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ค ำน ำ 
 

  การจัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญเพราะข้อมูล
สารสนเทศแสดงถึงการพัฒนางานต่างๆ ในโรงเรียน ที่จะน าไปสู่การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา                        
ของโรงเรียน  เป็นการช่วยให้สามารถตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาและปรับปรุง  แก้ไข                       
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกต้อง ตามสภาพความเป็นจริง   เนื่องด้วยการศึกษา                         
เป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  การตัดสินใจและการวางแผนจึงต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศ        
ที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด 
จึงได้จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ  

สารสนเทศฉบับนี้  จัดท าขึ้นด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน                             
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป   ขอขอบคุณคณะท างานและบุคลากร                    
ทุกกลุ่มที่ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลท าให้เอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ 
 
 
        
 
 
 

(นายปัญญา  หัตถิ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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สารบัญ (1) 
               หน้า 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 ประวัติและผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต      1 
 ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน       11 
 ปรัชญา , สีประจ าโรงเรียน , ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน    13 
 เพลงประจ าโรงเรียน        13 
 แผนผังที่ตั้งโรงเรียนสตรีภูเก็ต       14 
 แผนผังโรงเรียนสตรีภูเก็ต        15 
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต       16 

ส่วนที่ 2  สภาพการบริหารและการจัดการโครงสร้างการบริหาร 
 โครงสร้างการบริหาร        17 
 ท าเนียบผู้บริหาร         18 
 คณะกรรมการองค์กรพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต    21 
 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต   22 
 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต   23 
 รายชื่อคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต    24 
 รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต  25 
 รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต   26 

ส่วนที่ 3  แนวการจัดการศึกษา 
 วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์       27 
 อัตลักษณ์, เอกลักษณ์, คุณลักษณะอันพึงประสงค์     27 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน, วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต   28 
 นโยบายโรงเรียนสตรีภูเก็ต       29 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน       30 
 ข้อมูลนักเรียน         32 
 ข้อมูลครูและบุคลากร        37 
 ข้อมูลอาคารสถานที่        56 
 แหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอก       58 
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สารบัญ (2) 
               หน้า 

 ข้อมูลทุนการศึกษา        60 
 ข้อมูลด้านงบประมาณ        64 
 โครงสร้างเวลาเรียน        66 

ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 
 การรับบริการด้านสุขภาพของนักเรียน      67 
 การเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน       70 
 การขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก      72 
 การพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2562      72 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม      78 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562   80 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานของกลุ่มสาระ    81 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาพ้ืนฐานในระดับ 3 ขึ้นไป   97 
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน    98 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      99 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)    100 
 ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562       102 
 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของ ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562  113 
 จ านวนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของ ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562  114 
 จ านวนนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย   115 

ภาคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าสารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2562   117 
 คณะผู้จัดท า         120 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ประวัติและผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ชื่อ   โรงเรียนสตรีภูเก็ต   ที่ตั้ง  เลขที่ 1 ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่  อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000  
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
         กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์   076-211034, 076-222368  โทรสาร  076-219522  
E-mail  :  spk@satreephuket.ac.th    Website : www. satreephuket.ac.th 
เนื้อท่ี  28  ไร่  68  ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ  อ าเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 หลักสูตรการเรียนมีดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 -  โครงการนานาชาติ (International Program) 

-  โครงการนานาชาติหลักสูตร Cambridge 
 -  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) 
 -  หลักสูตรภาคปกติ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -  โครงการนานาชาติ (International Program) 
       - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์     
                - แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – อังกฤษ 

-  โครงการนานาชาติหลักสูตร  Cambridge 
 -  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) 
 -  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – คณิตศาสตร์ (จีน,ญี่ปุ่น)   
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – ฝรัง่เศส 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – เยอรมัน 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – ญี่ปุ่น 
 -  แผนการเรียนอังกฤษ – จีน 
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ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนสตรีภูเก็ต ตั้งขึ้นโดยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  
ร่วมกับคณะกรรมการสตรี ได้จัดหาเงินเพ่ือสร้างโรงเรียนส าหรับสตรีขึ้น ณ สถานที่บริเวณ ถนนสตูล 
เชิงเขารัง  เมื่อ พ.ศ.2452 โดยได้วางศิลาฤกษ์จารึกไว้ว่า  “โรงเรียนษัตรี สร้างปี 127” และในขณะที่
อาคารเรียนยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ได้สร้างเรือนไม้ชั่วคราวขึ้นในบริเวณวัดมงคลนิมิตเพ่ือให้นักเรียน     
ได้ใช้เรียน เปิดสอนเฉพาะระดับประถม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎ                
ราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคาร และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ปลูกปัญญา”                     
เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2552 มีครูใหญ่คนแรก คือ นายค้อ  ฤกษ์ถลาง  ต่อมาขยายชั้นเรียนถึงระดับ
มัธยมศึกษา มีนักเรียนเพ่ิมขึ้น พระพิทักษ์ชินประชา (ตันม้าเสียง ตัณฑวนิช) ได้สร้างอาคารเรียนใหม่                
ที่วัดมงคลนิมิตร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเมื่อ พ.ศ.
2460 และพระราชทานนามว่าโรงเรียนสตรีประจ ามณฑลภูเก็ต “ตัณฑวณิชวิทยาคม” เมื่อเวลาผ่านไป
หลายปีเกิดปัญหาสถานที่เรียนคับแคบไม่เพียงพอกับนักเรียน พ.ศ.2492 นางเย็นจิต  ณ ตะกั่วทุ่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนในสมัยนั้น จึงขยายพ้ืนที่ โดยขอแลกเปลี่ยนที่ดินกับเทศบาลนครภูเก็ต                 
ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบัน คือ ถนนด ารง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีที่ดิน 
15 ไร่  เมื่อพ.ศ.2494 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็น “โรงเรียนสตรีภูเก็ต” 
ต่อมาได้ขยายเนื้อท่ีโรงเรียนไปจรดถนนเชิงคีรี ท าให้มีพ้ืนที่รวม 28 ไร่  68 ตารางวา  
 พ.ศ.2471  พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี              
พระบรมราชินี เสด็จเลียบมณฑลภูเก็ตได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน 
 พ.ศ.2528  อธิบดีกรมสามัญศีกษา(ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง) เป็นประธานในพิธีเชิญพระพุทธรูป 
ขึ้นสู่ที่ประดิษฐานและเปิดป้ายโรงเรียนมาตรฐาน 
 พ.ศ.2543  สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด าเนิน
ทอดพระเนตร “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2543 จากการกราบบังคม               
ทูลเชิญของผู้อ านวยการราณี วิสูตรธนาวิทย์ 
 พ.ศ.2546  เปิดโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) และโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) 
  พ.ศ.2548  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงน า
คณะกรรมการนานาชาติมูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล  จ านวน 30 คน  เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน               
เป็นการส่วนพระองค์  ได้พระราชทานเงินพร้อมพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม                   
พระบรมราชชนก แก่โรงเรียน โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ คณะครู บุคลากรและนักเรียน
เฝ้ารับเสด็จฯ 
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 พ.ศ.2549  สมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีแห่งสวีเดน เสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วน 
พระองค์เพ่ือทรงเยี่ยมและพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบภัยสึนามิ  
  พ.ศ.2550  วัดไชยธาราราม สร้างอาคารส่วนหน้าให้กับโรงเรียนวงเงิน 12 ล้านบาทเศษ  วันที่ 
11 มีนาคม 2551  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดป้าย
และพระราชทานนามว่า “อาคารฉลองราชกุมารี เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา” และทรงวางศิลาฤกษ์ 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ชั้นสร้างด้วย  
งบประมาณของ สพฐ. และเงินบริจาค  โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์  เป็นผู้ด าเนินการ                    
ในการระดมทุน  และในปีเดียวกัน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศสึนามิและพิพิธภัณฑ์พืชแห้ง พร้อมคณะอัยการผู้ช่วยรุ่นที่ 39     
  พ.ศ.2552  จัดงานเฉลิมฉลอง “ร้อยใจ ร้อยไมตรี 100 ปี สตรีภูเก็ต” และคณะรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการกลุ่มประเทศอาเซียน เยี่ยมชมศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  พ.ศ.2553  ก าหนดใช้หลักสูตรโรงเรียนสตรีภูเก็ต พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้หลักการของโรงเรียน “มุ่งสู่สากล บนฐานไทย                   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(SSP) เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน  
เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามนโยบายของรัฐ และปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เป็น International Program: IP 
  พ.ศ.2554  ปรับหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็น Intensive English 
Program: IEP 
  พ.ศ.2555  เปิดอาคาร “หลวงพ่อแช่ม 100 ปี สตรีภูเก็ต” ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ทรง      
ชิโนโปรตุกีส 2 ชั้น สร้างด้วยงบประมาณ จากรายได้การจัดสร้างวัตถุมงคล รูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม 
100 ปีสตรีภูเก็ต โดยมีผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ เป็นผู้ด าเนินการ 
  พ.ศ.2556   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  และในปีนี้ ได้
จัดตั้ง “ศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน”  
  พ.ศ.2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพ่ือนใจ 
TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี ผู้อ านวยการเสถียร  
พลเยี่ยม  คณะครู บุคลากรและนักเรียนรับเสด็จ 

พ.ศ.2562  จัดสร้างเสาธงโรงเรียนที่เป็นไปตามข้อก าหนดของ สพฐ. มีส่วนสูงไม่เกิน 18 เมตร 
โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจ านวน 700,000 บาท จัดสร้างโดยคุณธ ารงค์  งานทวี               
ในนามบริษัท งานทวี จ ากัด และวันที่ 29 เมษายน 2562  ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม ได้ประกอบพิธี
บวงสรวงตั้งเสาธง โดยมีครูและบุคลากรร่วมพิธี 
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 ปัจจุบันโรงเรียนสตรีภูเก็ตด าเนินงานบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากลยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารงานโดย นายปัญญา  หัตถิ  ผู้อ านวยการโรงเรียน                 
สตรีภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562  
 

ผลงานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
  กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล
โรงเรียนพระราชทาน ในปี พ.ศ.2523, 2525, 2526, 2527, 2536, 2540, 2544, 2548, 2552,  2556 
และ 2560 รวม 11 ครั้ง และโล่ทองโรงเรียนพระราชทาน 3 ปีซ้อน  รวม 3 ครั้ง   
พ.ศ.2521 – พ.ศ.2530  ผู้อ านวยการสว่าง  ปานม่ัน 

พ.ศ.2523 –2527 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจ าปีพ.ศ.2523, 2525, 2526 และ 2527 รวม 4 ครั้ง 
และรับโล่ทองโรงเรียนพระราชทาน ครั้งที่ 1  

พ.ศ.2528    - รับโล่รางวัลประเภทการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นดีเด่นจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ.2530 – พ.ศ.2535  ผู้อ านวยการสุภางค์  เขียวหวาน 

พ.ศ.2531    - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น   
ระดับจังหวัดและระดับเขต 

พ.ศ.2535    - ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาท่ีจัดจริยธรรมศึกษาดีเด่น 
พ.ศ.2535 – พ.ศ.2540  ผู้อ านวยการสุรางค์  บุญฮก 

พ.ศ.2536    - โรงเรียนสตรีภเูก็ตได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2536  ครั้งที่ 5 
พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545  ผู้อ านวยการรานี  วิสูตรธนาวิทย์ 

พ.ศ.2540 - โรงเรียนเข้ารับโล่พระราชทานเพื่อจัดท าป้าย “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน                
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
       - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีพ.ศ.2540  ครั้งที่ 6 
 - วงโยธวาทิตเหรียญเงินแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2541 - ได้รับการคดัเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็น 1 ใน 13 โรงเรียน                      
สังกัดกรมสามัญศึกษา  ที่เข้าโครงการน าร่องจัดการระบบสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เข้าสู่มาตรฐาน  
ISO 14001 
 - รับเกียรติบัตรชนะเลิศโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ระดับเขตการศึกษา 4 
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 - รับรางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่น ของเขตการศึกษา 4 ดังนี้ งานวิชาการ             
งานธุรการ งานปกครอง งานบริการ งานแนะแนว งานห้องสมุด งานโสตทัศนศึกษา งานทะเบียน  
งานสารสนเทศ หมวดภาษาอังกฤษ หมวดภาษาต่างประเทศท่ี 2 และหมวดกิจกรรม 
 - ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกดีเด่น 

พ.ศ.2542  - รับรางวัลการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 ตามนโยบายของอธิบดี
กรมสามัญศึกษา ประเมินโดย SGS International Certification Services Ltd. ประเทศอังกฤษ 
 - โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศระดับประเทศ 
 - สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมดีเด่นของจังหวัดภูเก็ต 

พ.ศ.2544 - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีพ.ศ.2544 ครั้งที่ 7 และรับโล่ทองพระราชทาน 
ครั้งที่ 2 

 - ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาจัดจริยศึกษาดีเด่น ประจ าปี 2544 
พ.ศ.2545 รับรางวัลดีเด่นด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติดได้ประสบความส าเร็จ  

พ.ศ.2545 – พ.ศ.2547  ผู้อ านวยการผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ 
พ.ศ.2546 - รับโล่โรงเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น  

ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่าได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับ ทอง 
                         - รับประกาศเกียรติคุณชั้นที่ 3 เพ่ือแสดงว่าเป็นสถาบันที่ให้ความร่วมมือจัดหา       
ผู้บริจาคโลหิต  เป็นหมู่คณะนานกว่า 5 ปี ติดต่อกัน 

พ.ศ.2547 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพ่ือเสริมอาชีพ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554  ผู้อ านวยการเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์ 

พ.ศ.2548    -  โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล 
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2548  ครั้งที่ 8 

 - รับรางวัลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม ระดับ        
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ 

พ.ศ.2549 - รับรางวัล สถานศึกษาที่มีระบบการบริหารจัดการตามแนวพระราชด าริ                   
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรรพสิ่งล้วนพันเก่ียว ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม  
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมของภาคใต้ และรางวัล
เหรียญเงินระดับประเทศของคุรุสภา 
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 - ผ่านการประเมินคุณภาพรอบที่ 2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้ ระดับ ดีมาก 

พ.ศ.2551 - หนังสือ “ภูเก็ต” ตามโครงการต าราและสื่อโรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน ในการประกวดผลงานนวัตกรรม ประเภทสื่อของคุรุสภา   

พ.ศ.2552    - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปีพ.ศ.2552  ครั้งที่ 9 

 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษาจัดนักเรียนน าเสนองาน                  
การบริหารจัดการศึกษา จัดเลี้ยงรับรอง และน าชมแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต แก่รัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการอาเซียนที่มาประชุมกลุ่มอาเซียน ณ โรงแรมเชอราตัน จังหวัดภูเก็ต 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนกระจายอ านาจประเภทที่ 1 ล าดับที่ 1 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาภูเก็ต 
 - ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                        
ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายโดยตรงกับคลังในระบบ 
GFMIS 
 - รับป้าย “สถานศึกษาพอเพียง 2552” จากกระทรวงศึกษาธิการ 
 - รับเกียรติบัตรรางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมประเภทการบริหารจัดการชื่อ 
“รูปแบบการบริหารปัจจัยเสี่ยงเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต” จากการประกวด ใน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ 

พ.ศ.2553 - รับรางวัลโรงเรียนเพียรเพ่ิมผลผลิตยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา จากสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 
 - ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวง  
ศึกษาธิการ (สพฐ.) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียน และ Education Hub 1 ใน 14 แห่งของประเทศและ                   
เป็นตัวแทนสพม.เขต 14 น าเสนอผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง             
ของภาคใต้ ประจ าปี 2553 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - เป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 น าเสนอผลงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคใต้  
 - ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 - โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา               
ตามโครงการ “โรงเรียนของพ่อ เล่าเรื่องของพอเพียง ร้อยเรียงคุณภาพ” 
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พ.ศ.2554 - ผ่านการประเมิน เป็นสถานศึกษาแบบอย่างในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 - ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 
พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556  ผู้อ านวยการปรีชา  หนูน้อย 

พ.ศ.2555 - ได้รับคัดเลือกจากส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นโรงเรียน 1 ใน 62 โรงเรียนแรกของประเทศเข้าโครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริหารสถานศึกษาสู่สากล (High Performing Schools) 
 - เป็นโรงเรียนแกนน าพัฒนาการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
 - เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์          
ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 - โ ครงการ เ ยาวชนสืบสานวัฒนธรรมท้ องถิ่ นภู เ ก็ ต รั กษ์ สิ่ ง แ วดล้ อม                            
จากส านักงาน เลขาธิการ วุฒิสภาท าเนียบรัฐสภา 
 - โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการน าเสนอความรู้                         
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม จาก วุฒิสภา 
 - รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่
ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต จาก ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
 - ร า งวั ล โ ร ง เ รี ยนที่ ส่ ง เ สริ มและพัฒนาการ เ รี ยนการสอนภาษา ไทย                  
โครงการรักษ์ภาษาไทย จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.   
พ.ศ.2556 – พ.ศ.2557  ผู้อ านวยการอุเทน  จิตต์ส ารวย 

พ.ศ.2556  - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2556 ครั้งที่ 10 และรับโล่ทองพระราชทาน 
ครั้งที่ 3   

 - รางวัล Best Practice Award การประกวดกิจกรรม โครงการสร้างค่านิยมใหม่
เยาวชนร่วมใจต้านภัยทุจริต จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 - เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษาสภาพ จากส านักงานเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 



 

 

                      Information  of  Satree  Phuket  School     หน้า | 8 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
    

 - สถานศึกษาดีเด่น การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี 2556 จากศูนย์การฝึก 
นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 41 

พ.ศ.2557  - รางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจ าปี 2557 ประเภทรักษามาตรฐาน 
จากส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
                         - โรงเรียนมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเป้าหมายร้อยละ 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ระดบัเขตพ้ืนที ่
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2556 
                          - โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 
 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ 
ประเทศ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 
 - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับ 
ประเทศ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2556 
พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559  ผู้อ านวยการโกศล  ใสขาว 

พ.ศ.2558 - รางวัล “โครงการรักษ์ภาษาไทย” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558                       
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ                
ครบ  5 รอบ ในปี 2558 จากส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประกาศรับรองคุณภาพ 
OBECQA โรงเรียนสตรีภูเก็ต ซึ่งมีทั้งหมด 62 โรงเรียนทั่วประเทศ 
  พ.ศ.2559 - ได้รับป้ายโรงเรียนสุจริต และ ผลงานวิจัยโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียน 
สุจริต จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
 - รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
OBECQA ปี 2558 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET บรรลุเป้าหมายร้อยละ5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                      
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 
2559 

- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                   
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับพ้ืนที่การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    
ปีการศึกษา 2559 
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- โรงเรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET คะแนนเฉลี่ยรวม                        
เกินร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับพ้ืนที่การศึกษา                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 
พ.ศ.2559 – 2562  ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม 

พ.ศ.2560   - โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัล
พระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจ าปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11  

 - รางวัลโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ เป็นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนา                
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ    

- รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองอันดับ 2 “การคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจ าปี 2560”ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดโดย สพม. 14 

- รางวัลชมเชย สายสามัญศึกษา การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริม
การออม ประจ าปี 2560 จัดโดยธนาคารออมสิน 
 - รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนแบบอย่างด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากไร้ ฝ่ายโครงการ 
“The Heart of Giving” โดยมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2561  - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง 
และระดับชาติ รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านบริหารจัดการ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 - รางวัลชมเชยอันดับ 3 ระดับประเทศ การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันส าคัญ  สากล
ของโลก ประจ าปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จัดโดยกรม                                   
การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร  

- รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่ งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์                        
ของนักเรียน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

- รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปี 2561 

- รับเกียรติบัตรเข้าร่วมน าเสนอนิทรรศการผลงานการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล (Intensive School) งานนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา2561 ภาคใต้ (World–Class Standard School Symposium) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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- รับรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภท
สถานศึกษา สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ 

- โล่รางวัลชมเชยการคัดเลือกการด าเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประสบผลส าเร็จด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจ าปี พ.ศ.2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - รับรางวัล IOA AWARD ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2561                    
ดีเด่นประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พ.ศ.2562    - ผู้อ านวยการเสถียร  พลเยี่ยม และ นางวิภา  ตันมานะตระกูล เข้ารับโล่เชิดชู
เกียรติ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดีเด่น ประจ าปี 2561” และ โรงเรียน                       
ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  ของสมาคมกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันเสาร์   
ที่ 27 เมษายน 2562 

        - รับมอบสารตราตั้ งการจัดตั้งศูนย์เ พ่ือการสืบสานศาสตร์พระราชา                         
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์ครอบครัวพอเพียง ล าดับที่ 112 จากมูลนิธิครอบครัว
พอเพียง  

  

พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ 
 พ.ศ.2562  - รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่ ง เสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์                    
ของนักเรียน และร่วมอบรมสื่อการเรียนการสอน จัดโดยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ                  
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 
 พ.ศ.2563   - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ชนะเลิศเหรียญทอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 
     -  คุณสรายุทธ  มัสลัม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน                 
สตรีภูเก็ต และผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็น “ประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานดีเด่น” และ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดีเด่น” ประจ า ปี2562    
จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
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  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
    

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 
 
 

 
 

 

 
ตราโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
“ตราความเรืองปัญญา” 

เป็นอักษรย่อ  ส.ภ.ก. เปล่งรัศมีขจรขจาย 
 
 
 
 
 

ส.ภ.ก. 
ส.ภ.ก. คืออักษรย่อของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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ศักดิ์สตรีภูเก็ตหนึ่งเพชรรัตน์ 
เจิดจรัสธ ารงคงศักด์ิศรี 
สร้างปัญญาความงามคณุความด ี
หนึ่งสตรีภูเก็ตเพชรแผน่ดิน 

 
  เนาวรัตน์     พงษไ์พบลูย ์
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
ท้าวเทพกษัตรีย์ศรีสุนทร 

      ศรีนครภูเก็ตเพียงเพชรฉาย 
      ลูกสตรีภูเก็ตคือเพชรพราย 
      ร่วมสืบสานศักดิ์ศรีวีรชนฯ 
 
       เนาวรัตน์     พงษไ์พบลูย ์
 

 

 



 

 

                      Information  of  Satree  Phuket  School     หน้า | 13 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
    

ปรัชญาโรงเรียน 
 
สีประจ าโรงเรียน     ขาว – น้ าเงิน  

 สี ขาว – น้ าเงิน  หมายถึง  สะอาด  สว่าง  สงบ 
 
ดอกไมส้ัญลักษณ์โรงเรยีน      “ดอกชงโค”  
 

 
เพลงประจ าโรงเรียน 
เพลงมาร์ช ส.ภ.ก. 

 
ค าร้อง   อาจารย์เย็นจิต  ณ ตะกั่วทุ่ง                 ท านอง One  Hundred  Song 
 

เราสตรี / มีชื่อ / เด่นบันลือ / สมนาม /  
  สง่างาม / สถาน / การศึกษา / - /  
  ส่งเสริม / มวลศิษย์ / อบรมเนือง / นิตย์มา /  
  ศาสตร์และศิลป์ / วิทยา / ปรีชาชาญ / - / 
  รักชาติไทย / ยิ่งชีวา / พระศาสนา /  มหากษัตริย์ / 
  รักระเบียบ / เกียรติประวัติ / รักชื่อเสียง / ทุกด้าน 
  นักกีฬา / พลานามัย / ใจอาจหาญ / -  
  ช านาญ / - / มีชัยทุกที / - / 
  น้ าเงินขาว / ร่วมจิต / ร่วมชีวิต / ขวัญใจ / 
  เทิดธง / เราไว้ / เป็นสักขี / - / 
  เราสมาน / เราสมัคร / ร่วมกันสา / มัคคี / 
  ส.ภ.ก. / เจริญรุ่งเรือง / เลื่องลือชา / - / 
  คู่ฟ้า / - / ช่ัวนิรันดร / - / 
 
 
 
 

ความรู้    คูค่วามดี    มสีุขภาพ 
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แผนผังทีต่ั้งโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
   

 
 

 
 



 

 

                      Information  of  Satree  Phuket  School     หน้า | 15 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
    

แผนผังโรงเรียนสตรีภเูก็ต 
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รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 
 
 
 
 

                                                 

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนสตรีภเูก็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 

 
 
 
 
                                                                                                    

       

   

 

    

 

   

   

 
    

นางสาวพีรปภา  เลิศสกลุ  
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
นางสาวพรรณทิภา ทองนวล 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที ่ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นางขวัญตา  คชรินทร ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายยวดยิ่ง  ด้วงสุข 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาฯ 

นายณรงค์ศักดิ์  ขุนนะ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่ 

นางสาวดวงรัตน์  เจษฎาพิพัฒน์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานการเงิน–บัญชี 

นางกลีบแก้ว  ขอถาวรทรัพย์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย ์

นางสาววาสนา กุลฑลเบญจะ    
  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

นายปัญญา  หัตถิ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

   
นายวิชาญ  โสมณวัฒน ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการ 
ปฏิบัติงานในหน้าที ่ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

นางแก้วตา  ชูกลิ่น 
 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน 

ปฏิบัติงานในหน้าที ่ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 

  

  

 

 

 
นางธนัญญา  ศิริวัฒน ์

  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานหลกัสูตรฯ
ฯ 

 

นายเด่น  นวลปาน 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรยีน 
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ส่วนที่ 2  สภาพการบริหารและการจดัการโครงสร้างการบริหาร 
   

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 

 โรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดโครงสร้างสายงานการบริหารออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารวิชาการ    
กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงบประมาณ  กลุ่มบริหารทั่วไป  จัดการศึกษาตามกรอบนโยบาย                  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการปฏิรูปการเรียนรู้         
การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  และการบริหาร
จัดการประกันคุณภาพมาตรฐานสากล โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความร่วมมือของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รวมทั้ง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น  
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ทําเนียบผู้บริหารโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
       
      

    
     

           1. นายค้อ  ฤกษ์กลาง                    2. นายโส  สุรัต 
ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2452 – 2455      ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2456 – 2459 
 

 
          
 
  
           3. นางพินิจธนากร   ทรัพย์          4. นางเรือนแก้ว  สุนันทโกษา 
ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2460 - 2465         ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2465 – 2466 
 

 
 
 
 
  
          5. นายนั้ว (นิวัตร)  เกษตริกะ              6. นางบริหาร  สิกขกิจ  (จนิดา สิทธิวานนท์) 

ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่  พ.ศ.2467 – 2471        ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2465 - 2466 

       
      

    
 
        
 

           7. นางสาวภูเก็ต ณ นคร               8. นายนั้ว (นิวัตร)  เกษตริกะ           
ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2472 – 2474  ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2475 – 2476 
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            9. นางสาวอนงค์  สุคนธรส               10. นางประดับ ณ ถลาง (นางนงรัตน์  บุญยกิจ) 

ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่ พ.ศ.2477 - 2480        ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่ พ.ศ.2480 – 2487 

 
  
 
 
  
  

           11. นางเย็นจิตร  ณ ตะกั่วทุ่ง                   12. นางสว่าง  ปานม่ัน 

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2487 – 2521 ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2521 – 2530 
 

       
      

    
 
        
           13. นางสาวสุภางค์  เขียวหวาน                           14. นางสาวสุรางค์  บุญฮก 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2530 – 2535 ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2535 - 2540 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          15. นางสาวรานี  วิสูตรธนาวิทย์                          16. นางสาวผ่องศรี  เรืองดิษฐ์ 
ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2540 – 2545 ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2545 – 2547 
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           17. นายเกียรติศักดิ์  ปิลวาสน์           18. นายปรีชา  หนูน้อย 

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2547 - 2554 ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2554 – 2556 
 

 
 
 
 
  
  

             19. นายอุเทน  จิตต์สํารวย                    20. นายโกศล  ใสขาว 

ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2556 – 2557   ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการ พ.ศ.2557 – 2559 
 
 

       
      

    
 
 
          21. นายเสถียร  พลเยี่ยม         22. นายปัญญา  หัตถิ 
 ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2559 – 2562  ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการองค์กรพัฒนาการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

 

  
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นายสรายุทธ  มัลลัม 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

นางรุ่งนภา  พุฒแก้ว 
  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

นายชัยพิทักษ์  อ๋ึงสินค้าตระกูล 
ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน 

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

นางสมใจ  คงคุณากร 
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

นางพรรณงาม  คงสําราญ 
ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง                  

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
ประจําปีการศึกษา 2562 - 2565 

 

1.  คุณสรายุทธ    มัสลัม   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
2.  คุณวิภา    ตันมานะตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
3.  คุณสมชีพ    เทพอักษร  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
4.  คุณรจนา    รักแต่งาม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
5.  ดร.มานพ    ชาชิโย   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
6.  คุณอุรุพงศ์    ประทีป ณ ถลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7.  คุณสมพร    ฉั่วสกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8.  คุณขวัญตา    คชรินทร์  ผู้แทนครู    กรรมการ 
9.  ดร.ศิริภัทรา    คูสุวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
10.คุณสิริโรจน์    วรรณวร  ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน   กรรมการ 
11.พระครูโฆษิตวิหารธรรม บุญเสริม  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
12.พระครูประคุณสุดกิจ   พลจรัส  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ 
13.นางเบญจวรรณ   ตัมพานุวัตร  ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
14.คุณธีระ    เจี่ยสกุล  ผู้แทน อปท.     กรรมการ 
15.คุณป ัญญา    หัตถ ิ   ผู้อ านวยการโรงเรยีนสตรีภเูก็ต กรรมการและเลขานุการ 
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

1. คุณรุ่งนภา   พุฒแก้ว   นายกสมาคมฯ 
2. คุณเสถียร       พลเยี่ยม   อุปนายกฯ คนที่ 1 
3. คุณบุญเรือน   คงส าราญ  อุปนายกฯ คนที่ 2 
4. คุณสันติ   วงค์ไชยา  เหรัญญิก 
5. คุณชูชาติ   นวลทองแก้ว  ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. คุณธีระชัย  รัตนรังษี   นายทะเบียน 
7. คุณพรรณทิภา    ทองนวล  ผู้ช่วยนายทะเบียน 
8. คุณพีรปภา  เลิศยศกุล  ปฏิคม 
9. สิริโรจน์    วรรณวร   ผู้ช่วยปฏิคม 
10. คุณจันทราพร  เพชรจ านง  ประชาสัมพันธ์ 
11. คุณนเรศวร์    ศรีอักษร  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
12. คุณลิขิต    หล้าแหล่ง  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
13. คุณจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์   เลขานุการ 
14. คุณทัศสิรี  ฉายขจร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. คุณดลรัตน์  คงหาญ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. คุณถิรฉัตร  คงจันทร์   กรรมการกลาง 
17. พ.ต.ท.อนุกูล    หนูเกตุ   กรรมการกลาง 
18. คุณเดชาธร    แกล้วกล้า  กรรมการกลาง 
19. คุณวิซาญ  โสมณวัฒน์  กรรมการกลาง 
20. คุณกฤษฏิ์ธนัฐ  บุญยัษเฐียร  กรรมการกลาง 
21. คุณวิวัฒน์  ลิ่มวัฒนวงศ์  กรรมการกลาง 
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สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

คุณสมใจ 
คุณลลินทิพย์ 
คุณอัญชลี 
คุณพรรณงาม 
คุณศุภกานต์ 
คุณส่องศรี 
คุณภรภัทร 
คุณสุมาลี 
คุณวิภา 
คุณดารณี 
คุณจริยา 
คุณอริยะ 
คุณนงนภัส 
คุณกานต์มณี 
คุณลิขิต 
คุณเสถียร 
คุณพีรปภา 
คุณเบ็ญจมาศ 
คุณศิริรัตน์ 
คุณโษบล 
คุณทิพวรรณ 
คุณสมพิศ 
คุณรักงาม 

คงคุณาการ 
ศุภพฤกษ์ 
โชติรัศมีพันธ์ 
คงส าราญ 
ปิยะวรธรรม 
บ ารุงถิ่น 
นิสิตโยธากุล 
คุณสนอง 
จันทร์ทอง 
เอกเสน 
เจริญจิระตระกูล 
งานวงศ์พาณิชย์ 
ภู่ธีระกุล 
อุดมเวช 
หล้าแหล่ง 
พลเยี่ยม 
เลิศยศกุล 
โกยศิริพงศ์ 
วิทยาพิเษฐ 
มุสิกชาติฃ 
แสวงผล 
ถิ่นสาคู 
ผลเจริญ 

นายกสมาคมศิษย์เก่า 
อุปนายกคนที่ 1 
อุปนายกคนที่ 2 
เหรัญญิก 
ผู้ช่วยเหรัญญิก 
เลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
นายทะเบียน 
ผู้ช่วยนายทะเบียน 
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้ช่วยฝ่ายวชิาการ 
ปฏิคม 
ผู้ช่วยปฏิคม 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 
กรรมการกลาง 

  ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต 
1. คุณกรรชมน      บุญวัฒโนภาส  7. คุณอุไรรัตน์  อติเศรษฐ์ 
2. คุณวิภาพรรณ คูสุวรรณ  8. คุณพรพรรณ  ตันติพิริยะกิจ 
3. คุณเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน ์  9. คุณสดศรี  ตันสุธัญลักษณ์ 
4. คุณบัณฑูร  ทองตัน   10.คุณชัยอนันต์  สุทธิกุล 
5. คุณสมจิตต์  สุทธางกูล  11.คุณกิตติ  พฤฒิสืบ 
6. คุณดวงกมล เอช   12.คุณอรุณลักษณ์ ตัณฑุลมาศ 
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มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
คณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 

คุณชัยพิทักษ์ 
คุณนันทินี 
คุณเบญจวรรณ 
คุณสมจิตร 
คุณวิสุทธิ์ 
คุณจรินทร์ 
คุณทรงวุฒิ 
คุณอรุณวรรณ 
คุณอรุณรัตน์ 
คุณณัฐวัฒน์ 
คุณยุพิน 
คุณอัญชลี 
คุณกิตติ 
 

อภิชิตสิทธิกุล 
เกิดวงศ์บัณฑิต 
ตันภานุวัตร 
ศักดิ์ศรีทวี 
จงชูวงศ ์
นิจย์กิจสมบูรณ์ 
หงษ์หยก 
เสรีเสถียรทรัพย์ 
รักแต่ตระกูล 
ไผทรัตนเศรณี 
คาหะปะนะ 
จารุจินดา 
พฤฒิสืบ 
 
 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
    

1. คุณพรรณงาม    คงส าราญ  ประธาน 
2. คุณดอน    ลิ้มนันทพิสิฐ  รองประธาน คนที่ 1 
3. คุณจรูญ    เชื้อฉลาด  รองประธาน คนที่ 2 
4. คุณดลรัตน์    คงหาญ   เลขานุการ 
5. คุณรังสินี    ดีบุตร   ผู้ช่วยเลขานุการ 
6. คุณพรรณงาม    คงส าราญ  ประชาสัมพันธ์ 
7. คุณธชกร    แก้วน้อย  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
8. คุณสุนันทา    หมัดสมัน  นายทะเบียน 
9. คุณกฤษณี    ตวงสิน   ปฏิคม 
10. คุณประสงค์    สังขะไชย  กรรมการกลาง 
11. คุณบุญเรือน    คงส าราญ  กรรมการกลาง 
12. คุณกัสมา    หวานดี   กรรมการกลาง 
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 ส่วนที่ 3 แนวการจัดการศึกษา  
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 

โรงเรียนสตรีภูเก็ตมุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชั้นนําคู่คุณธรรมจริยธรรม 

พันธกิจ  (Mission) 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กร                  
2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และสังคมโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วม                        

ในการจัดการศึกษา 
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐาน                   

ของความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

เป้าประสงค์ (Purpose)              
  

    นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ สู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรม 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)   
 

“ บุคคลแห่งการเรียนรู้ ( Personal learning ) ” 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)  
 

“ สถานศึกษา ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( Learning Community School ) ” 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต    
3. มีวินัย     
4. ใฝ่เรียนรู้      
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
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กลยุทธ์ของโรงเรียน (Strategy) 
 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ยึดหลักปรัชญา                
ของเศรษฐกิจพอพียง 

1.1 พัฒนาการบริหารโรงเรียนรูปแบบนิติบุคคลด้วยระบบคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศึกษาทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 
2.1  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา 
2.2  ระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2.3  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าชุมชนกับสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3  เร่งรัดและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง 
                มาตรฐานสากล          
          3.1  ส่งเสริมบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

3.2  ส่งเสริมบุคลากรด้านคุณธรรม และ จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
4.1 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
4.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

