
 

 

 
 

 

  



 

 

 
ขอ้มลูทั่วไป 
  โรงเรียนสภาราชินี 2    ต้ังอยู่ถนนตรังสิเกา ต าบลบางรักอ าเภอเมอืงตรัง    จังหวัดตรัง  
รหัสไปรษณีย์   92000  โทรศัพท์ 0-7557-0481    โทรสาร  0-7557-0481   สังกดั ส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตรัง เขต 13  เปิดสอนต้ังแต่ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี  1   ถึงระดับมธัยมศึกษาปีท่ี  
6   เขตพืน้ท่ีบริการ ได้แก ่ต าบลบางรัก  ต าบลทับเท่ียง ต าบลนาท่ามใต้ต าบลนาท่ามเหนือ ต าบลนาท่าม
ใต้ ต าบลบ้านโพธ์ิ  ต าบลควนปริง  ต าบลนาโต๊ะหมงิ  ต าบลหนองตรุด  ต าบลนาตาล่วง ต าบลบ้านนานอน 
 

ประวัติโรงเรยีนโดยยอ่  
 โรงเรียนสภาราชินี  2 เป็นสาขาของโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เปิดท าการสอนคร้ังแรกใน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เมือ่ พ.ศ. 2536  โดยอาศัยสถานท่ีของวัดประสิทธิชัยเป็นท่ีเรียน มจี านวน  2 

ห้องเรียน จ านวนนักเรียนรวม  92  คน 

 ปี พ .ศ. 2537  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนสภาราชินี 2 เมือ่วันท่ี  22  
กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2537  และย้ายท่ีเรียนไปยังโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังปัจจุบันโรงเรียนได้มท่ีีเรียนเป็น
ของตนเอง ต้ังแต่ปี พ.ศ 2538 ท่ีต าบลบางรัก อ าเภอเมอืง   จังหวัดตรัง มเีนื้อท่ีท้ังส้ิน  108  ไร่  3  งาน  
74 ตารางวา   โดยเปิดสอนต้ังแต่ระดับมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับมธัยมศึกษาปีท่ี  6  มจี านวนนักเรียนชาย

หญิงรวม 1,511 คน แยกเป็น ชาย 648  คน หญิง  863  คน 

สภาพทางภูมศิาสตร์ของพืน้ท่ีท่ีต้ังโรงเรียน มลัีกษณะเป็นท่ีราบลุ่ม  แหล่งน้ าธรรมชาติท่ีส าคัญไหล
ผ่าน คือแมน่้ าตรัง คลองช้าง คลองนางน้อย เป็นต้น  ในส่วนของสภาพสังคม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมค้าขาย  และรับจ้างท่ัวไป  มรีายได้ไมแ่น่นอน 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

ท าเนียบผู้บรหิารสถานศึกษา  
 

 

 
นายวีระยทุธ  ธนทวี   

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  
วุฒิทางการศึกษา  ศษ.ม. บริหารการศึกษา  

 

 
นายวัชรินทร์ โตขาว   

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารบคุคล 
วุฒิทางการศึกษา  ศษ.ม. บริหารการศึกษา  

 

 

 
นางชรินทร  เศรษฐวิชัย   

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานทัว่ไป 
วุฒิทางการศึกษา  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา  

 
นางอุลาวรรณ  ปราบโรค  ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ

กลุม่บริหารงานงบประมาณ 
วุฒิทางการศึกษา  คบ.บรรณารักษศาสตร์  

 
นายพิวันชัย จันทร์เกษ  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2 รักษาการ

รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารงานวิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

 



 

 

 
 

จ านวนบคุลากรในโรงเรยีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จ านวนนักเรยีนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปดิสอน  
 

 
 
 
 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน  
(คน) 

1 ผู้บริหาร 4 
2 ข้าราชการครู 65 
3 พนักงานราชการ  3 
4 ครูอัตราจ้าง  15 
5 เจ้าหน้าที่  6 
6 ลูกจ้างประจ า 3 
7 ลูกจ้างชั่วคราว  9 

ระดบัชัน้เรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยตอ่หอ้ง 
ชาย  หญิง 

