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สวนที่ ๑ 

บทนํา 
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๑. ความเปนมา 
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ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร เดิมเปนสาขาของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  มีพื้นท่ี ๙๐  ไร  ๑  

งาน ๕๓  ตารางวา ตั้งอยูท่ี๑๔๔  ตําบลปราสาท  อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย    เปดทําการสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  มีนักเรียนหญิง  ๑๗  คน  นักเรียนชาย  

๓๒  คน รวม  ๔๙  คน  โดยใช   อาคารเรียนโรงเรียนประชาบาล(โรงเรียนบานกรวด)เปนสถานที่เรียน

ชั่วคราว  และมีนายรบ   เยียรพันธ  ผูชวยศึกษาธิการอําเภอบานกรวดรักษาการในตําแหนงครูใหญ  การ

จัดตั้งโรงเรียนครั้งนี้อยูภายใตการดําเนินการของ  นายสถิตย  อินทรสอน  นายอําเภอบานกรวด ขณะนั้น      

  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๑๕  จังหวัดบุรีรัมยแตงตั้งใหนายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย  ครูโท    

โรงเรียนลําปลายมาศ  มารักษาการในตําแหนงครูใหญ    

วันที่   ๒๒    พฤษภาคม   ๒๕๑๖    ยกฐานะเปนโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร   

วันที่  ๑   ตุลาคม     ๒๕๑๖   กรมสามัญศึกษาแตงตั้งให นายขจรศักดิ์   พานิชพิบูลย   ดํารง

ตําแหนงครูใหญโรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  และเปดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เมื่อปการศึกษา ๒๕๒๙ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  

วันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   มีการปฏิรูปการศึกษา  ยุบกรมสามัญศึกษา  โรงเรียนยายไป

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  จังหวัดบุรีรัมย   เขต  ๒   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  เปดทําการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชาพณิชยการ  สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ  มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด  

๔๑  คน  เปนชาย  ๑๒  คน  หญิง  ๒๙  คน 

ปการศึกษา  ๒๕๕๒  เปดศูนยพัฒนาการเรียนรูประวัติศาสตร  ศูนยอนุรักษมวยไทยโรงเรียน

บานกรวดวิทยาคาร  

วันที่  ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓  โรงเรียนยายไปสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 

๓๒   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

          ปจจุบัน นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์   ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานกรวด

วิทยาคาร 

โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร มีพื้นที่บริเวณทั้งหมด   ๙๐ ไร   ๑ งาน  ๕๓ ตารางวา 

  ทิศเหนือ ติดถนนสาธารณะที่ดินเอกชน 

  ทิศใต  ติดที่ดินเอกชนและถนนสาธารณะ 

  ทิศตะวันออก ติดถนนสาธารณะ 

ทิศตะวันตก ติดโรงเรียนอนุบาลบานกรวด 
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รายนามผูบริหารโรงเรียน (พ.ศ. ๒๕๑๕ - ปจจุบัน) 
ชื่อ – สกุล  ตําแหนง   ชวงระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

นายขจรศักดิ์  พานิชพิบูลย ครูใหญ    ๑๗ พ.ค. ๒๕๑๕   -   ๒๒ ก.ย. ๒๕๒๕ 

นายบุญเหลือ  ทรงประโคน อาจารยใหญ  ๑ ก.ย. ๒๕๒๕    -    ๑ ก.ค. ๒๕๓๒ 

นางละออ      จองอยู  ผูอํานวยการโรงเรียน ๑ ก.ค. ๒๕๓๒    -    ๑๕ ต.ค. ๒๕๓๓ 

นายนิคม    เจริญศรี  ผูอํานวยการโรงเรียน ๘ พ.ย. ๒๕๓๓    -    ๑ ต.ค. ๒๕๓๖ 

นายสมศักดิ์  สุนทรสุข  ผูอํานวยการโรงเรียน ๑๒ พ.ย. ๒๕๓๖   -   ๘ ม.ค. ๒๕๔๒นาย

พิรุฬห    สวัสดิ์รัมย  ผูอํานวยการโรงเรียน  ๘ ม.ค. ๒๕๔๒    -   ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๒ 

นายเพท      วงศประสิทธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียน ๕  ก.ย. ๒๕๔๒    -   ๓๐  ก.ย. ๒๕๔๖ 

นายพิทยา     ไชยมงคล  ผูอํานวยการสถานศึกษา ๒๒ ธ.ค.  ๒๕๔๖  -   ๒๐ ม.ค.  ๒๕๔๙

นายสราวุธ    ทรงประโคน ผูอํานวยการโรงเรียน ๒๐ ม.ค.  ๒๕๔๙  -   ๙ พ.ย. ๒๕๕๔ 

นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์  ผูอํานวยการโรงเรียน ๒๒ พ.ย.  ๒๕๕๔  -    ปจจุบัน 