วัฒนธรรมแห่งคุณภาพโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

1. ต้องให้ความสนใจกลุ่มเป้าหมาย 
2. สนใจในเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจงานที่ปฏิบัติ 
4. เน้นการทํางานเป็นทีม 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
6. ให้ความสําคัญกับข้อมูลและความเป็นจริง 
7. มุ่งปฏิบัติงานในเชิงรุก 
8. การมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 
9. การบริหารระบบคุณภาพแบบองค์รวม 
10. การมุง่เน้นที่กระบวนการ 
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นโยบายโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

1. พัฒนาการบริหารระบบคุณภาพเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเรียนรู้ด้านพื้นฐานชีวิตและสามารถกําหนดเป้าหมายในชีวิต

ของตน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกมิติทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน คุณภาพครูผู้สอนและ

คุณภาพของนักเรียน 
4. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น  ระดับชาติและระดับสากล 
5. จัดระบบการเรียนการสอนและระบบการปฏิบัติงานของโรงเรียนทีเ่น้นความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี 
6. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแผนการศึกษาชาติ 

   จุดเน้น   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
1. จัดระบบการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพเข้าสู่โรงเรียน  คุณธรรมชั้นนํา  
2. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการปฏิบัติ งาน และ                

จัดการเรียนการสอน 
3. พัฒนาสุขภาพนักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ  

ระดับเพชร 
4. จัดการเรียนการสอนภาษาที่สองให้หลากหลาย ตอบสนองความต้องการ                

ของสังคม  พัฒนาเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและ Education Hub                       
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. มีการบริหารปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงานภายในหน่วยงาน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

6. หากลยุทธ์และวิธีการพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้ที่รักการอ่าน  เพ่ือสร้างนิสัย                              
ให้เป็นคน ที่มีการศึกษาตลอดชีวิต 

7. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงสุนทรียภาพ                           
ทางด้านศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 

8. มีการทํางานที่เป็นระบบ  มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมีการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

1. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1.1)  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มีประชากร

ประมาณ 400,000 คน  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, การประปา 
อาชีพหลักของชุมชน คือประกอบธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง  รับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ เป็นที่ รู้จักโดยทั่วไป คือ เทศการถือศีลกินผัก,  เทศกาล                         
งานถนนคนเดิน, งานไหว้เทวดา รวมทั้งเทศกาลวันสําคัญทางศาสนาและพระมหากษัตริย์  
          1.2)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก  คือ รับจ้าง และค้าขาย                          
ส่ วน ใหญ่นั บถื อศาสนา  พุทธ   ฐ านะทาง เศรษฐกิ จ /ราย ได้ โ ดย เฉลี่ ยต่ อครอบครั วต่ อปี                          
จํานวน  300,000 บาท   จํานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  จํานวน  4  คน 
          1.3)  โอกาสและข้อจํากัดของโรงเรียน      สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และ                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาได้ตามสภาพจริง เช่น ธุรกิจโรงแรม การทําอาหารท้องถิ่น
ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์  วัด รวมทั้งวิทยากรที่มี เป็นจํานวนมาก  หน่วยงานและองค์กรในท้องถิ่น                      
ให้การสนับสนุนเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วนตําบล  รวมทั้งผู้ปกครอง
ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณและสื่อการเรียนการสอน  ผู้ปกครองมีการศึกษาระดับสูง ให้
ความสําคัญในการจัดการศึกษาจะสนับสนุนและให้ความสนใจในการศึกษาของลูก                   เป็น
อย่างดี   โรงเรียนมีอาคารสถานที่  ห้องสมุ ด อุปกรณ์สื่อการสอนและห้องศูนย์สื่ อเ พียงพอ                                      
ต่อการจัดการเรียนการสอน  ข้อจํากัด  โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร  มีการบรรจุครูใหม่                 
มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมขององค์กรรวมถึงระบบในการปฏิบัติงาน นักเรียนส่วนหนึ่ งสภาพครอบครัว
แตกแยกต้องอาศัยกับปู่ย่า ตายาย ส่งผลต่อพฤติกรรมเบี่ยงเบนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนหนึ่ง มีการย้ายที่อยู่ทําให้จํานวนนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือน  

2.  สถานภาพของโรงเรียน 
2.1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัย ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย สรุปได้ดังนี้ 

   โอกาส 
 
 
 

 
 
 

 
 
  
 

 ชุมชน  ผู้ปกครอง  เห็นความส าคัญของการศึกษา 
 สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 มีเทคโนโลยี ที่สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับองค์กรต่าง ๆ 
 มีระบบเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 เศรษฐกิจในชุมชนที่ขยายตัวส่งผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษา 
 มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 น าทางการพัฒนา 
 องค์กรท้องถิ่นสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา 
 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ านวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด   
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  อุปสรรค  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2)  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้าง

และนโยบายโรงเรียน การบริการและผลผลิต ปริมาณและคุณภาพบุคคล ประสิทธิภาพทางการเงิน 
กระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ  สรุปได้ดังนี้ 

 

             จุดแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            จุดอ่อน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 มีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ 
 จัดบริการการศึกษาตามศักยภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย 
 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ 
 บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถ 
 มีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นระบบและโปร่งใส 
 มีแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
  มีระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 
 เป็นโรงเรียนยอดนิยมในจังหวัด  มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนเกินจ านวนที่โรงเรียนรับได้ 
 มีการจัดการเรียนการสอนภาษาท่ีสองอย่างหลากหลาย 

 นโยบายสนับสนุนกิจกรรมชุมชนมากเกินไปส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านวิชาการ 
 ขาดกลยุทธ์ในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 บุคลากรในโรงเรียนลดลงและมีบุคลากรใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ขาดการบริหารการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การบูรณาการการปฏิบัติงานยังไม่เกิดประสิทธิภาพ 
 การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนขาดความต่อเนื่อง 
 การบริหารงานที่ยังขาดการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ 

 การกระจายของอบายมุขในชุมชนส่งผลกระทบต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน 
 ความแตกต่างด้านฐานะของผู้ปกครองมีผลต่อความเสมอภาคด้านการเรียน                     

และการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
 สภาพครอบครัวที่ไม่เอ้ือต่อการดูแลเอาใจใส่นักเรียน 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
 นโยบายลดอัตราก าลังคนภาครัฐมีปัญหาด้านบุคลากร 
 การใช้ภาษาสากลในการสื่อสารของคนในท้องถิ่นกับชาวต่างชาติ 
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ข้อมูลนักเรียน 
 

จํานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  รวม  2,796 คน  (ข้อมูล ณ  17 กรกฎาคม 2563) 

ระดับ                     
ชั้นเรียน 

 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม

ทั้งหมด 
จํานวนห้อง  13 13 13 14 14 14 81 

เพศ ชาย 30 31 36 77 59 91 324 
หญิง 426 398 404 414 395 435 2,472 

รวม  456 429 440 491 454 526 2,796 
เฉลี่ยต่อห้อง  35 33 34 35 32 38 35 
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จ านวนนักเรียนแยกตามเพศ ปีการศึกษา 2561 - 2563 
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จ านวนนักเรียนที่สมัครและได้รับคัดเลือกให้เรียนต่อ ปีการศึกษา 2563 
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                       Information  of  Satree  Phuket  School      หน้า | 36 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

                       Information  of  Satree  Phuket  School      หน้า | 37 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

  

 

 

 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

บุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

 รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 

บริหาร 0 2 0 2 
คร ู 0 50 96 146 
รวม 0 52 96 148 

 
 

 
 

จ านวนข้าราชการครู จ าแนกตามเพศและวิทยฐานะ 
 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย คศ. 1 คศ. 2 คศ. 3 คศ. 4 รวม 

ชาย 0 17 16 4 0 37 

หญิง 17 38 35 20 1 111 
รวม(คน) 17 55 51 24 1 148 

 
 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่  17  กรกฎาคม  2563 
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จ านวนครูแต่ละงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่  17  กรกฎาคม  2563 
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จ านวนครู และปริมาณงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มบริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

1 นายปัญญา หัตถ ิ ผู้อํานวยการ คศ.3 
ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 
บริหารการศึกษา 

2 นางสาวพีรปภา   เลิศกุล รองผู้อํานวยการ คศ.2 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

1 นายสมปอง    พรหมทอง คร ู คศ.3 ค.บ. ดนตรีศึกษา 
2 นางจินตนา    มังคะลา คร ู คศ.3 ค.บ. นาฎศิลป์ 

3 นายสัญญา      สัจจากุล คร ู คศ.3 
ค.บ. 
ศษ.ม. 

ดนตรีสากล 
บริหารการศึกษา 

4 นางราณี     วันดาว คร ู คศ.2 ค.บ. สุขศึกษา 
5 นายรุ่งโรจน์ ยานพะโยม คร ู คศ.1 ค.บ. ทัศนศิลป์ 

6 นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม คร ู คศ.3 
คบ. 
ศษ.ม. 

ดนตรีศึกษา 
บริหารการศึกษา 

7 นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว คร ู คศ.3 ค.บ. นาฎศิลป์ 

8 นางสาวสุกัญญา ผิวขํา คร ู คศ.1 
กศ.บ. 
กศ.ม. 

การวัดและประเมินผลฯ 
หลักสูตรและการสอน 

9 นางสกาวทิพย์   สังคปาล คร ู คศ.1 
ศล.บ. 
ศษ.ม. 

จิตรกรรม 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

10 นายตันติกร เพ็ชรอ่อน คร ู คศ.1 กศ.บ. การสอน(ศิลปะ) 
11 นางณริศา เกตุแก้ว คร ู คศ.1 ดศ.บ. ดนตรีสากล 
12 นางสาววรรณิศา ดํานุ่น คร ู ครูผู้ช่วย ศษ.บ นาฎศิลป์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน คร ู คศ.2 ศษ.บ. 

ศศ.ม. 
วรรณคดีไทย 
วรรณคดีไทย 

2 นางสาวณีรนุช รักษาราษฏร์ คร ู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 
3 นางอุไรพร    ศิริทัพ คร ู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 
4 นางสาวเย็นใจ     ทองภิญโญชัย คร ู คศ.2 ศษ.บ. บรรณารักษ์ 
5 นางสุจินต์     แผลงเดชา คร ู คศ.2 ค.บ. บรรณารักษ์ 
6 นางทัศสิรี ฉายขจร คร ู คศ.3 ค.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

7 นายลิขิต หล้าแหล่ง คร ู คศ.2 ศษ.บ. 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
สื่อสารมวลชน 
บริหารการศึกษา 

8 นางสาวภัคทนัน คําสุริยา คร ู คศ.2 ค.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

9 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ คร ู คศ.1 กศ.บ. 
รบ. 

ภาษาไทย 
บริหารรัฐกิจ 

10 นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย์ คร ู คศ.1 ศศ.บ. 
ศษม. 

ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

11 นางสาวภัทรวดี รองยาง คร ู คศ.1 ศษ.บ. ภาษาไทย 
12 นางสาวอนัญชนา สิทธิรักษ์ คร ู คศ.1 ศษ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

13 นางกุลวดี คงชนะ คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย 
14 นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ คร ู คศ.1 กศ.บ. ภาษาไทย 
15 นางสาวกาญจนา ทองตะโก คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาไทย 
16 นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์ คร ู คศ.2 กศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 
บริหารการศึกษา 

17 นางกุลวรา จิมาร คร ู ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางพรศรี         ณ นคร คร ู คศ.3 ค.บ. 

กศ.ม. 
เคมี 
บริหารการศึกษา 

2 นางขนิษฐา    โถวรุ่งเรือง คร ู คศ.2 วท.บ. ชีววิทยา 
3 นางสาวอลิสา มุสิกรักษ์ คร ู คศ.2 กศ.บ. ฟิสิกส์ 
4 นางสุจิตรา         ชลธาร คร ู คศ.2 ค.บ. ชีววิทยา 
5 นายเทียนชัย ทองวล คร ู คศ.2 ค.บ. เคมี 
6 นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้ว คร ู คศ.2 วท.บ. 

วท.ม. 
ฟิสิกส์ 
การสอนฟิสิกส์ 

7 นางสาวปราณี อินสุทน คร ู คศ.2 วท.บ. 
วท.ม. 

ชีววิทยา 
ชีววิทยาศึกษา 

8 นางสาวนิสา พันละภะ คร ู คศ.3 วท.บ. 
ศศ.ม. 

ฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

9 นางสาวจุฑามาศ ร่วมจิตร คร ู คศ.1 วท.บ. ฟิสิกส์ 
10 นางสาววนิดา ลําพล คร ู คศ.1 กศ.บ. เคมี 
11 นางวลัยลักษณ์ หนูสวัสดิ ์ คร ู คศ.1 วท.บ. ฟิสิกส์ 
12 นางสาวณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล คร ู คศ.1 วท.บ. เคมี 
13 นางสาวระวีวรรณ เตชะรัตนมณี คร ู คศ.2 วท.บ. 

วท.ม. 
ชีววิทยา 
เทคโนโลยีชีวภาพ 

14 นางสาวขนิษฐา โตทวี คร ู คศ.1 วท.บ. เคมี 
15 นายอภิวัฒน์ หิรัญ คร ู คศ.2 วท.บ. 

วท.ม. 
ฟิสิกส์ 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 

16 นายเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี คร ู คศ.1 กศ.บ. 
ศษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ชีววทิยา 
นวัตกรรมหลักสูตรฯ 

17 นายชาตรี ไทยดํา คร ู คศ.1 คบ.  ฟิสิกส ์
18 นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ คร ู ครูผู้ช่วย วทบ. 

ค.ม. 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 
ชีววิทยา 

19 นางธนัญญา        ศิริวัฒน ์ คร ู คศ.3 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
20 นายตรีสวัสดิ์   รักหาบ คร ู คศ.2 วท.บ. 

ศศ.ม. 
คอมพิวเตอร์ 
บริหารการศึกษา 

21 นางแก้วตา      ชูกลิ่น คร ู คศ.3 ค.บ. 
ศษ.ม. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
นวัตกรรมหลักสูตรฯ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 

22 นางสาววาสนา  กุณฑลเบ็ญจะ คร ู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
23 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ คร ู คศ.2 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

24 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ คร ู คศ.2 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 

25 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ คร ู คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
26 นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง คร ู คศ.1 ศษ.บ. 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยีและสื่อสารฯ 
บริหารการศึกษา 

27 นายประวิทย์ เพ็ชรดี คร ู คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
28 นางสาวกัญนณนัฏตล์ โสะพันธ์ คร ู ครูผู้ช่วย คบ.  วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ คร ู คศ.2 ค.บ. 

ศษ.ม. 
ธุรกิจศึกษา 
บริหารการศึกษา 

2 น.ส.ดวงรัตน ์   เจษฏาพิพัฒน์ คร ู คศ.3 บธ.บ. การบัญชี 
3 นางอรุณลักษณ์    ตันฑุลมาศ คร ู คศ.3 บธ.บ. การบัญชี 
4 นางรัตยา    แก้วทวี คร ู คศ.3 บธ.บ. ธุรกิจศึกษา 
5 นางกลีบแก้ว      ขอถาวรทรัพย์ คร ู คศ.2 บธ.บ. ธุรกิจศึกษา-บัญชี 
6 นางนันทา         สิทธิอัครพงศ์ คร ู คศ.2 ค.บ. คหกรรมศาสตร์ 
7 นางณิชาภา     ไพนุจิตร์ คร ู คศ.2 บธ.บ.  บัญชี 
8 นายธนาวุฒิ ขาวซัง คร ู คศ.1 วท.บ. พืชศาสตร์ 
9 นางสาววริษา รัตนแก้ว คร ู คศ.1 บธ.บ. 

ศษ.ม. 
การบัญชี 
บริหารการศึกษา 

10 นายสันติ วงค์ไชยา คร ู คศ.1 ค.บ. 
ศษ.ม. 

ธุรกิจศึกษา 
บริหารการศึกษา 

11 นางสาววราภรณ์ ผลเกิด คร ู คศ.1 บธ.บ. ทรัพยากรมนุษย์ 
12 นางคณีรัตน์ ฤทธิรงศ์ คร ู ครูผู้ช่วย คศ.บ. 

ศษ.ม. 
คหกรรมศาสตร์ศึกษา 
บริหารการศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางอุรัยนา นิลสมุทร คร ู คศ.2 วท.บ. 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

2 นางปิยะลักษณ์        พรผล  คร ู คศ.2 ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร ์
การศึกษาคณิตศาสตร ์

3 นายวิทวัส    พาหล คร ู คศ.2 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
4 น.ส.พรรณทิภา     ทองนวล คร ู คศ.3 วท.บ. 

กศ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
การสอนคณิตศาสตร์ 

5 นางสาวเณริศา       พรหมวิลัย คร ู คศ.3 วท.บ. สถิติ 
6 นายวิชาญ        โสมณวัฒน์ คร ู คศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
7 น.ส.เนตรนรินทร์      ดอกกะฐิน คร ู คศ.3 วท.บ. 

ศษ.ม. 
คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

8 นายนันทพล แซ่หลิม คร ู คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
9 นางสาวมัณฑนา มูซอ คร ู คศ.2 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
10 นางสาวจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ คร ู คศ.2 ค.บ. 

วท.ม. 
คณิตศาสตร์ 
สถิติประยุกต์ 

11 นายยวดยิ่ง ด้วงสุข คร ู คศ.2 ศษ.บ. คณิตศาสตร์ 
12 นางสาววลัยพร สงคง คร ู คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
13 นางสาววรรณพร ช่วยสุด คร ู คศ.1 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 
14 นางสาวสุธาสิน ี ศิริวัฒน์ คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
15 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยศิริ คร ู คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
16 นายเอกพจน์ เทศพันธุ์ คร ู คศ.1 วท.บ. คณิตศาสตร์ 
17 นางสาวเนตรนภา จับปรั่ง คร ู ครูผู้ช่วย วท.บ. คณิตศาสตร์ 
18 นางศิวัตมิกา กัญจนิตานนท์ คร ู คศ.2 ค.บ. คณิตศาสตร์ 
19 นางสาวภุมริน ทัสนะเมธี คร ู ครูผู้ช่วย วศ.บ. 

กศ.ม. 
คอมพิวเตอร์ 
คณิตศาสตร์ 

20 นางพรรณทิพา ชังอินทร์ คร ู คศ.3 ค.บ. 
ค.ม. 

คณิตศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายอํานวย     ปุพเพตะนันท์ คร ู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

2 นางเสาวรส          เกิดทรัพย์ คร ู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

3 นางสาวสุมาลี    อนันต์ตันติกุล คร ู คศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นางสาวนิตยา         ดวงมณี คร ู คศ.2 ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ 

5 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ คร ู คศ.2 ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาฝรั่งเศส 
บริหารการศกึษา 

6 นางสาวชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน 
7 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ คร ู คศ.2 ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

8 นางสาวกุลธิดา พรมทอง คร ู คศ.2 ศศ.บ. 
ศษ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

9 นายอิลมี มะกูวิง คร ู คศ.2 ค.บ. 
ศศ.ม. 

ภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ 

10 นางภัคพิชา สุทินนะ คร ู คศ.2 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
11 นางพรทิพย์ มินทราเวช คร ู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
12 นายศุภกิจ ชํานาญกิจ คร ู คศ.2 ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

13 นายรัชพล มาลาศิลป์ คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
14 นางสาวอังศุมา ภูมิเดช คร ู คศ.1 กศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

15 นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์ คร ู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
16 นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน คร ู คศ.1 ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
17 นางสาวอรวรรณ สังขะไชย คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาจีน 
18 นางสาวรัตติยา พูลผล คร ู คศ.1 ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 
บริหารการศึกษา 

19 นายภูวิศ พลรงค์ คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
20 นางสาวมาลัย ฮูกซาม คร ู คศ.1 ค.บ. ภาษาเยอรมัน 
21 นางสาวนันทิยา กล้าหาญ คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 
22 นางสาวนิชาภา ธัญไกรเลิศ คร ู คศ.1 ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 
23 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี คร ู คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
24 นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศล คร ู คศ.3 ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
25 นางสาวพิมภา ชูชุม คร ู ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาจีนเพ่ือการศึกษา 
26 นางสาวธรารัตน์ คงปลอด คร ู ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
27 นางสาวปิยวรรณ ทองจันทร์ คร ู ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 
28 นางสาวกรรณิกา คงทอง คร ู ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 

กศ.ม. 
ภาษาจีนและธุรกิจ 
หลักสูตรและการสอน 

29 นางสาวณิชากานต์ ฉันทธํารงศิริ คร ู ครูผู้ช่วย ศศ.บ. วิเทศธุรกิจ(จีน) 
30 นางสาวดาริกา เย็นใจ คร ู ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
31 นางสาวเบญจภรณ์ หยู่ต้ง คร ู ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
32 นางสาวอทิษา จารุพันธ์ คร ู ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายธนา    เธียรสุคนธ์ คร ู คศ.2 กศ.บ. สังคมศึกษา 

2 นางพรรณี       ยางทอง คร ู คศ.4 ค.บ. ประวัติศาสตร์ 
3 นางสาวสุกัญญา       นิ่มมโน คร ู คศ.2 คบ. 

รศ.ม 
กศ.ม. 

สังคมศึกษา 
รัฐศาสตร์ 
บริหารการศึกษา 

4 นางทิพย์วรรณ       ลีลาอริยะ คร ู คศ.2 ศศ.บ. สังคมศึกษา 
5 นางขวัญตา คชรินทร์ คร ู คศ.3 ศศ.บ สังคมศึกษา 
6 นายวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์ คร ู คศ.2 รป.ค. รัฐประศาสนศาสตร์ 
7 นางสาวพิศมัย โอยสวัสดิ์ คร ู คศ.1 ค.บ. 

ศษ.ม. 
สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

8 นางนวลตา จันทร์พานิชย์ คร ู คศ.3 วทบ. 
ศษ.ม. 

ภูมิศาสตร์ 
การสอนสังคมศึกษา 

9 นางชญาณี มณีพงศ์ คร ู คศ.1 ศศ.บ ประวัติศาสตร์ 
10 นายวิทยา พรหมแก้ว คร ู คศ.1 รศ.บ รัฐศาสตร์ 
11 นายเด่น นวลปาน คร ู คศ.1 กศ.บ. 

ศษม. 
สังคมศึกษา 
บริหารการศึกษา 

12 นางสาวกนกวรรณ พบสถาน คร ู ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา 
13 นางนันทา แพ่งประสิทธิ์ คร ู คศ.1 บธ.บ. 

ศ.ม. 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นายอาทิตย์     อ๋ึงสกุล คร ู คศ.2 กศ.บ. พลศึกษา 
2 นางจรัสศรี มณีรวม คร ู คศ.3 ค.บ. สุขศึกษา 
3 นายสมเจตต์ กูลด ี คร ู คศ.2 วท.บ. 

ศษ.ม. 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 
บริหารการศึกษา 

4 นายชํานาญ ศรีสุข คร ู คศ.1 กศ.บ. การสอนสุขศึกษาฯ 

5 นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ คร ู คศ.1 กศ.บ. พลศึกษา 
6 นายสันติสุข ทั่งกลาง คร ู คศ.1 ค.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 

7 นางสาวปาริชาติ ประทุมรัตน์ คร ู ครูผู้ช่วย กศ.บ. พลศึกษา 

 
งานแนะแนว 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา 
1 นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี คร ู คศ.2 คบ. 

กศ.ม. 
 จิตวิทยาและการแนะแนว 
 แขนงการแนะแนว 

2 นางสาวอําภา รอดเกลี้ยง คร ู คศ.1 กศ.บ. แนะแนว 
3 นางสาวปรรนภัค ใจสุภาพ คร ู คศ.2 ศศ.บ. 

ศษ.ม. 
จิตวิทยาและการแนะแนว 
แนะแนวและการปรึกษาฯ 

4 นางณัฐกุล กิ่งแก้ว คร ู คศ.2 ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

การแนะแนว 
แนะแนวและการปรึกษาฯ 

5 นางสาวพัฒณ์ณรี สงเทพ คร ู คศ.1 กศ.บ. จิตวิทยาการแนะแนว 
 
 

พนักงานราชการ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นายรัชภูมิ โถวรุ่งเรือง ครูผู้สอน ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา 
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ลูกจ้างชั่วคราว งบ สพฐ. 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางสาวสุภมาส สรรพมังคลากร จนท.ธุรการ(พัสดุ) ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 

2 นางสาวภิญญวรรณ ดาบเหล็ก ครูผู้สอน ค.บ. คอมพิวเตอร์ 

3 นางสาวนุชนาฏ จารุรัตนวิบูลย์ จนท.ห้องแล็บ วท.บ. ชีววิทยา 

4 นางสาวลภัสกร พลกลุ ครูพละ ค.บ. พลศึกษา 

 
ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นายกานท์ เรืองพิมาน ครูคณิตศาสตร์ IP B.S. 

M.S. 
Electrical Engineering 
Electrical Engineering 

2 นางสาวตมิสา มากเจริญ ครูนาฏศิลป์ IP ศศ.บ. ศิลปะการแสดง 
3 นายชวลา   คงแสง ครูอังกฤษ ศศ.บ. 

ศษ.บ. 
ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรและการสอน 

4 นายวรวุฒ ิ สีระยา ครูพลศึกษา IP คบ. พลศึกษา 

5 นางสาวมิลฟะห์ แวสะมะ ครูประจ าชั้น IP คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

6 นางสาวศิราณี แก้วตั้ง ครูประจ าชั้น IP คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

7 นายเจริญศักดิ์ ทองสกุล ครูผู้สอน ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์ 

8 นางสาวอภิสรา สิงห์หะ ครเูคมี IP ค.บ. เคมี 

9 นางสาววารุณี แสงสีจันท์ ครูประจ าชั้น IP ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

10 นางสาวฟารีดา โต๊ะเละ ครูประจ าชั้น IP ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

11 นางสาวกัญญาณัฐ คําด้วง ครูประจําชั้น IPC ศศ.บ. ภาษาไทย 

12 นางสาวกมลชนก ดําสงค์ ครูคณิตศาสตร์ วท.บ. คณิตศาสตร์ 

13 นางสาวรันปิยา ตัณฑัยย์ ครูดนตรีสากล ค.บ. ดนตรี 

14 นางสาวเสาวรส สวยสุน ครูสังคมฯ ค.บ. สังคมศึกษา 

15 นางสาวโกลัญญา กรกัลยปรัช ครูประจ าชั้น IP BA. 
Internationnai 
Business 

16 นางสาวศุภางค์ เอ่ียมผดุง ครูประจ าชั้น IP บธ.บ. การจัดการโรงแรม 
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ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางสาวธัญกช พัฒนดีกุล จนท.งานกิจการนักเรียน รป.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์

2 นางสาวกฤติกา ณะวงศ์ จนท.งานกิจกรรมฯ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
3 นางสาวกัญญารัตน์ ภูมิภูถาวร จนท.โครงการนานาชาต ิ ค.บ. 

ศศ.ม. 
บรรณารักษ์ศาสตร์ 
พัฒนาสังคม 

4 นางสาวเมธาวี ณ ถลาง จนท.งานประชาสัมพันธ ์ บธ.บ. ประชาสัมพันธ์ 

5 นางสาวขวัญฤทัย ศิริเพชร จนท.งานพยาบาล วท.บ. สาธารณสุขชุมชน 

6 นางสาวอทัยรัตน์ สังข์งาม จนท.งานวิชาการ วท.บ. วิทยาการคอมฯ 

7 นางสาวสายใจ สําโรง จนท.งานนโยบายฯ บธ.บ. ประชาสัมพันธ์ 

8 นางสาววรัญญา สุขลิ้ม จนท.งานพัสดุ บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์

9 นายวสันต์ เกวียนยนต์ จนท.งานเอกสารการพิมพ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

10 นางสาววิภารัตน์ สุปันตี จนท.งานการเงิน บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย ์

11 นายวินัย เกวียนยนต์ จนท.งานเอกสารการพิมพ ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 

12 นางสาวกรรณิการ์ อุ้ยหมุน จนท.โครงการนานาชาต ิ บธ.บ. การจัดการทั่วไป 

13 นายณรงค์ศิลป์ ขุนนะ จนท.งานกิจการนักเรียน วท.บ. เกษตรศาสตร์ 

14 นายถิรศกัดิ์ ทองภิญโญชัย จนท.งานบริการ รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 

15 นางสาวอลิยา เรืองฤทธิ์ จนท.งานการเงิน ค.บ. ธุรกิจศึกษา 

16 นางสาวสุกานดา ประชา จนท.โครงการนานาชาต ิ วท.บ. วิทยศาสตร์ทั่วไป 

17 นางสาวกัลย์สุดา ศรีด ี จนท.โครงการนานาชาต ิ วท.บ. วิศวกรรมซอฟแวร์ 

18 นางสาววาสนา มานะกิจ จนท.งานการเงิน บช.บ. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

19 นางสาวจุฑามณี โชติธรรมานนท์ จนท.งานห้องสมุด วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

20 นายพงศ์สวัสฎ์ แสนศักดิ์ จนท.งานคอมพิวเตอร์ฯ วท.บ. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

21 นางสาวภาวิณี วงษ์พลัด จนท.โครงการนานาชาต ิ วท.บ. สุขภาพความงามและสปา 

22 นายชูเจริญ นิติสารกุล จนท.งานทะเบียน ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

23 นางสาวปรีดาภรณ์ บุญสม จนท.งานบุคคล ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

24 นางสาวณัฐชยา อารมย์เพียร จนท.งานสารบรรณ รปศ. การปกครองฯ 
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ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติปกติ) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา 

1 Ms. Yuka  Sugiyama   ครูสอนญี่ปุ่น B.A. Arts 

2 Mr. Wang Hui   ครูสอนจีน B.A. Education 

3 Mr. Enow Taku Ayuk   ครูสอนอังกฤษ B.A. Education 

4 Mr. Eoin Cahill   ครูสอนอังกฤษ B.S.C. Inforation Sysems 

5 Ms. Christiane  Saller   ครูสอนอังกฤษ M.A. Language 

6 Mr. Myo Myint   ครูสอนพม่า B.A. Chemistry 

7 Ms. Jucyl Surdao  ครูสอนอังกฤษ B.A. English  

8 Mr.Roderick Glase  ครูสอนอังกฤษ B.A. Mass Communication 

9 Mr.Allen Glenn Gonzon  ครูสอนอังกฤษ B.A. Mass Communication 

10 Ms. Kimberly  C Quince  ครูสอนอังกฤษ BSEd English 
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ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ IP) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา 

1 Mr.David Mark Notter P.E. (IP) B.S. Physical Education 

2 Miss Mary Grace Liwanag English (IP) M.A. English & Literature / B.A. 
Communication Studies 

3 Miss Irish Porte Verzo Mathematics (IP) B.S. Mathematics 

4 Ms. Kristyn Jane Dichoso Anabo Social Studies (IP) B.S Social 
studiestechnology 

5 Mr.Somporn Noom  Drowns ภาษาอังกฤษ B.Sc. Management 

6 Mr.Jenrique Refazo  Saliendra คณิตศาสตร์ B.Ed. Mathematics 

7 Mrs.Romaville Flotildes Martin ศิลปะการแสดง B.A. Mass Communication 

8 Miss Bethany Juanita Young ภาษาอังกฤษ, ศิลปะ B.A. Fine Art 

9 Mr.Gauttier T.Concection ภาษาอังกฤษ B.S.E English 

10 Mr.Pierre De Klerk ภาษาอังกฤษ B.B.A. Strategy planning 

11 Miss Mansi Anand สังคมศึกษา B.A.Hons. Political Science 

12 Mr. Sir Dan Odi  Gutierrez วิทยาศาสตร์ B.S.Ed. Science 

13 Mr. Nitin Sunil  Singh 
ฟิสิกส์ 

B.Eng. 
Mechanical 
Engineering Branch 

14 
Mr. Noorhalim Sheng Cai Bin 
Khamzan 

ชีววิทยา 
B.Sc. Biomedical Science 

15 Mr. Paul    Cunliffe คอมพิวเตอร์ M.BA. The Open 
University 
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ลูกจ้างชั่วคราว (ครูต่างชาติ IPC) งบ บ ารุงการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล วิชาที่สอน วุฒิการศึกษา 
1 Mr. Tony Foster Willette Art & Design B.Sc. Multimedia and Graphic 

Design 
2 Mr. Jeffrey Ephrim Villegas Science B.Ed. Biological Sciences 

3 Miss April Gravette Rovin Miralles Biology B.Ed. Mathematics 

4 Mr. Stephen Mark D'Cruze Chemistry B.Sc. Information Systems 

5 Mr. Peter Gathorne Nicholson Mathematics B.Sc. Electronic Engineering 

6 Mr. Anjan Kumar Mahanta Information and 
Communication 
Technology 

B.Sc. 
วท.ม. 

Computer Science 
เทคโนโลย ี

7 Mr. Emmanuel Claude Randoux Mathematics B.Acc. Accountancy and 
Finance 

8 Mr. Guy Jaco Austin English First 
Language 

B.A. Graphic Design 

9 Mr. Emad ul Hasan Kirmani Information and 
Communication 
Technology 

B.Sc. 
 
M.Sc. 

Electronics and 
Communication 
Electrical and 
Electronics Engineering 

10 Mr. Peter Jaco Business B.A.Hons Management and Travel  
 

ลูกจ้างประจ า 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางพูนประภา กระบี่ทอง ช่างประดิษฐ์ ปวช. 
 

ลูกจ้างชั่วคราว (สหกรณ์โรงเรียน) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางอําไพ ชัยพิเดช แคชเชียร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
2 นางสาวช่อทิพย์ ทีปะลา ผู้จัดการสหกรณ์ ปริญญาตรี 
3 นางสาวอัจฉรา สายแก้ว แคชเชียร์ อนุปริญญา 
4 นางสาวมณสิชา ติระนนท์ แคชเชียร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
5 นางสาวรุ่งไพลิน มุกพันธ์ แคชเชียร์ มัธยมศึกษาปีที่ 6 

 



 
 

 
 

                       Information  of  Satree  Phuket  School      หน้า | 55 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

  

 

 

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว (โรงอาหาร) 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 

1 นางศศินา บุญประสานกิจ บัญชีโรงอาหาร ปวส. บัญช ี
3 นางอรัญญา พรมมา คนงานโรงอาหาร ประถมศึกษาปีที่ 1 
4 นางใจดี อรุณรัตน์ คนงานโรงอาหาร ประถมศึกษาปีที่ 4 
5 นางทิพรัตน์ แซ่โก้ย คนงานโรงอาหาร มัธยมศึกษาปีที่ 6 
6 นางอุไร สุระถิตย์ คนงานโรงอาหาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 
7 นางสวนมณี แสงเขียว คนงานโรงอาหาร ประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 
ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริการ (งบบ ารุงการศึกษา) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นายดํารงค์ชัย ศรีนวล พนักงานขับรถ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
2 นายยุทธศิลป์ สุทธิมาศ พนักงานขับรถ ประถมศึกษาปีที่ 6 
3 นายสมปอง กลอนโพธิ์ นักการภารโรง ประถมศึกษาปีที่ 6 
4 นางสาวเดือน ถินแพ นักการภารโรง ประถมศึกษาปีที่ 6 
5 นายอุดร สมใจ นักการภารโรง มัธยมศึกษาปีที่ 6 
6 นางสาวจารุวรรณ จิตตางกูร นักการภารโรง ประถมศึกษาปีที่ 7 
7 นายชัยวิรัตน์ เทียมแก้ว นักการภารโรง ประถมศึกษาปีที่ 3 
8 นายคุณัชญ์ สังสิทธิเสถียร นักการภารโรง บธ.บ. บัญช ี
9 นางสาวอุไร แก้วชิณ นักการภารโรง ประถมศึกษาปีที่ 6 

10 นางอ้อย สมใจ นักการภารโรง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

11 นายภาสกรนที รันตบุรี นักการภารโรง มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                       Information  of  Satree  Phuket  School      หน้า | 56 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

  

 

 

 

 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
1. เขตที่ตั้งโรงเรียน 

1.1  เขตการปกครอง  เทศบาลเมืองภูเก็ต 
 1.2  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์   บนเกาะ 
       ค่าตําแหน่งพิกัดแกน x 432844.5    ค่าตําแหน่งพิกัดแกน y   872324.42 

2. เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตอําเภอเมือง 
 ตําบลกะรน  ตําบลราไวย์  ตําบลฉลอง ตําบลวิชิต    ตําบลตลาดเหนอื 
 ตําบลตลาดใหญ่ ตําบลรัษฎา  ตําบลเกาะแก้ว 

3. ระยะทางจากโรงเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน 

หน่วยงาน ชื่อ สังกัด 

ระยะทางจําแนกตามสภาพถนน/ 
ทางสัญจร (กิโลเมตร) 

คอนกรีต
/ราดยาง 

ลูกรัง ดิน ทาง
น้ํา 

รวม 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับประถมศึกษา 
ที่ใกล้ที่สุด 