ชัน้ ม. 1 5 115 102 217 43 

ชัน้ ม. 2 5 86 93 179 36 

ชัน้ ม. 3 5 99 90 189 38 

ชัน้ ม. 4 9 256 158 422 47 

ชัน้ ม. 5 7 111 166 277 40 

ชัน้ ม. 6 7 80 209 289 41 

รวม 38 747 818 1,574 41 



 

 

 
 

ผลงานดีเด่นในรอบปทีี่ผ่านมา 
   

ผลงานดเีดน่ของนักเรียน 

ชื่อ – สกุล ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ดร้ับ  
นายกวิน  ตันสิน 

นายภานุกร  ไกรเทพ 
นายโชคชัย  บุญเกือ้ 

รองชนะเลิศอนัดับหนึ่งการแข่งขันเคร่ืองบินเล็กบังคับ ประเภท 4 
ช่องสัญญาณ  ม.ปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ คร้ังท่ี 62 
นายกวิน  ตันสิน 

นายภานุกร  ไกรเทพ 
นายโชคชัย  บุญเกือ้ 

รองชนะเลิศอนัดับสองการแข่งขันเคร่ืองบินเล็กบังคับ ประเภท 4 
ช่องสัญญาณ  ม.ปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ คร้ังท่ี 62 
เด็กชายชญานนท์  บุญส่งนาค 
เด็กหญิงวรรณวิสา  ส้ินทุกข์  
เด็กหญิงอทิยาภรณ์  สุนันท์ 

เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม .ต้น 
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
นายทศภาคย์  ส้ันเต้ง 
นายสุรชัย  จงจิตร 

นายเอกชัย  ทองมาก 

เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  
ม.ปลาย   งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

ทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
เด็กหญิงศิริวรรณ  เรืองศิริ  
เด็กหญิงวศิรา  ชัยแป้น 
เด็กชายชานน พรศิริวงค์ 

เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม .ต้น 
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

คร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกุล ระดบัรางวัล/ชื่อรางวัลทีไ่ดร้ับ  

นางสาวมกุดาวรรณ  แซ่จั่ว  
นางสาวสุชาดา  วิทยพนัธ์ 
นางสาวสุธิดา  ทวยบุตร 

เหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม .ปลาย    
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คร้ังท่ี 1  

นางสาวเมธินี  ศรีรัตน์ เหรียญเงินการแข่งขันเรียงความและคัดลายมอื ม .ปลาย   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 62  

นางสาวเรือนแกว้  รู้เพราะจีน เหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ม .ปลาย  
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

นางสาวธิดารัตน์  จันทวาส เหรียญทองการแข่งขันสุนทรพจน์ ม .ปลาย   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

เด็กหญิงสุนิตา  แต้มประสิทธ์ิ เหรียญทองการแข่งขันสุนทรพจน์ ม .ต้น   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

เด็กหญิงกฤษฎา  สมาธิ เหรียญทองแดงการแข่งขันเรียงความและคัดลายมอื ม .ต้น   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

นางสาวณิชภักด์ิ  ภิรมย์ เหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมอื ม .ปลายงานสุนทรภูจ่ังหวัดตรัง 

เด็กหญิงศุภกร  เพช็รประสิทธ์ิ  
เด็กหญิงกาญจนา  เอยีมซ้ิว  
เด็กหญิงพชัรีรัตน์  สังขรัตน์ 

เหรียญทองการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ ม .ต้น งานนวัตถกรรมและ
เทคโนโลยีทางการนาศึกษา คร้ังท่ี 1 

นายทวีศักด์ิ  จันทสาร 
นายกรกมล  รักษช์ูชื่น  
นายณัฐกจิ  เล้นส้ิน 

เหรียญทองการแข่งขันโครงงานภาษาต่างประเทศ ม .ปลาย  
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 

เด็กหญิงกลุธิดา  จ าปา 
เด็กหญิงศุภกร  เพช็รประสิทธ์ิ 

เหรียญเงินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ภาษาองักฤษ Grammar Test 
งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 

นางสาวปิยะวรรณ 
นางสาวสุพชัชา  ลุกย้ี 

เหรียญทองแดงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ภาษาองักฤษ Grammar 
Use งานนวัตถกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คร้ังท่ี 1 

