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้า

จ าลอง) 
16.ห้องสภานักเรียน 13.วัดทองเนียม 
 14.อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่าย

พระรามหก ชะอ า เพชรบุรี 
 15.ค่ายลูกเสือปิยมงคล 
 

              แหล่งเรียนรู้ภายนอก  หมายถึง สถานท่ีท่ีฝ่ายวิชาการก าหนดใช้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและค่ายวิชาการ ตามความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน และกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

                  

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญา/ วิทยากร/  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในท้องถ่ิน 
 

ชื่อ – สกุล ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

ที่สอน 
1. พระอเนก  สุชาโต พระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา 



ปีการศึกษา 2560 

2. พระทรง  สญญโต พระพุทธศาสนา วิชาพระพุทธศาสนา 
3. นางวรนนัท์  พัฒนสุทธิชลกุล ประดิษฐ์ดอกไม้ญี่ปุ่น,แกะสลัก สาระเพิ่มเติมกลุ่มงานอาชีพ 
4. นางสาวบุปผา  เมืองพิมพ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย สาระเพิ่มเติมกลุ่มงานอาชีพ 
5. ผู้ใหญ่ภักตร์  อินทรพิทักษ์ การท าไร่นาสวนผสม กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
6.นางสาวสมพร ป่ินท านกั  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

 
                                             ผลงานดีเด่นและเกียรติประวัติ  
 

 

                 ประเภทสถานศึกษา 
                     1) ศูนย์การเรียนรู้สภานักเรียนของเขตพื้นท่ี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2                            
                     2) โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่นระดับเขตพื้นท่ี  
            ประเภทครูผู้สอน               
                     1) นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน  ครู คศ.2  ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560  จาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

                      ประเภทนักเรียน 
                      1) เด็กหญิงศศิธร  รัตนวัน ได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นรองประธานสภานักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี  

                      2) เด็กหญิงศศิธร  รัตนวัน ได้รบัการแต่งต้ังให้เป็นรองประธานสภาเด็กและเยาวชนต าบล

กระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม โดยเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม 

                      3) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67  ระดับชาติ  

                         - เหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-3    

                         - เหรียญเงิน การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่                       

ระดับภาค 
                         - เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ป.1-6 

                         - เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 

                         - เหรียญทอง การแข่งขันการออกแบบส่ิงของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3 

                         - เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3 

                         - เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค าอธิบาย 
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ทางคณิตศาสตร์ ม.1-3                          

                         - เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3                          

                         - เหรียญเงิน การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-3 

                         - เหรียญทองแดง กิจกรรมนกัเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counnselor) ม.1-3                          

                         - เหรียญทองแดง การแข่งขนัการวาดภาพรายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 

ทางการเรียนรู้ ม.1-3 

 

 

 

 ประเภทนักเรียน 
                      1) เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบสาย ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นรองประธานสภานักเรียน  

ระดับเขตพื้นท่ี  

                      2) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68  ระดับชาติ  

                         - เหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับ 3   กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน ม.1-3    

                         - เหรียญทอง ชนะเลิศ  การแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ ่

- เหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 

- เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธปูเทียนแพ ม.1-3 

- เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ป.1-6 

- เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิก ม.1-3 

- เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3                       

- เหรียญทอง การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-3 

- เหรียญทอง กิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (YC:Youth Counnselor) ม.1-3          

- เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-ม.3              

 