โรงเรียนเทศบาล 
พิบูลสวัสดี 

เทศบาล
ภูเก็ต 

500 
เมตร 

- - - 500 
เมตร 

โรงเรียนที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษา   
ที่ใกล้ที่สุด 

โรงเรียน 
ภูเก็ตวิทยาลัย 

สพม.14 10 เมตร - - - 10 
เมตร 

เทศบาล เทศบาลนครภูเก็ต อปท. 600 
เมตร 

- - - 600 
เมตร 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษาภูเก็ต 

สพฐ. 500 
เมตร 

- - - 500 
เมตร 

 

4. ที่ดินของโรงเรียน 
4.1  ขนาดพ้ืนที่ และกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน จําแนกเป็นแปลง 

แปลงที่ 
ขนาดพ้ืนที่ 

กรรมสิทธิ์การถือครอง 
ไร่ งาน ตารางวา 

1 28 - 68 ที่ราชพัสดุ 

 4.2  ลักษณะที่ดินของโรงเรียน     ติดต่อเป็นผืนเดียวกันทุกแปลง 
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5. แหล่งน้ าที่โรงเรียนใช้ 
  ประปาโรงเรียน ประปาเทศบาล  บ่อบาดาล   คลองบางใหญ่ 

6. การใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 

อาคาร 
จํานวนอาคารทั้งหมด จํานวนอาคารที่มีไฟฟ้าใช้ 

หลัง หลัง 
อาคารเรียน 7 7 
อาคารประกอบ 8 8 

7. การจัดสรรห้องเรียนแต่ละอาคาร 

ที ่ ชื่ออาคาร 
ลักษณะ 
อาคาร 

ประเภทเงิน การจัดสรรห้อง 
งปม. บริจาค เรียน ปฏิบัติ

การ 
พักครู พิเศษ 

(สนง.) 
ประชุม แหล่ง

เรียนรู ้
รวม 

1 1 ราชพฤกษ์ ตึก 2 ชั้น      8 1  9 
2 2 เฟื่องฟ้า ตึก 2 ชั้น   3  1 3 1  8 
3 3 เฉลิมพระเกียรติฯ ตึก 7 ชั้น   28  3 1 1 2 35 
4 4 สักทอง ตึก 4 ชั้น   12  3 6 0 1 22 
5 5 สนฉัตร ตึก 3 ชั้น   12 2 5 0 0  19 
6 6 พุทธชาด ตึก 3 ชั้น   8 15 3 0 0 1 27 
7 7 ชงโค ตึก 3 ชั้น   15 3 3 0 0 0 21 
8 คหกรรม ตึก 7 ชั้น    4 1    5 
9 อุตสาหกรรมไฟฟ้า ตึกช้ันเดียว   2  2    4 
10 เกษตร ตึกช้ันเดียว    1 2    3 
11 ฉลองราชกุมารีฯ ตึก 2 ชั้น      3  4 7 
12 หลวงพ่อแช่มฯ ตึก 2 ชั้น    1  1   2 
13 โสตทัศนศึกษา ตึกช้ันเดียว    1   1  2 
14 อาคารชั่วคราวอาคาร 7 ตึกช้ันเดียว   0 2 1 0 0 0 3 
15 หอประชุมกันเกรา หอประชุม       1  1 
16 หอประชุมการเวก หอประชุม       1  1 
17 หอประชุมมะฮอกกานี หอประชุม       1  1 

รวม 80 29 24 22 7 8 170 
 

จํานวนบ้านพักครู   จํานวน  19  หลัง   และ บ้านพักนักการ   จํานวน   11  หลัง 
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แหล่งเรียนรู้ภายใน 

    1.  ห้องสมุดมีขนาด  530   ตารางเมตร  จํานวนหนังสือในห้องสมุดจํานวน  46,611  เล่ม 
         การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบ   NAVASARN  LITE 

    2.  ห้องปฏิบัติการ       
ที ่ ห้องปฏิบัติการ จํานวน (ห้อง) 
1 วิทยศาสตร์ 11 
2 คณิตศาสตร์ 1 
3 คอมพิวเตอร์ 5 
4 ศิลปะ 1 
5 ดนตรีไทย 1 
6 นาฎศิลป์ 3 
7 สังคม 2 
8 เกษตรกรรม 1 
9 คหกรรม 4 
10 ดนตรีสากล 2 

    3.  คอมพิวเตอร์ 
           จํานวน 

  รายการ 
งบประมาณ 

สพฐ. 
จัดหาเอง/ 
บริจาค 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ 

เพ่ือการเรียนการสอน 40 239 279 0 
เพ่ือการบริหารจัดการ 4 202 206 0 

รวม 44 441 485 0 

    4.  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
          4.1  ห้องวิถีแห่งปราชญ์                           4.6  ห้องหลวงพ่อวัดฉลอง  
          4.2  ห้องสมุดโรงเรียนสตรีภูเก็ต                 4.7  ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) 
          4.3  ห้องศักดิ์ศรีสตรีภูเก็ต                        4.8  ห้องResource Center 
          4.4  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสึนามิฯ               4.9  ศูนย์สืบค้นและเผยแพร่ข้อมูลบาบ๋าภูเก็ต 
          4.5  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์อาคารหลวงพ่อแช่ม 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
    

  1.  สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ํา Aquaria Phuket  จ.ภูเก็ต จํานวนนักเรียน 2,477 คน จํานวน 1 ครั้ง        
 2.  โรงพยาบาลกรุงเทพ จ.ภูเก็ต  จํานวนนักเรียน 28 คน จํานวน 1 ครั้ง                    
 3.  พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน จ.ภูเก็ต จํานวนนักเรียน 28 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 4.  สยามนิรมิต จ.ภูเก็ต  จํานวนนักเรียน 422 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 5.  สนามบินนานาชาติภูเก็ต จํานวนนักเรียน 120 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 6.  อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต จํานวนนักเรียน 120 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 7.  พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัว  จ.ภูเก็ต จํานวนนักเรียน 63 คน จํานวน  2  ครั้ง 
 8.  ชุมชนบ้านอ่าวกุ้ง ต.ป่าคลอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต จํานวนนักเรียน 40 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 9.  วัดวิชิตสังฆาราม/วัดอนุภาษกฤษฎาราม  จ.ภูเก็ต จํานวนนักเรียน 513 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 10. ศูนย์การเรียนรู้เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจ จ.นครราชสีมา จํานวนนักเรียน 27 คน จํานวน 1 ครั้ง 
  11. ศูนย์การเรียนรู้โฮมสเตย์ไทรน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จํานวน 36 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 12. ชุมชนบ้านห้วยสะพาน จ.กาญจนบุรี จํานวน 27 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 13. ชุมชนบ้านแม่กําปอง จ.เชียงใหม่ จํานวน 28 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 14. จ.พังงา - ภูเก็ต จํานวน 13 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 15. ชุมชนบ้านแหลมนาไทยสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี จํานวน 34 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 16. ชุมชนบ้านบางพลับ จ.สมุทรสงคราม จํานวน 44 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 17. วัดทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี จํานวนนักเรียน 27 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 18. แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านราชธานีอโศก (หมู่บ้านสันติอโศก) จ.อุบลราชธานี จํานวนนักเรียน 27 คน  
      จํานวน 2 ครั้ง 
 19. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี จํานวนนักเรียน 27 คน  
          จํานวน 1 ครั้ง 
 20. ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ จ.อุบลราชธานี จํานวนนักเรียน 27 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 21. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ จ.กระบี่ จํานวนนักเรียน 28 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 22. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จ.กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 12 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 23. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 12 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 24. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จ.กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 12 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 25. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 12 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 26. พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชและศิริราชพิมุขสถาน จ.กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 12 คน  
       จํานวน 1 ครั้ง 
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    27. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 12 คน  
      จํานวน 1 ครั้ง 
 19. พิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ จํานวนนักเรียน 12 คน จํานวน 1 ครั้ง 
 20. ชุมชนย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ต จํานวนนักเรียน 28 คน จํานวน 1 ครั้ง 

 

ข้อมูลจัดสรรทุนการศึกษา 
 

ทุนภายใน 
ที ่ ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

1 ทุนอาจารย์สว่าง  ปานมั่น  (อาจารย์สว่าง  ปานมั่น) 4 9,000 

2 กองทุนการศึกษาล้วน-อินตันติพิริยะกิจ 2 4,000 

3 ทุนอาจารย์สุรางค์ บุญฮก 1 3,000 

4 ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีภูเก็ต 13 26,000 

5 ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนโรงเรียนสตรีภูเก็ต 10 20,000 

6 ทุนคุณทวี สุวัณณาคาร 10 20,000 

7 ทุนมูลนิธิพรรณี เอกวานิช 5 10,000 

8 ทุนคุณปรีดา อารีราษฎร์ 12 60,000 

9 ทุนอาจารย์เย็นจิต ณ ตะกั่วทุ่ง 12 30,000 

10 ทุนแพปลาโชคภานุชิต  3 7,500 

11 ทุนคุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง 2 6,000 

12 ทุน ดร.ศิริภัทรา   คูสุวรรณ 2 10,000 

13 กองทุนการศึกษาคุณแม่เรวดี อุปัติศฤงค์ 2 4,000 

14 กองทุนการศึกษาคุณไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ 1 3,000 

15 ทุนคุณพ่อชูศักดิ์ - คุณแม่บังอร ยุตตานนท์ 1 3,000 

16 ทุนหัชนานิเวศน์   2 5,000 

17 ทุนคุณปาณรัสมิ์  แซ่ตัน 10 20,000 

18 ทุนยงสกลุ 9 20,000 

19 ทุนอติเศรษฐ์  4 10,000 

20 ทุนคุณเหลี่ยนบี้ แซ่หลิม 4 10,000 
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ที ่ ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

21 ทุนบริษัทเอส เอ บิซิเนส เซอร์วิสเซ็นเตอร์จํากัด 3 6,000 

22 ทุนจิ้นฮวด  2 4,000 

23 ทุนเริ่ม – หิรัญรัฐ 6 24,000 

24 ทุนอาจารย์ดวงกมล เอช 2 7,000 

25 ทุนคุณเดวิด-คุณปลื้มจิตต์   รูบิน 1 4,000 

26 ทุนคุณพ่อทิ่น -  คุณแม่ประเมิน  เย็นจิตต์ 1 4,000 

27 กองทุนการศึกษานายมุ่ยสู่  แซ่ลือ (ลือวานิช) 1 2,000 

28 ทุนคุณณัฐกาญจน์  ทรัพย์มณี 20 100,000 

29 ทุนอัยการชาตรี กุณฑลเบ็ญจะ 2 4,000 

30 ทุนศูนยว์ิชาการฟายด์มีภูเก็ต 2 4,000 

31 ทุนคุณนิตยา  ยั่งยืน 4 20,000 

32 ทุนคุณรอด - คุณยุพดี  บุญเปกข์ตระกูล 1 2,000 

33 ทุนบริษัทเกียรติสินธุ สเตชั่นเนอรี่ จํากัด 4 10,000 

34 ทุนการศึกษา I-Study 7 14,000 

35 ทุนอนุสรณ์คุณเผ่า    ปิติกุลสถิตย์ 1 2,000 

36 ทุนรุ่นดาวกระจาย '35 3 9,000 

37 ทุนนันทินาถ 2 10,000 

38 ทุนด้วยคุณธรรมของเธอ 2 10,000 

39 ทุนบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 1 6,000 

40 ทุนคุณจรูญ - คุณอํานวย พรมทอง 1 3,000 

41 ทุนมูลนิธิคุณแม่กิมเหลียน    ตันติวิท 1 5,000 

42 กองทุนเพ่ือการศึกษาคุณพ่อจิ้นหุน  ตันติวิท 1 5,000 

43 ทุนดร.จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส 4 10,000 

44 ทุนพระโพธิสัตว์ 5 10,000 

45 ทุนคุณณรงค์  หงษ์หยก 5 10,000 

46 ทุนคุณแม่แสงทอง  งานทวี  2 8,000 

47 ทุนการศึกษารักแต่ตระกูล - ติ้วสิขเรศ 2 4,000 
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ที ่ ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 

48 ทุนบริษัทไพศาลมากีต้าเพ้นท์ จํากัด 10 30,000 

49 ทุนการศึกษาแพปลาแสงอรุณ 3 15,000 

50 ทุนแม็กซี่คัลเลอร์ 2 4,000 

51 ทุนคุณพรพรรณ  ประยูรยงค์ 1 2,000 

52 ทุนบริษัทเมืองทองบริการภูเก็ต 1 2,000 

53 ทุนคุณอโณทัย     ชลชวลิต 3 6,000 

54 ทุนคุณปุณยวีร์  ทองศิริเศรษฐ์ 1 3,000 

55 ทุนสุนทรสังฆภัณฑ์ 1 2,000 

56 ทุนคุณจาณีญา  เพชรพรหม 4 10,000 

57 ทุนคุณสะอาด  งานทวี 1 2,400 

58 ทุนบริษัทภูเก็ตชิปปิ้งเซอร์วิสส์  จํากัด 1 2,000 

59 ทุนบริษัท  เซ้าท์เซอร์วิสเซส  (ไทยแลนด์)  จํากัด 1 2,000 

60 ทุนคุณประยงค์ - คุณสุชาดา  บุญสูง 2 5,000 

61 ทุนนายแพทย์เกียรติ  ญาณไพศาล 1 2,000 

62 ทุนคุณสงบ  หาญสมุทร 2 10,000 

63 ทุนการศึกษา “ครูอุปถัมภ์  ” 2 4,000 

64 ทุนคุณอัญชลี - คุณปรีชา จงประสานเกียรติ 1 2,500 

65 ทุนMr. John  Bloomfield 7 39,500 

66 ทุนคุณสดช่วง  สถิตย์พงษ์ 1 2,000 

67 ทุนคุณสมศักดิ์   อัตตนาถกุล 1 2,000 

68 ทุนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต 158 437,000 

รวม 399 1,161,900 
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ทุนภายนอก 
ที ่ ชื่อทุน จํานวนทุน จํานวนเงิน (บาท) 
1 ทุนการศึกษา  ปตท. น้ํามัน 6 36,000 
2 ทุนอาหารกลางวัน 600 บาท/เดือน 47 338,400 

3 ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ 1 7,000 
4 ทุนสมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต 1 6,996 

5 ทุนมูลนิธิสตรีนานาชาติจังหวัดภูเก็ต  (ต่อเนื่อง) 13 146,000 

6 ทุนมูลนิธิสตรีนานาชาติ  ภูเก็ต  (ทุนรายปี) 40 80,000 

7 ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต 5 15,000 

8 ทุนการศึกษามูลนิธิบุญรอด - เอกพจน์ 4 15,300 

9 กองทุนการศึกษา "อัจฉริยะ" 4 20,000 

10 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพ่ือเยาวชน 2 8,000 
11 มูลนิธิไทยซาร์โก้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 4 14,000 
12 ทุนเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต 5 15,000 

รวม 128 701,696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

                       Information  of  Satree  Phuket  School      หน้า | 64 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
 

  

 

 

 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 

ประมาณการงบประมาณ  ปีงบประมาณ  2563 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
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ส่วนที่ 4  ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 
  
การรับบริการด้านสุขภาพของนักเรียน 
 

อาการ 
จํานวน (คน) 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ปวดท้องประจําเดือน 30 57 34 49 45 3 62 35 38 26 2 
ปวดศรษีะ 51 136 100 93 88 4 95 56 76 41 9 
เป็นไข้ 29 115 102 45 45 2 56 38 48 35 3 
ท้องเสีย 15 25 26 25 24 2 19 18 24 19 2 
ปวด,แน่นท้อง 32 54 52 43 59 12 57 28 59 17 1 
โรคกระเพาะ 4 6 6 6 5 0 6 4 6 7 0 
ปวดฟัน 0 2 1 3 2 0 0 4 4 3 0 
เป็นลม,หน้ามืด 4 2 1 3 3 0 2 4 6 1 0 
เจ็บตา,ตาแดง 3 5 1 8 6 1 10 3 6 2 0 
ผด,ผื่น,คัน 0 9 5 9 1 1 6 7 5 9 1 
อุบัติเหตุ,ทําแผล 23 33 66 51 33 5 43 42 36 49 2 
อ่ืน ๆ 6 16 6 11 5 1 17 9 14 8 0 

รวม 197 460 400 346 316 31 373 248 322 217 20 
 

 

 

ที่มา : งานอนามัย  
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พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

นักเรียนที่เข้ารับบริการ 

นักเรียนท่ีเข้ารับบริการ 
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สรุปผลการเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ภาคเรียนที่ 1 
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ภาคเรียนที่ 2 
 

 
 

          ที่มา : งานอนามัย 
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การเข้าใช้ห้องสมุดของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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การขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกปีการศึกษา 2562 
 

4    เมษายน  2562  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  จ.สุพรรณบุรี 
6    สิงหาคม  2562  โรงเรียนกะทู้วิทยา   จ.ภูเก็ต 

28  พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนสุไหงโกลก   จ.นราธิวาส 

11  ธันวาคม  2562  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  จ.เชียงราย 

 
การพัฒนาบุคลากรในปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง จ านวนชั่วโมง                
ทีไ่ด้รับการพัฒนา 