นายธีรเดช  มากชู 
นายธนัทบุญฬาสิริกลุ 

นางสาวณัฐมล  ศรีสวัสด์ิ  
นางสาวกานต์ชนิต  ด าชุม 

นางสาววราทิพย์  แสงวันลอย 

เหรียญทองแดงการแข่งขันละครส้ันภาษาต่างประเทศ ม .ปลาย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 62 



 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ – สกลุ ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลท่ีได้รับ  

เด็กหญิงกลุธิดา  จ าปา 
 

เหรียญทองแดงการแข่งขัน  Multi Skill 
ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

เด็กชายศิวกร  ด ากลึง 
เด็กชายกฤษณะพล  สัญวงศ์  
เด็กหญิงจันทร์สุดา  นานอน 

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันจัดสวนถาด  
ม.ต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

(ตัวแทนระดับเขตพืน้ท่ี) 
นางสาวเกศรา  จันด้วง 
นางสาวนวพร  ทิพเศษ  

นางสาวสุมณฑา  โพชสาลี 

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันแปรรูปอาหาร  
ม.ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

(ตัวแทนระดับเขตพืน้ท่ี) 
เด็กหญิงสวรรยา  นุชมว่ง 
เด็กหญิงศิราวดี  เอง็เส็ง  
เด็กหญิงวรรณิสา  ลาเทิง 

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันท าน้ าพริกผักสด  
ม.ต้น  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

(ตัวแทนแข่งขันระดับภาค) 
นายพงพฒัน์  ฐิติโชติ  

นางสาวพรทิพย์  บุญสังข์ 
นางสาวจุฑามาศ  ขาวดง 

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันท าน้ าพริกผักสด  
ม.ปลาย  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

(ตัวแทนแข่งขันระดับภาค) 
นายทรงสิทธ์ิ  จันทร์เพชร 
นางสาวทิพรัตน์  มัน่ซ้ิว 

นายวีระศักด์ิ  แซ่ย่ี 

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวาน
(ขนมไทย) ม.ปลาย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62(ตัวแทนแข่งขันระดับภาค) 
เด็กชายการิณ  วงศ์กรณ์  

เด็กหญิงกนกวรรณ  เจือกโว้น  
เด็กชายวรรณสินธ์  สุดเดช 

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวาน
(ขนมไทย) ม.ต้น 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62(ตัวแทนแข่งขันระดับภาค) 
เด็กชายธรกร  การชนะไชย  
เด็กหญิงสุนิตา  แซ่เหล้า 

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างหนังสืออเิล็กทรอนิกส์  
(E-book) ม.ต้น 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนคร้ังท่ี 62 
(ตัวแทนแข่งขันระดับเขต)  

เด็กหญิงวรรณวิภา  รองเดช เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเด่ียวซอด้วง 
ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62 

(ตัวแทนแข่งขันระดับเขต)  
นายธีระยุทธ  ทองโอ เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ม .ปลาย   

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 62(ตัวแทนระดับเขต) 



 

 

 

 

 

ผลงานดีเด่นของคร ู
หนึง่แสนครูดี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

นางอลุาวรรณ  ปราบโรค รองผู้อ านวยการ 
นางศรีรจนา  ไทยกลาง กลุ่มสาระฯ สังคม 

นางนีรชา  ทับเท่ียง กลุ่มสาระฯ สังคม 
นางอารักษ์  เอือ้ปญัจะสินธ์ุ กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 

นายเกยีรติศักด์ิ เอือ้ปญัจะสินธ์ุ  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางวรรณา  ไชยบตุร กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 

นางเพ็ญรัตน์  ประเสริฐกลุ กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
นายอเนก  ศรีสวัสด์ิ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รวม

กราฟสรปุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

จ าแนกตามกลุ่มสาระฯ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

  

กราฟสรปุผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

จ าแนกตามระดบัชัน้ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

มัธยมศกึษาปีที่ 
1

มัธยมศกึษาปีที่ 
2

มัธยมศกึษาปีที่ 
3

มัธยมศกึษาปีที่ 
4

มัธยมศกึษาปีที่ 
5

มัธยมศกึษาปีที่ 
6

รวม

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รวม



 

 

 
 