1 นายปัญญา หัตถ ิ ผู้อํานวยการ 123 
2 นางสาวพีรปภา เลิศยศกุล รองผู้อํานวยการ 12 
3 นางสาวจินตนา มังคะลา คร ูคศ.3 6 
4 นายสมปอง พรหมทอง คร ูคศ.3 8 
5 นายสัญญา สัจจากุล คร ูคศ.3 16 
6 นางราณี วันดาว คร ูคศ.2 8 
7 นายรุ่งโรจน์ ยานพะโยม คร ูคศ.1 0 
8 นางสาวอิสรีย์ ศรีงาม คร ูคศ.3 6 
9 นางเบญจมาภรณ์ พุ่มไสว คร ูคศ.3 6 
10 นางสาวสุกัญญา ผิวขํา คร ูคศ.1 30 
11 นางสกาวทิพย์ สังคปาล คร ูคศ.1 30 
12 นายตันติกร เพ็ชรอ่อน คร ูคศ.1 12 
13 นางณริศา เกตุแก้ว คร ูคศ.1 21 
14 นางสาววรรณิศา ดํานุ่น ครูผู้ช่วย 24 
15 นางสาวรันปิยา ตันฑัยย์ ครอัูตราจ้าง 12 
16 นางสาวณีรนุช รักษาราษฏร์ คร ูคศ.2 12 
17 นางอุไรพร ศิริทัพ คร ูคศ.3 12 
18 นางสาวเย็นใจ ทองภิญโญชัย คร ูคศ.2 12 
19 นางสุจินต์ แผลงเดชา คร ูคศ.2 12 
20 นางทัศสิรี ฉายขจร คร ูคศ.3 39 
21 นายลิขิต หล้าแหล่ง คร ูคศ.2 12 
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22 นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน คร ูคศ.2 20 
23 นางสาวภัคทนัน คําสุริยา คร ูคศ.2 36 
24 นางสาวนิสานาถ สงรักษ์ คร ูคศ.1 18 
25 นางสาวรัตนา ประหยัดทรัพย์ คร ูคศ.1 12 
26 นางสาวภัทรวดี รองยาง คร ูคศ.1 12 
27 นางสาวอนัญชนา สิทธิรักษ์ คร ูคศ.1 12 
28 นางสาวกุลวดี ปล้องบรรจง คร ูคศ.1 18 
29 นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ คร ูคศ.1 12 
30 นางสาวกาญจนา ทองตะโก คร ูคศ.1 12 
31 นางสาวอุษา ศรีสวัสดิ์ ครู คศ.2 26 
32 นางกุลวรา จิมาร ครูผู้ช่วย 12 
33 นางขนิษฐา    โถวรุ่งเรือง คร ูคศ.2 90 
34 นางสาวอลิสา มุสิกรักษ์ คร ูคศ.2 48 
35 นางพรศรี         ณ นคร คร ูคศ.3 39 
36 นางสุจิตรา         ชลธาร คร ูคศ.2 156 
37 นายเทียนชัย ทองวล คร ูคศ.1 9 
38 นางสาวญาดานันท์ เกตุแก้ว คร ูคศ.1 114 
39 นางสาวปราณี อินสุทน คร ูคศ.1 66 
40 นางสาวนิสา พันละภะ คร ูคศ.3 254 
41 นางสาวจุฑามาศ ร่วมจิตร คร ูคศ.1 107 
42 นางสาววนิดา ลําพล คร ูคศ.1 18 
43 นางวลัยลักษณ์ หนูสวัสดิ ์ คร ูคศ.1 171 
44 นางสาวณฐกมล นิธิวัฒน์โรจนกุล คร ูคศ.1 74 
45 นางสาวระวีวรรณ เตชะรัตนมณี คร ูคศ.2 61 
46 นางสาวขนิษฐา โตทวี คร ูคศ.1 15 
47 นายอภิวัฒน์   หิรัญ คร ูคศ.2 164 
48 นายเฉลิมวุฒิ สุพัฒธี คร ูคศ.1 162 
49 นายชาตรี ไทยดํา คร ูคศ.1 36 
50 นางสาวเบญจพร จันทร์เพ็ญ ครูผู้ช่วย 42 
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51 นางสาวกัญนณนัฏตล์  โสะพันธ์ ครูผู้ช่วย 0 
52 นางสาวนุชนาฎ  จารุรัตนวิบูลย์ ครูอัตราจ้าง 12 
53 นางปิยะลักษณ์        พรผล คร ูคศ.2 45 
54 นายวิทวัส    พาหล คร ูคศ.2 102 
55 นางสาวพรรณทิภา     ทองนวล คร ูคศ.3 81 
56 นางสาวเณริศา       พรหมวิลัย คร ูคศ.3 32 
57 นายวิชาญ        โสมณวัฒน์ คร ูคศ.2 12 
58 น.ส.เนตรนรินทร์      ดอกกะฐิน คร ูคศ.2 79 
59 นายนันทพล แซ่หลิม คร ูคศ.1 42 
60 นางสาวอุรัยนา นิลสมุทร คร ูคศ.2 93 
61 นางสาวมัณฑนา มูซอ คร ูคศ.2 100 
62 นางสาวจรัสศรี โต๊ะเต๊ะ คร ูคศ.2 81 
63 นายยวดยิ่ง ด้วงสุข คร ูคศ.2 62 
64 นางสาววลัยพร สงคง คร ูคศ.1 20 
65 นางสาววรรณพร ช่วยสุด คร ูคศ.1 48 
66 นางสาวสุธาสิน ี ศิริวัฒน์ คร ูคศ.1 60 
67 นางสาวหนึ่งฤทัย  ชัยศิริ คร ูคศ.1 80 
68 นายเอกพจน์ เทศพันธุ์ คร ูคศ.1 150 
69 นางสาวศิวัตมิกา บุญชูวงศ ์ คร ูคศ.1 102 
70 นางสาวเนตรนภา จับปรั่ง ครูผู้ช่วย 52 
71 นางสาวภุมริน ทัสนะเมธี ครูผู้ช่วย 252 
72 นางพรรทิพา ชังอินทร์ ครู คศ.3 69 
73 นางสาวกมลชนก ดําสงค์ ครอัูตราจ้าง 24 
74 นางเสาวรส          เกิดทรัพย์ คร ูคศ.2 147 
75 นายอํานวย     ปุพเพตะนันท์ คร ูคศ.3 138 
76 นางสาวสุมาลี    อนันต์ตันติกุล คร ูคศ.2 24 
77 นางสาวนิตยา         ดวงมณี คร ูคศ.2 6 
78 นางสาวสุภลัคน์ พูลสวัสดิ์ คร ูคศ.2 82 
79 นางสาวชนกภัทร์ อังอัจฉะริยะ คร ูคศ.1 60 
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80 นางสาวทิพย์ธิดา จงประสานเกียรติ คร ูคศ.2 60 
81 นางสาวกุลธิดา พรมทอง คร ูคศ.2 48 
82 นายอิลมี มะกูวิง คร ูคศ.2 60 
83 นางภัคพิชา สุทินนะ คร ูคศ.2 0 
84 นางพรทิพย์ มินทราเวช คร ูคศ.1 18 
85 นายศุภกิจ ชํานาญกิจ คร ูคศ.2 159 
86 นายรัชพล มาลาศิลป์ คร ูคศ.1 84 
87 นางสาวอังศุมา ภูมิเดช คร ูคศ.1 0 
88 นางจุไรรัตน์ ลุยจันทร์ คร ูคศ.2 30 
89 นางสาวสุพัตรา อยู่ทองอ่อน คร ูคศ.1 56 
90 นางอรวรรณ สังขะไชย คร ูคศ.1 96 
91 นางสาวรัตติยา พูลผล คร ูคศ.1 36 
92 นายภูวิศ พลรงค์ คร ูคศ.1 12 
93 นางสาวมาลัย ฮูกซาม คร ูคศ.1 12 
94 นางสาวนันทิยา กล้าหาญ คร ูคศ.1 18 
95 นางสาวนิชาภา ธัญไกรเลิศ คร ูคศ.1 6 
96 นางสาวณัฐนิชา ลิ่มวงศ์เสรี คร ูคศ.1 60 
97 นางจิตลัดดา รัตนกิจโกศล คร ูคศ.3 24 
98 นางสาวพิมพา ชูชุม ครผูู้ช่วย 24 
99 นางธรารัตน์ คงปลอด ครผูู้ช่วย 0 
100 นางปิยวรรณ ทองจันทร์ ครผูู้ช่วย 12 
101 นางกรรณิกา คงทอง ครผูู้ช่วย 66 
102 นางสาวณิชกานต์ ฉันทธํารงศิริ ครผูู้ช่วย 90 
103 นางสาวดาริกา เย็นใจ ครผูู้ช่วย 24 
104 นางสาวเบญจภรณ์ หยู่ตุ้ง ครผูู้ช่วย 0 
105 นางสาวอทิษา จารุพันธ์ ครผูู้ช่วย 54 
106 นายอาทิตย์     อ๋ึงสกุล คร ูคศ.2 24 
107 นางจรัสศรี มณีรวม คร ูคศ.3 12 
108 นายสมเจตต์ กูลด ี คร ูคศ.2 60 
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109 นายชํานาญ ศรีสุข คร ูคศ.1 6 
110 นางสาวอัมพิรา ศรีวรรณ คร ูคศ.1 6 
111 นายสันติสุข ทั่งกลาง คร ูคศ.1 90 
112 นางสาวปาริชาติ ประทุมรัตน์ ครผูู้ช่วย 48 
113 นางธนัญญา    ศิริวัฒน์ คร ูคศ.3 162 
114 น.ส.ดวงรัตน ์   เจษฏาพิพัฒน์ คร ูคศ.3 7 
115 นางอรุณลักษณ์    ตันฑุลมาศ คร ูคศ.3 15 
116 นางรัตยา    แก้วทวี คร ูคศ.3 15 
117 นายตรีสวัสดิ์   รักหาบ คร ูคศ.2 55 
118 นางแก้วตา      ชูกลิ่น คร ูคศ.3 66 
119 นางกลีบแก้ว      ขอถาวรทรัพย์ คร ูคศ.2 7 
120 นางนันทา         สิทธิอัครพงศ์ คร ูคศ.2 7 
121 นางณิชาภา     ไพนุจิตร์ คร ูคศ.2 7 
122 นางสาววาสนา  กุณฑลเบ็ญจะ คร ูคศ.2 7 
123 นายทวิชชัย พนังนุวงศ์ คร ูคศ.2 44 
124 นายณรงค์ศักดิ์ ขุนนะ คร ูคศ.2 31 
125 นายธนาวุฒิ ขาวซัง คร ูคศ.1 7 
126 นางจุไรรัตน์ เครือสุวรรณ์ คร ูคศ.1 7 
127 นายจารุวัฒน์ จันทร์เส้ง คร ูคศ.1 56 
128 นางสาววริษา รัตนแก้ว คร ูคศ.1 18 
129 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ คร ูคศ.2 13 
130 นายสันติ วงค์ไชยา คร ูคศ.1 13 
131 นางสาววราภรณ์ ผลเกิด คร ูคศ.1 18 
132 นายประวิทย์ เพ็ชรดี คร ูคศ.1 7 
133 นางคณีรัตน์ ฤทธิรงค์ ครผูู้ช่วย 29 
134 นางสาวภิญญวรรณ ดาบเหล็ก ครอัูตราจ้าง 48 
135 นายธนา    เธียรสุคนธ์ คร ูคศ.2 18 
136 นางพรรณี       ยางทอง คร ูคศ.3 78 
137 นางสาวสุกัญญา       นิ่มมโน คร ูคศ.2 112 
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138 นางทิพย์วรรณ       ลีลาอริยะ คร ูคศ.2 30 
139 นางขวัญตา คชรินทร์ คร ูคศ.3 42 
140 นายวัชริศร์ ปัญญาพุฒินันท์ คร ูคศ.2 24 
141 นางสาวพิศมัย โอยสวัสดิ์ คร ูคศ.1 54 
142 นางนวลตา จันทร์พานิชย์ คร ูคศ.3 42 
143 นางสาวชญาณี พุ่มมาก ครู คศ.1 64 
144 นายวิทยา พรหมแก้ว ครู คศ.1 60 
145 นายเด่น นวลปาน ครู คศ.1 42 
146 นางสาวกนกวรรณ พบสถาน ครผูู้ช่วย 102 
147 นางนันทา แพ่งประสิทธ์ ครู คศ.1 48 
148 นางสาวเสาวรส สวยสุน ครอัูตราจ้าง 30 
149 นางสาวอําภา รอดเกลี้ยง คร ูคศ.1 30 
150 นางสาวจุรีพรรณ พูลศรี คร ูคศ.2 44 
151 นางสาวปรรนภัค ใจสุภาพ คร ูคศ.2 27 
152 นางณัฐกุล กิ่งแก้ว คร ูคศ.1 37 
153 นางสาวพัฒณ์ณรี สงเทพ คร ูคศ.1 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

                       Information  of  Satree  Phuket  School      หน้า | 78 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
    

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจําแนกตามมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่ 1  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 1  ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี 10.00 9.56 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 2  ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์ 10.00 9.66 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3  ผู้เรียนมคีวามใฝรู่ ้และเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง  10.00 9.15 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4  ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น  10.00 9.44 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู้เรียน  20.00 13.27 ด ี
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตัวบ่งช้ีที ่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน  พันธกิจ          
และวัตถุประสงค์  ของการจัดตั้งสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีที ่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที ่ 11  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 2  การบริหารจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  5.00 4.80 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีที ่ 12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษา  
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการปฏริูปการศึกษา  

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 10.00 10.00 ดีมาก 
มาตรฐานที ่ 4  ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน     
กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 8  พัฒนาการของการประกันคณุภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด  

5.00 4.89 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 90.87 ดีมาก 
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         โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพภายนอกรอบสาม  โดยมีค่าเฉลี่ย  90.87  
         ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ        รับรอง        ไม่รับรอง 
 

      จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ เป็นลูกที่ดี                     

ของพ่อ-แม่ผู้ปกครอง เป็นผู้เรียนที่ดีของสถานศึกษาและบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่ งผู้ เ รี ยนได้ เลือกเรียน                    

ตามความสนใจและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
3. ครูมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
4. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจนตามมาตรฐานที่กําหนด 

 

      จุดที่ควรพัฒนา 
            สถานศึกษาควรพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศ 
 

      ข้อเสนอแนะ 
1. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา      

สถานศึกษาควรมีการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น โดยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา  และภาษาต่างประเทศ ซึ่งอยู่ใน
ระดับพอใช้ 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
              สถานศึกษาควรมีแผนงานที่ ชัด เจน โดยจัดให้มีการประชุมกรรมการสถานศึกษา               
อย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              สถานศึกษาควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เรียนหลายๆด้าน มิใช่วิเคราะห์เฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว 

4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
              สถานศึกษาควรวางระบบประกันคุณภาพ ตามแนวปฏิบัติ  8 ข้อ โดยให้มีคณะกรรมการหลัก  
คือคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ เพ่ือการประเมินคุณภาพตามสภาพจริงและเป็นผลต่อการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกด้าน และเป็นระบบ PDCA  โดยควรดําเนินการภายใน  1  ปี 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีผลการประเมิน ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษา ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ดีเลิศ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3  ขึ้นไป      
ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน ระดับ 3 ขึ้นไป 

 ภ
าษ

าไ
ทย

 

 ค
ณิต

ศา
สต
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 ว
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าศ
าส

ตร
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 ส
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  ศ
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 ก
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 ภ
าษ

าอ
ังก

ฤษ
 

ม.1 422 276 266 200 290 408 380 498 287 
ม.2 434 202 259 140 308 428 372 361 201 
ม.3 503 254 256 196 209 468 502 261 244 
ม.4 456 269 186 149 261 378 458 403 203 
ม.5 523 284 185 322 195 454 341 ไม่เรียน 210 
ม.6 490 171 256 167 284 397 461 360 188 
รวม 2,828 1,456 1,408 1,173 1,547 2,533 2,514 1,883 1,333 

ร้อยละ 100 51.49 49.79 45.66 54.70 89.57 88.90 81.70 47.14 
 

 

 

51.49 
49.79 

45.66 
54.70 

89.57 
88.90 

81.70 
47.14 

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา 
สุขศึกษาฯ 

ศิลปะ 
การงานอาชีพฯ 

ภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                                
รายวิชาพื้นฐานระดับ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละของนักเรียน 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

คุณลักษณะ             
อันพึงประสงค์ 

จํานวน ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

 นักเรียน คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2,819 0 0 6 0.21 148 5.25 2,665 94.54 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 2,819 0 0 15 0.53 185 6.56 2,619 92.91 
3. มีวินัย 2,819 0 0 16 0.57 207 7.34 2,596 92.09 
4. ใฝ่เรียนรู้ 2,819 0 0 15 0.53 247 8.76 2,557 90.71 
5. อยู่อย่างพอเพียง 2,819 0 0 15 0.53 188 6.67 2,616 92.80 
6. มุ่งม่ันในการทํางาน 2,819 0 0 16 0.57 249 8.83 2,554 90.60 
7. รักความเป็นไทย 2,819 0 0 15 0.53 185 6.56 2,619 92.91 
8. มีจิตสาธารณะ 2,819 0 0 15 0.53 232 8.23 2,572 91.24 

 

 

 

 

1. รักชาติ 
ศาสน์ 
กษัตริย์ 

2. 
ซื่อสัตย์
สุจริต 

3. มีวินัย 
4. ใฝ่
เรียนรู้ 

5. อยู่
อย่าง

พอเพียง 

6. มุ่งมั่น
ในการ
ทํางาน 

7. รัก
ความเป็น

ไทย 

8. มีจิต
สาธารณะ 

ร้อยละ ไม่ผ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ ผ่าน 0.21 0.53 0.57 0.53 0.53 0.57 0.53 0.53
ร้อยละ ดี 5.25 6.56 7.34 8.76 6.67 8.83 6.56 8.23
ร้อยละ ดีเยี่ยม 94.54 92.91 92.09 90.67 92.80 90.56 92.91 91.24
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แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จํานวน
นักเรียน 
ทั้งหมด 

จํานวน/ร้อยละของนักเรียน 
ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 424 423 99.76 1 0.23 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 435 432 99.31 3 0.69 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  503 503 100 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 459 451 98.25 8 1.74 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 527 517 98.10 10 1.90 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 491 491 100 0 0 
 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

99.76 99.31 100 98.25 98.1 100 

0.23 0.69 0 1.74 1.9 0 
0

20

40

60

80

100

120

ร้อ
ยล

ะ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 



 

 
 

                       Information  of  Satree  Phuket  School      หน้า | 100 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
    

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
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ผลงานดีเด่น ปีการศึกษา 2562 
 

ผลงานดีเด่นโรงเรียน 
ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

1 รับโล่ประกาศเกียรติคณุสถานศึกษาท่ีส่งเสรมิการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนและร่วมอบรมสื่อการเรยีนการสอน  

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 

2 รับมอบสารตราตั้งการจัดตั้งศูนยเ์พื่อการสืบสานศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์
ครอบครัวพอเพียง ลําดับที่ ๑๑๒ 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

3 รับประกาศเกียรติคณุบัตร ในการประชุมใหญส่ามญัประจําปี 
2561 

สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                    
แห่งประเทศไทย 

4 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ชนะเลิศ
เหรียญทอง และระดับชาติ  รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
บริหารจดัการ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

5 รับรางวัล IOA AWARD ปีการศึกษา 2561 ผลงานดีเด่น ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 

 

ผลงานดีเด่นผู้บริหาร 
ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 

1 นายปัญญา   หัตถ ิ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ชนะเลศิ
เหรียญทอง ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ  

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการและเลขานุการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจํา ปี 2562 

สมาคมกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

 

ผลงานดีเด่นคร ู
ที ่ ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด 
1 นางพรรณทิพา  ชังอินทร์ - รางวัล “ครูดไีมม่ีอบายมุข” ประจาํปี 2562 สพฐ. 
2 นางสาวศิวัฒมิกา  บุญชูวงศ์ - รางวัล “ครูดไีมม่ีอบายมุข” ประจาํปี 2562 สพฐ. 

3 นายวิทวัส  พาหล - รางวัล “ครูดไีมม่ีอบายมุข” ประจาํปี 2562 สพฐ. 
4 นางอุไรพร  ศิริทัพ - รางวัล “ครูดไีมม่ีอบายมุข” ประจาํปี 2562 สพฐ. 
5 นายพงศ์ไพศาล วิรยิานุกูลวงศ ์- รางวัล “ครูดไีมม่ีอบายมุข” ประจาํปี 2562 สพฐ. 
6 นางสาวนิสา  พันละภะ - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครั้งท่ี 9    

ระดับภาคใต้ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผูส้อนยอดเยี่ยม 
Active Teacher   ระดับมัธยมศกึษากลุ่มสาระ                 
การเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สพฐ. 
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ผลงานนักเรียน 
 

  ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน 
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 เข้าร่วม 17 1. นางสาวนงนภัส  คงราช 

  
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยาน

ทํานองเสนาะ ม.1-ม.3 
เงิน 12 1. เด็กหญิประภาพร    

ประชารักษ์ 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย 

(คําคมเดมิ) ม.1-ม.3 
เงิน 22 1. เด็กหญิงฐิติมา  กองสาย 

2. เด็กหญิงภัทรวภิา สงยาง 
4 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรคผ์ลงาน

คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4 - ม.6 

ทองแดง 5 1. นางสาวณัฏฐธิดา  ณ ตะกั่วทุ่ง 
2. นางสาวณัฐณิชา   
อิสรเสรีธรรม 

5 คณิตศาสตร ์ การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร ์
(เอแม็ท) ม.1 - ม.3 

เงิน 12 1. เด็กชายภานุพงศ ์ เผ่าชู 
2. เด็กชายลภสักร  หนูเสน 

6 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง  ม.4 - ม.6 

ทอง 7 1. นางสาวณัฏฐ์ชุดา กมลศภุพาณชิย์ 
2. นางสาวนลพรรณ  จันทร์แจ่มใส 
3. นางสาวภัทรศยา  ฉิมวัย 

7 วิทยาศาสตร ์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4 - ม.6 

เงิน 18 1. นางสาวกฤติญาภรณ ์ พิมาน 
2. นางสาวกวินทรา  พันธ์ทิพย ์
3. นางสาวธนพร  โกษาธิป 

8 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม          
ม.1- ม.3 

ทอง 4 1. เด็กหญิงณฐกมล            
คุณาพรประเสริฐ 
2. นางสาวพิมพ์นิภา  วทัญญ ู
3. เด็กหญิงภูษณิศา  พรหมจันทร ์
4. เด็กหญิงอาภากร   เลขาพันธ ์
5. เด็กหญิงเบญญทิพย ์  
โชติเชาวน์ชวลิต 

9 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเพลงคณุธรรม 
 ม.4 - ม.6 

ทอง 8 1. นางสาวชนานันท ์ ชลกิจ 
2. นางสาวนิภาพร  ศิวะรัตน ์
3. นางสาวปัญจมินทร ์ จุมปา 
4. นางสาวพันธชา  พรัดเมือง 
5. นางสาวภัควลญัชญ ์ตรีทรัพย ์

10 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดเลา่นิทานคุณธรรม       
ม.4 - ม.6 

ทอง 16 1. นางสาวอําไพพิมพ์  ตันติธาคร 
  

11 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

การประกวดมารยาทไทย                    
ม.1 - ม.3 

ทอง 14 1. เด็กหญิงณัชชา  พิชกรรม 
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พวงมณี 
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ที ่ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน 
12 สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย                     
ม.4 - ม.6 

ทอง 12 1. นางสาวพิมณัชชา  สาระพมิพ์ 
2. นายอเลกซ ์ แวนเลีย 

13 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
ม.1 - ม.6 

เงิน 18 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทานิล 
2. เด็กหญิงธัญวรตัน ์ จุลพงษ ์
3. เด็กหญิงภัคจริา  เจริญผล 
4. นางสาวภัททิยา  สุรวิทย ์
5. เด็กหญิงรัศมิมาน  ไชยศิร ิ
6. เด็กหญิงวิมลสิร ิ ใจสูงเนิน 
7. เด็กหญิงสมัชญา  ร้อยมาล ี
8. นางสาวสุชาวด ี อุบลกาญจน ์
9. นางสาวเปรมิกา  เทพณรงค ์
10. นางสาวเมธาวี   แซ่หลิม 

14 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก  
ม.1 - ม.6 

ทอง 7 1. เด็กหญิงกนกนุช  โฮงทอง 
2. เด็กหญิงกุลปริยา   เอี๋ยวศิร ิ
3. เด็กหญิงฉัตรชณา   ปิ่นมณ ี
4. เด็กหญิงญาณิกา  วงษ์สุนทร 
5. เด็กหญิงธนากานต ์ใจสักเสริญ 
6. เด็กหญิงธัญชนก  เยาดํา 
7. เด็กหญิงนนทิชา ตะเคยีนทอง 
8. เด็กหญิงมนฑกานต ์ประสารการ 
9. เด็กหญิงวรณัน   ตันนิมิตรกุล 
10. เด็กหญิงวรภา   วงษาลังการ 

15 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
(มวยสากลสมคัรเล่น)  
ม.4 - ม.6 

เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญาวีร ์ กันภัย 
2. เด็กหญิงจิตรานุช สุวรรณโล 
3. นางสาวจุฬารัตน ์ สุขเสน 
4. เด็กหญิงณัฐชานันท์ ริยาพันธ์ 
5. นางสาวพัลลภสั  บุณยัษเฐียร 
6. นางสาวภัทรานิษฐ์  มีปลอด 
7. นางสาวมณฑติา  ตันทวีวงศ์ 
8. นางสาววิภาดา   โกวิทางกูร 
9. นางสาววิภาวรรณ  เติมต่อ 
10. นางสาวสภุาสณิ ี สายคงทอง 

16 สุขศึกษา และ
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.4-ม.6 

เงิน 7 1. นางสาวกัญญาพร จันทร์ลอย 
2. นางสาวพรรภษา  บํารุงรักษ ์

17 ศิลปะ -
ทัศนศิลป ์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"              
ม.4 - ม.6 

เงิน 11 1. นางสาวกลิ่นเกสร  เลือกผล 
  

18 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพระบายสี              
ม.1 - ม.3 

ทอง 7 1. เด็กหญิงชนาภา  อุดมทรัพย ์
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ที ่ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน 
19 ศิลปะ-

ทัศนศิลป ์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี                 
ม.4 - ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. นางสาวฮาโมเนีย  หว่อง 
  

20 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์ ม.1 - ม.3 

ทอง 5 1. เด็กหญิงพรรณกว ี  
นพรัตน์โมรา 

21 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันสร้างสรรคภ์าพด้วย
การปะตดิ ม.1 - ม.3 

ทอง 8 1. เด็กหญิงกชวรรณ   บุหลัน 
2. เด็กหญิงวรชนก  สนิทปู ่

22 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.1 - ม.3 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กหญิงสริิธร   สมหวัง 
  

23 ศิลปะ-
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.4 - ม.6 

เงิน 17 1. นายสรวิชญ์   สิรริัติกาล 
  

24 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทชาย ม.4 - ม.6 

ทอง 17 1. นายรชต  ยศภักด ี
  

25 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1 - 
ม.3 

ทอง 6 1. เด็กหญิงฐิติรตัน ์ ต่างจิตร ์
  

26 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก  ม.1 - 
ม.3 

ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐชยา   โภคาเลิศ 
  

27 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.
1 - ม.3 

เงิน 10 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภ ู
  

28 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม
เครื่องสายเครื่องเดี่ยว 
ม.1-ม.6 

ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกชพรรณ ภู่ไพบูลย ์
2. นางสาวกิติยากร  แก้วน้อย 
3. เด็กหญิงฐิติรตัน ์ ต่างจิตร ์
4. เด็กหญิงณัฐชยา   โภคาเลิศ 
5. เด็กหญิงณัฐรัตน ์ บุญยง 
6. นางสาวธันยชนก ดอกจันทร์ 
7. เด็กหญิงธันย์ชนก จันทร์เมธา 
8. นางสาวนิภาพร   วุฒิชาญ 
9. เด็กหญิงปิยธิดา  เพ็ชรแก้ว 
10. นางสาวภัคจิรา   เหล่า
ประเสริฐศริ ิ
11. นางสาววราสิน ี ณ ถลาง 
12. เด็กหญิงศศิวิมล  ผาบชมภ ู
13. นางสาวศิรินภา  ยอดต่อ 
14. เด็กหญิงอาภัสรา  ดวงไทย 
15. นางสาวเปรมยดุา  กุลเกดิ 

29 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพดูภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายภูผา  จูฑะมงคล 
  

30 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวลักษิกา  แสงแก้ว 
  

31 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4 - ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรัชญา  รักษายศ 
2. นางสาวชญาดา สุนทราภิบาล 
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ที ่ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน 
32 ศิลปะ-

นาฏศิลป ์
การแข่งขันนาฏศิลปไ์ทยอนุรักษ์  
ม.4-ม.6 

ทอง 10 1. นางสาวฐิติพร  มุสิกะสังข ์
2. นางสาวธิดาทิพย ์ รุ่งเรือง 
3. นางสาวธีญาธิปก ์ ถิรสัตยาพิทักษ์ 
4. นางสาวบุญญาพร  ก่อส้าย 
5. นางสาวพรรณภษา  เขจรดวง 
6. นางสาวศุภกานต ์ อุ่นใจ 
7. นางสาวสุรัมภา  ณ ตะกั่วทุ่ง 
8. นางสาวเปรมิกา  จอมพล 

33 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดาเทพ  สมศร ี
2. นางสาวสุดารัตน ์ ผ่องแผ้ว 

34 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.
4 - ม.6 

ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. นางสาวธัญรดา  แซ่เหอ 
2. นางสาววรรณ์นิกา  ทองยอด 
3. นางสาวศศิวรรณ  อุตสาหะพงษ์
สิน 
4. นางสาวสุด ี สอาดละออ 
5. นายเอกลักษณ ์ เปลี่ยนจันทร ์

35 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ม.4-ม.6 

ทอง 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สีสังเวทย ์
2. นางสาวศุภาพิชญ ์ แสนเวียน 
3. นางสาวสินีนาฏ  กรกรรณ ์
4. นางสาวสิรินาฏ  คลิ้งขลิบ 
5. นางสาวเบญญาภา   
จันทร์เอียด 

36 ภาษาต่าง 
ประเทศ 

การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น                
ม.4-ม.6 

ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  บุญโรย 
  

37 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา (Youth Counselor: 
YC) ม.1-ม.3 

ทองแดง 16 1. เด็กหญิงญาณทิพย ์ ชายอีด 
2. เด็กชายต่อตระกูล พรหมอยู ่
3. เด็กหญิงธัศนียา  หลิ่มมณ ี
4. เด็กหญิงนวรัตน ์ทรงประจักษก์ุล 
5. เด็กหญิงภคพร  รัตนสุวรรณ 

38 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา (Youth Counselor: 
YC) ม.4-ม.6 

เงิน 18 1. นางสาวคุณัญญา  บุญช่วย 
2. นางสาวญาณิศา วานิชาชีวะ 
3. นางสาวณัชชา กาญจนวิจิตร 
4. นางสาววัลยา  สิทธิศักดิ์ 
5. นางสาวอภิชญา  เครือเสน่ห ์

39 การงานอาชีพฯ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ  
ม.1-ม.3 

เงิน 23 1. เด็กหญิงชนัญญา  ชัยภิบาล 
2. เด็กหญิงณัฐธดิา  อินทรัตน ์
3. เด็กหญิงธนภรณ ์ วิจิตร 
4. เด็กหญิงธัญลักษณ ์ พุทธา 
5. เด็กหญิงพรนภสั  สุทิน 
6. เด็กหญิงสุชาวด ี พิชัยมงคล  
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ที ่ หมวดหมู ่ รายการ เหรียญ อันดับ นักเรียน 
40 การงานอาชีพฯ การประกวดโครงงานอาชีพ              

ม.1-ม.3 
ทอง 13 1. เด็กหญิงกันตพร อังคณาเวสน ์

2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ขวัญแก้ว 
3. เด็กหญิงยลดา  ทองโสภณ 

41 การงานอาชีพฯ การแข่งขันทําอาหาร นํ้าพริก              
ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6 

ทอง 20 1. นางสาวกัญญาณัฐ มาตรุินทร ์
2. นางสาวทิพย์เกษร  คงแก้ว 
3. นางสาวรุ่งรัตน ์ ทิพย์บํารุง 

42 การงานอาชีพฯ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม ้
 ม.1-ม.3 

ทอง 13 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา ปานถาวร 
2. เด็กหญิงชิดชนก  ตันติวิท 
3. เด็กหญิงธัญณิชา  ศรีชลธาร 

43 การงานอาชีพฯ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.4-ม.6 

ทอง 5 1. นางสาวฟ้าใส  เมฆฉาย 
2. นางสาวศุภากร  คงสําราญ 
3. นางสาวหทัยภัทร  ผิวสุวรรณ ์

 

  ผลกิจกรรมการแข่งขันรายการต่างๆที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ประเภทการแข่งขัน นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
ระดับ จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 

รางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีจัด 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1 การแข่งขันสอบวัดระดับ

ความรู้ภาษาจีน ระดับ 4         
1. นางสาวธันยมัย  วีระกจิ 
2. นางสาวภัทราพร สายทอง 
3. นางสาวอัจจิกาญ  กุลศภุกร 

ระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ งานทักษะภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

มิตรภาพคัพศรี
นครคัพ   ครั้งท่ี 9 

แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันทักษะ
ภาษาและวัฒนธรรม
จีน ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษาและ
มหาวิทยาลยัภาคใต้
แห่งประเทศไทย 

2 
 

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับ 4  

1. นางสาวอลิสา  โก ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

3 การแข่งขันสอบเขียนคําศัพท์
ภาษาจีน ระดับ 4  

1. นางสาวปภาวี  เลขา 
2. นางสาวปรียนันท์  บุญช ู

ระดับประเทศ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

4 การแข่งขันสอบเขียนคําศัพท์
ภาษาจีน ระดับ 4 

1. นางสาวณัฐนันท์  ระงับพาล 
2. นางสาวอินธิรา  นาทวีทรัพย ์

ระดับประเทศ รางวัลรอง    ชนะเลิศ
อันดับ 2 

5 การแข่งขันร้องเพลงจีน                     
ระดับ 4 

1. นางสาวอริสรา  แสงเงิน 
2. นางสาวปัญจมินทร์ จุมปา 

ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 

6 การแข่งขันร้องเพลงจีน                
ระดับ 4 

1. นางสาวอัจริยา   นิลบุศย ์
2. นายพรพิพัฒน์    พึ่งแรง 

ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

7 การแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาจีน ระดับ 4 

1. นางสาวแองเจลีนา  
หลุยซาวีนาเกร 

ระดับประเทศ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 

8 การแข่งขันสุนทรพจน์                 นางสาวชญาดา สุนทราภิบาล  ประเทศ ชนะเลิศ งานแข่งขันทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น ประจําปี 
2562 ศูนย์เครือข่าย
พัฒนา การเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น สพฐ. 

9 การแข่งขันอ่านออกเสียง    
งานแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น 
ประจําปี 2562 

นางสาวธนพรรณ จู่ภิบาล 

 

ประเทศ ชนะเลิศ 
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ที ่ ประเภทการแข่งขัน นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
ระดับ จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 

รางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีจัด 

10 การแข่งขันตอบคําถาม
เกี่ยวกับญี่ปุ่น   

นางสาวกชกร  บุญโรย 
นางสาวสุภัทรยา พรมไพร 

ประเทศ ชนะเลิศ . 
งานแข่งขันทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น ประจําปี 
2562 ศูนย์เครือข่าย
พัฒนา การเรียนการ
สอนภาษาญี่ปุ่น สพฐ.                           

11 การแข่งขันตอบคําถาม
เกี่ยวกับญี่ปุ่น 

นางสาวจิรัชญา รักษายศ 
นางสาวพิมลภัส สายน้ํา 

ประเทศ รองชนะเลิศอันดับ1 

12 การแข่งขันสุนทรพจน์                 นางสาวชญาดา สุนทราภิบาล  ประเทศ ชนะเลิศ 
11 การแข่งขันอ่านออกเสียง     นางสาวธนพรรณ จู่ภิบาล ประเทศ ชนะเลิศ 
12 การแข่งขันตอบคําถาม

เกี่ยวกับญี่ปุ่น  
นางสาวกชกร  บุญโรย 
นางสาวสุภัทรยา พรมไพร 

ประเทศ ชนะเลิศ 

13 การแข่งขันตอบคําถาม
เกี่ยวกับญี่ปุ่น 

นางสาวจริัชญา รักษายศ 
นางสาวพิมลภัส สายน้ํา 

ประเทศ รองชนะเลิศ 
อันดับ1 

14 การแข่งขันเขียนตามคาํบอก 
 

นางสาวใต้ฟ้า วงศ์โกมล 
นางสาวฐิติพรรณ พิสิฐคณุานนท์ 

ประเทศ 
ประเทศ 

ชนะเลิศ 
รองชนะเลิศอันดับ1 

15 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 
Kanji   

นางสาวสิรินดา สอนเสรมิ ประเทศ รองชนะเลิศอันดับ2 

16 การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น 
เวทีโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
ครั้งท่ี 3 WORLD-CLASS 
STANDARD  

นางสาวบุญศริิ ทวีทรัพย์ 
 
เด็กหญิงนันท์นภสั พูลสวัสดิ ์
 

ระดับชาติ 
(ภาคใต้) 

รางวัลเหรียญทอง 
ระดับ ม .ปลาย 
รางวัลเหรียญเงิน 
ระดับ ม .ปลาย 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

17 นักเรียนรสอบคัดเลือกทุน 
JENESYS 2019 
ทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น 

นางสาวกชกร  บุญโรย 
นางสาวชญาดา สุนทราภิบาล 

ประเทศ ทุนทัศนศึกษา
ประเทศญี่ปุ่น 

สพฐ. 
ประเทศญี่ปุ่น 

18 กิจกรรมการแข่งขันกล่าว
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                              

เด็กหญิงจสัมิน อลิซาเธอะเซร่า ระดับชาต ิ เหรียญทอง งานเวทีศักยภาพ
โรงเรียนมาตรฐาน 
สากลกลุ่มภมูิภาค           
ที่ 4 (ภาคใต้)  19 กิจกรรมการแข่งขันกล่าว

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

นางสาวภัณฑิรา  ทั่นเส้ง  

 

ระดับชาต ิ เหรียญทอง 

20 โอลิมปิกวิชาการภาษา 
เยอรมัน ระดับนานาชาต ิ

นางสาวปิ่นมุก  อ่องวิบูลย ์ ระดับ
นานาชาติ 

รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 

สถาบันเกอเธ่แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกับ 
สพฐ. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
21 การประกวดมารยาทไทย 

ระดับชั้น  ม.1- ม.3 โครงการ  
ธนชาต ริเริ่ม  เติมเต็ม
เอกลักษณไ์ทย  ครั้งท่ี 48 
ประจําปี 2562  

1. ด.ญ.นัฏชพรรณ ชนะพล 
2. ด.ญ.จิรัชยา   ไชยผล 
3. ด.ญ..พิชชาอร  ภูมิพงศ์ 
4. ด.ญ. ณัชชา   พิชกรรม 

ระดับภาคใต ้
ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลรอง
ชนะเลิศ 
อันดับ 3 

ธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) 
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ที ่ ประเภทการแข่งขัน นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
ระดับ จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 

รางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีจัด 

22 การประกวดมารยาทไทย 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 โครงการ
ธนชาต ริเริ่ม  เติมเต็ม 
เอกลักษณไ์ทย ครั้งท่ี 48  

1. น.ส. เหมหงส์  คงนุ่น 
2. น.ส..พิมณัชชา สาระพิมพ์ 
3. น.ส. อัญรินทร์  ธีรครีีศักดิ ์
4. น.ส. กุลภสัสร    ภาษี 

ระดับภาคใต ้
ระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศ 
รางวัลชมเชย 

ธนาคารธนชาติ จํากัด 
(มหาชน) 

23 การแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 11   
ปี 2562  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
 

1.นางสาวสรดิา    แซ่ตัน 
2.นางสาวจิตรลดา ทองเกลีย้ง 
3.นางสาวซุวารี่   รอบคิด 
4.นางสาวอักษราภัค  ประเสริฐ 
5.นางสาวไอยดา  แสงจันทร ์

ระดับประเทศ รางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

24 การแข่งขันประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 12                    
ปี 2562  ระดับมัธยมศึกษา 

1.ด.ช.ชลากร  เมธาลักษณ ์
2.น.ส.อินทิรา  จิรัชตกลุ 
3.น.ส.ณริชา   มุ่งจิต 
4.น.ส.ณัชชา   ศิริวัฒน ์
5.น.ส.กมลวรรณ  จิตรรักษ ์
6.น.ส.ศิวภร บุญเปกข์ตระกลู 

ระดับประเทศ รางวัลชมเชย 
รอบเจียระไน

เพชร 
รางวัลเพชรยอด
มงกุฎลําดบัท่ี 6 

มูลนิธิรม่ฉัตรร่วมกับ 
สพฐ. โรงเรียนสตรี
วิทยา กทม. 

25 การประกวดบรรยายธรรม
ประจําปี  พ.ศ. 2562 ระดับ
คณะภาคสงฆ์ 17 

นางสาวกฤณณ์   โชติธนกุญชร ระดับภาค รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ 2 

สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพังงา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
26 Mahatma Gamdhi 

Drawing Contest 
ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ ์ ภาค รางวัลชมเชย 

 
Embassy of India 
Bangkok 

27 การประกวดวาดภาพ “ปลา
กัดไทย (Siamese Fighting 
Fish): สัตว์น้ําประจําชาต”ิ 

ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ ์ ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

กรมประมง 

28 การแข่งขันวาดภาพ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ประจําปี 2562 

ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ ์ ภาค รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 

สมาคมวิทยาศาสตร ์
แห่งประเทศไทย
และมอ. 

29 การแข่งขันประกวดวาดภาพ
ศิลปกรรม ปตท. เยาวชน
ภาคใต้ ครั้งท่ี 16 

ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ ์
ด.ญ.กัญญาณัฐ มาเจริญ 
ด.ญ.สิริธร สมหวัง 
ด.ญ.ชาครญิา   บุตรน้อย 
น.ส.กลิ่นเกสร เลือกผล 
น.ส.ธนพร หวามา 

ภาค รางวัลดีเด่น 1 
รางวัล 

รางวัลชมเชย  2
รางวัลร่วมแสดง                
1 รางวัล 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

30 ประกวดวาดภาพ“วาดเส้น
เป็นวนา” โครงการสืบสาน 
วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งท่ี 26 

ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ ์
 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

 

คณะวนศาสตร ์

31 ประกวดวาดภาพระบายส ี
“พ่อของแผ่นดิน” ปีท่ี 6 หัวข้อ 
“เราทําความดีด้วยหัวใจ” 

ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ ์
 

ภาค รางวัล ดีเด่น 
 

มูลนิธิ ดร.สุข 
พุคยาภรณ ์
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ที ่ ประเภทการแข่งขัน นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
ระดับ จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 

รางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีจัด 

32 ประกวดวาดภาพโปสเตอร์
พร้อมคําขวัญ โครงการอีซูซุ
เยาวชนสัมพันธ์ 2562 

ด.ญ.สิริธร สมหวัง 
ด.ญ.วัชรีวรรณ สงวนสินธ ์
 

ประเทศ รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

 

บริษัทตรีเพรชอีซูซุ
เซลล์ จํากัด 

33 การแข่งขัน AIS Present 
Hotwave Music Awards 
2019 

นางสาวญาดา   สัจจากุล 
นางสาวเบญญทิพย์  สําแดง 
นายทริสตัน  จอส์ต  ทรินิเต็ด 
นายคเชนทร์  คํามั่น 
เด็กชายโนเอล เอิล์นจอส์ต ทรินิ
เต็ด 

ประเทศ ชนะเลิศอันดับ 1 บริษัท จีเอ็มเอ็ม 
แชนแนล 

34 วิ่ง 100 ม. รุ่นอายุ 18 ปีหญิง
กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพล
ศึกษา ณ จังหวัดปทุมธานี 

น.ส.กฤษณา  กลา้จริง ประเทศ ชนะเลิศอันดับ 2 กรมพลศึกษา 

35 วิ่งผลัด 4x100 เมตร รุ่นอายุ 
18 ปีหญิงกีฬาระหว่าง
โรงเรียน กรมพลศึกษาณ 
จังหวัดปทุมธาน ี

น.ส.ศศินิพา  ศิริวุฒ ิ
น.ส.มานติา  สิทธิผล 
น.ส.ณิชามน  ทรงคุณ 
น.ส.กฤษณา กล้าจริง 

ประเทศ 
 

รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 

กรมพลศึกษา 

36 วิ่งผลัดผสม รุ่นอายุ 18 ปี
หญิงกีฬาระหว่างโรงเรยีน 
กรมพลศึกษา ณ จังหวัด
ปทุมธาน ี

น.ส.มานติา  สิทธิผล 
น.ส.กฤษณา  กลา้จริง 
น.ส.ศศินิพา  ศิริวุฒ ิ
น.ส.ณิชามน  ทรงตุณ 

ประเทศ ชนะเลิศอันดับ 2 กรมพลศึกษา 

37 วิ่งผลัด 4x100 เมตร หญิง 
 

น.ส.กฤษณา  กลา้จริง ประเทศ ชนะเลิศอันดับ 3 สมาคมกรีฑาแห่ง
ประเทศไทยกีฬา
นักเรียน นักศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 40 
“นครสวรรค์ศึกษา
เกมส”์  ณ จังหวัด

นครสวรรค ์

38 วิ่งผลัดผสมหญิง น.ส.กฤษณา  กลา้จริง ประเทศ ชนะเลิศอันดับ 3 

39 บาสเกตบอลรุ่น 18 ปีหญิง 
ในการแข่งขันบาสเกตบอลชิง
ชนะเลิศในประเทศไทย 

น.ส.วรรณวิธู คงทิพย ์
น.ส.วาทินี หนูชู 
น.ส.ภัทรพร ลิ่มสืบเชื้อ 

ประเทศ ชนะเลิศ สมาคมกีฬา
บาสเกตบอลแห่ง

ประเทศไทย 
40 กีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายไุม่

เกิน 15 ปี 
การแข่งขันกีฬานักเรียนขัน
พื้นฐาน “สพฐ.เกมส”์ ระดับ
ภูมิภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 
2561 “มหกรรมกีฬาครั้งแรก
ของ สพฐ.” 

ด.ญ.บุษยมาส จินดาพล 
น.ส.ปัญญวรรณ สุนธารักษ์ 
น.ส.ปรณิดา กติติกุลนท ี
ด.ญ.สิตานนท์ สินธพ 
น.ส.ศุภสิรา นิติพิทยานุศาสน ์
น.ส.สุวนันท์ นพกาล 
ด.ญ.วรชนก สนิทปู ่
ด.ญ.ณิชาพัชร์ พรหมแก้ว 
น.ส.ขณาวรรณ ศรสีุภาวด ี

ภาค ชนะเลิศ สํานักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ที ่ ประเภทการแข่งขัน นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
ระดับ จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 

รางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีจัด 

โครงการนานาชาติ 
41 การแข่งขันโต้วาทีสาระ

ภาษาอังกฤษ 2562 (The 
National OBEC English 
Debate Competition 
2019) รอบ Cluster  

นางสาวพิชญาพร ตันเพชรรัตน ์ ระดับภูมิภาค รางวัลชนะเลิศ 
รางวัล Bronze 

medalist 

สพฐ. 
นางสาวปัณฑารีย์ แก้วสามดวง 
นายดองจิ ลิม 
นางสาวภัคศยา สุขศิร ี
นางสาวทิชา ยายี 
นายรุจิโรจน์ ทสีหริัญไชย 

42 โครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย – วิส คอนซิล  

นางสาวปัณฑารีย์ แก้วสามดวง ระดับประเทศ ทุนไปเรียน
สหรัฐอเมริกา 

สพฐ. 

43 ทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสธริาชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 

นายรุจิโรจน์ ทสีหริัญไชย ระดับประเทศ ทุนการศึกษา กระทรวง                
ศึกษาธิการ 

44 การแข่งขัน English 
Proficiency Competition 
(Grade 10-12 Individual)  

นายรุจิโรจน์ ทสีหริัญไชย ระดับประเทศ รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

การแข่งขันวิชาการ 
งาน จภ.วิชาการ’62 
(PCCST Academic 
festival and 
science fair 2019)   
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรราชวิทยาลัย 
สตูล 

45 การแข่งขัน Poster Color 
Drawing Competition 
(Grade 7-9 Individual)          

เด็กชายศิลป์  เทียมจันทร ์ ระดับประเทศ รางวัลเหรียญ
ทองแดง 

46 การแข่งขัน Science 
Competition(Grade 7-9 
Individual)  

เด็กชายชลากร  เมธาลักษณ ์ ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง 

47 การแข่งขัน Poster Color 
Drawing Competition 
(Grade 10-12 Individual)  

นางสาวพรชนก กันเขียว ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง 

48 การแข่งขัน  Speech 
Competition (Grade 7-9 
Individual)  

เด็กหญิงนันท์นภสั  พูลสวสัดิ ์ ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง 

49 การแข่งขัน Spelling Bee 
Competition(Grade 7-9 
Individual)  

เด็กหญิงธัญวรัตม์  อินทรสุวรรณ ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง 

50 การแข่งขัน Speech 
Competition(Grade 10-12 
Individual)  

นายภีม  แสงรอด ระดับประเทศ รางวัลเหรียญทอง 

51 การแข่งขัน  ASEAN Quiz 
Competition (Grade 10-
12 Individual)  

นางสาวพิมพ์วรีย์  ปิตสิุรีย ์ ระดับประเทศ รางวัลเหรียญเงิน 

52 การแข่งขัน English 
Proficiency Competition 
(Grade 7-9 Individual)  

เด็กหญิง โรสนี คอดการ์                   
บุญตามช่วย 

ระดับประเทศ รางวัลเหรียญเงิน 
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ที ่ ประเภทการแข่งขัน นักเรียนท่ีเข้าแข่งขัน 
ระดับ จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 

รางวัลที่ไดร้ับ หน่วยงานท่ีจัด 

53 การแข่งขัน Spelling Bee 
Competition(Grade 10-12 
Individual)  

นางสาว พริมา  สรุิยนต ์ ระดับประเทศ รางวัลเหรียญเงิน 

54 การแข่งขันเรือพลังงาน
ทางเลือก  

นาย ณฐนนท ซอวีระศักดิ์ศร ี ระดับประเทศ รางวัลเหรียญเงิน 

55 โครงการประเมินทักษะภาษา 
อังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 
1 (1ST TESET - Thailand 
English Skills Evaluation 
Test ) 

เด็กชายศิลป์  เทียมจันทร ์ ระดับประเทศ รางวัลลําดับที่ 16 บริษัท อคาเดมิค 
คอนเทสต์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

56 เข้าร่วมงานรําลึกวันสึนามิ
โลก 2562 (High School 
Student’s Summit on 
World Tsunami 
Awareness Day 2019) 

นางสาวณรลักร สุธรรมเมธา 
นางสาวสุชาดา เจริญกติติธรรม 
นายคามลิ มามะ 
นางสาวศิรดา พุฒแก้ว 
นางสาวไอรณิ สอนทอง 

ระดับประเทศ ตัวแทนประเทศ
ไทย 

สพฐ. 

57 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน
ระดับชาติ ประจําปี 2563 
รอบรองชนะเลิศ หัวข้อ 
“Not everything that is 
faced can be changed, 
but nothing can be 
changed until it is 
faced.” 

นางสาวสุชาดา  
เจริญกติติธรรม 

ระดับประเทศ เข้ารอบชิง
ชนะเลิศ เพื่อ

คัดเลือกตัวแทน
ประเทศไทย 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

58 โครงการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาและวัฒนธรรม
ระหว่าง สพฐ. กับสํานักงาน
การศึกษาเมืองโทรอนโต 
ประเทศแคนาดา ประจําปี 
2562 

นายภีม  แสงรอด ระดับประเทศ ทุนแลกเปลีย่น สพฐ. กับสํานักงาน
การศึกษาเมืองโทรอน
โต ประเทศแคนาดา 
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จ านวนนักเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภท 
จ านวนนักเรียน ม.3 

จ านวนนักเรียน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนเดิม 390 77.38 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในจังหวัดเดิม 23 4.56 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) 7 1.40 
เรียนต่อชั้น ม. 4 โรงเรียนอ่ืนในส่วนภูมิภาค (ยกเว้นจังหวัดเดิม) 6 1.20 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2 0.39 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 56 11.11 
เรียนต่อสถาบันพยาบาล 0 0 
เรียนต่อสถาบัน ว.นาฏศิลป์ 2 0.39 
เรียนต่อ กศน. 1 0.20 
เรียนต่อสถาบันอ่ืน ๆ(ต่างประเทศ) 1 0.20 
ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 0 0 
ประกอบอาชีพ 0 0 
ติดตามไม่ได้ 9 1.78 
ไม่จบการศึกษา 7 1.39 

รวม 504 100 

ที่มา : งานแนะแนว 
 

 

เรียนต่อช้ัน ม. 4 โรงเรียนเดิม 
เรียนต่อช้ัน ม. 4 โรงเรียนอื่นในจังหวัด… 

เรียนต่อช้ัน ม. 4 โรงเรียนอื่นใน… 
เรียนต่อช้ัน ม. 4 โรงเรียนอื่นในส่วน… 

เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 

เรียนต่อสถาบัน ว.นาฏศิลป์ 
เรียนต่อ กศน. 

เรียนต่อสถาบันอื่น ๆ(ต่างประเทศ) 
ติดตามไม่ได้ 

ไม่จบการศึกษา 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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จ านวนนกัเรียนจบการศึกษาและศึกษาต่อของนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภท 
จ านวนนักเรียน ม. 6 

จ านวนนักเรียน 
รวม ร้อยละ 

ชาย หญิง 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 30 226 256 52.24 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 15 51 66 13.47 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 0 3 3 0.61 
เรียนต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลยี 5 14 19 3.88 
เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 0 1 1 0.20 
เรียนต่อสถาบันพยาบาล/สาธารณสุข 0 0 0 0.00 
เรียนต่อสถาบันราชภัฎ 8 44 52 10.61 
เรียนต่อต่างประเทศ 0 4 4 0.82 
ประกอบอาชีพ 0 0 0 0.00 
ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 0 1 1 0.20 
รอศึกษาต่อ 20 53 73 14.90 
ไม่จบการศึกษา 3 12 15 3.06 

รวม 81 409 490 100.00 

ที่มา : งานแนะแนว 
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เรียนต่อมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 
เรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชน 

เรียนต่อมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 
เรียนต่อมหาวิทยาลัย/สถาบันเทคโนโลย ี

เรียนต่อสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 
เรียนต่อสถาบันพยาบาล/สาธารณสขุ 

เรียนต่อสถาบันราชภัฎ 
เรียนต่อต่างประเทศ 

ประกอบอาชีพ 
ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

รอศึกษาต่อ 
ไม่จบการศึกษา 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนที่ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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จ านวนนกัเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย 
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ที่มา  :  งานแนะแนว 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นายปัญญา  หัตถ ิ  ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
นางสาวพีรปภา เลิศสกุล  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางสาวพรรทิภา ทองนวล ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
                                              ปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารวิชาการ 
นายวิชาญ  โสมณวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริการ   
                                              ปฏิบัติงานในหน้าที่  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 
นางแก้วตา  ชูกลิ่น  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนงาน   
                                              ปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
      

คณะกรรมการจัดท าสารสนเทศโรงเรียนสตรีภูเก็ต      
 

1. นางแก้วตา  ชูกลิ่น  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวญาดานันท์   เกตุแก้ว  กรรมการ 
3. นางขนิษฐา   โถวรุ่งเรือง กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ พบสถาน กรรมการ 
5. นางสาววนิดา  ล าพล  กรรมการ 
6. นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน  กรรมการ 
7. นางสุจิตรา  ชลธาร  กรรมการ 
8. นางสาวจุไรรัตน์  เครือสุวรรณ เลขานุการ 
9. นางสาวสายใจ     ส าโรง              ผูช้่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

                       Information  of  Satree  Phuket  School     หน้า | 121 

  สารสนเทศ  2563  โรงเรียนสตรีภูเก็ต   
    

 
 

  