 

เกียรติภูมิของโรงเรียน 
๑๙    พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๓๑   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  เสด็จพรอมดวยนักเรียน

นายรอย  จปร.  เยี่ยมชมวัตถุโบราณเครื่องเคลือบดินเผาพันปภายในหองวัฒนธรรมของโรงเรียน 

ป  พ.ศ.๒๕๔๔    ไดรับการประเมินเปนโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเดนของกระทรวงศึกษาธิการ   

ปงบประมาณ  ๒๕๔๖  เขาสูโครงการ  ๑  อําเภอ  ๑  โรงเรียนในฝน ของระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ  ๒๕๔๗  เขาสูโครงการ  โรงเรียนภูมิปญญาของชุมชน 

๑๗  มกราคม  ๒๕๔๙  โรงเรยีนไดรับการประเมินเปนตนแบบ  ๑  อําเภอ  ๑  โรงเรียนในฝน 

ปการศึกษา  ๒๕๔๙  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย  เขต ๒   

๑  เมษายน  ๒๕๕๐   โรงเรียนเปดทําการ  พิพิธภัณฑเครื่องเคลือบอําเภอบานกรวด 

       ปการศึกษา  ๒๕๕๐  โรงเรียนไดรับรางวัล “ชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๒   

       ปการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนไดรับรางวัล “ชนะเลิศ การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล

พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ” ระดับจังหวัดบุรีรัมย และ เปนตัวแทนเพื่อเขาแขงขันระดับ

ภาค 

 ปการศึกษา  ๒๕๕๑  โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  ๑ ระดับประเทศ จากโครงการ

ธนาคารขยะรีไซเคิล 

ปการศึกษา  ๒๕๕๒  โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากโครงการธนาคารขยะรี 

ไซเคิล เปนศูนยเรียนรูดานการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนของจังหวัดบุรีรัมย   
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           ไดรับคัดเลือกเปน โรงเรียนตนแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

  โรงเรียนผานการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรีย โครงการอนุรักษ

พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

ปการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียน  จัดตั้งศูนยอนุรักษมวยไทย โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๓ 

         โรงเรียน  ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยพัฒนาการเรียนรูประวัติศาสตร 

           โรงเรียน  ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

           โรงเรียน  ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

                        โรงเรียน  ไดรับการคัดเลือกเปนศูนยแหลงเรียนรูจังหวัดบุรีรัมย 

ปการศึกษา ๒๕๕๔    โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่ 

                     โรงเรียน  ชนะเลิศโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด   

            โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม โครงการธนาคารขยะร ี   

ไซเคิลในโรงเรียน 

          โรงเรียนไดเขารอบ๑ ใน ๒๐ โรงเรียนทั่วประเทศโครงการลด 

เมืองรอนดวยมือเรา ปที่ ๗ 

            โรงเรียนไดรับรางวัลหองสมุดรักการอานระดับดีเยี่ยม  

ปการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนไดผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) 

   โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม โครงการขยะรไีซเคิล ใน

โรงเรียนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

   โรงเรียน  ไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบโรงเรียนสุจริต 

   โรงเรียนไดรับรางวัลรองชนะเลิศการแขงขันกองเชียร ระดับจังหวัด ในการ

แขงขันกีฬานักเรียน มัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย  

   โรงเรียนไดรับรางวัลยอดเยี่ยมการแขงขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 

   โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ มวยไทยสมัครเลนกีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปการศึกษา ๒๕๕๖       โรงเรียนผานการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน โครงการ 

อนุรักษพันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  

   โรงเรียนไดรางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอาน โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

ระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

   โรงเรียนไดรับรางวัลที่ ๓ การแขงขันมารชชิ่งความดีเพื่อสรางความดีพื้นฐาน

สากล ๕ ประการ ระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอรแลนด 
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   โรงเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ รับ

โลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   โรงเรียนไดรับรางวัลดีเยี่ยม โครงการสงเสริมหองสมุดมุมหนังสือและกิจกรรม

รักการอานโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 

ปการศึกษา ๒๕๕๗        โรงเรียน  ไดรับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประเภท มัธยมศึกษา 

ขนาดใหญพิเศษ ไดรับรางวัลชมเชย  ระดับกลุมจังหวัด 

    โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมดีเดน  ประเภทใน

สถานศึกษา 

   โรงเรียนไดรางวัลหองสมุดรักการอาน ระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

   โรงเรียน  ไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบโรงเรียนสุจริต 

  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม โครงการขยะรไีซเคิล  

ในโรงเรียนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                       

ปการศึกษา ๒๕๕๘   โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรมดีเดน  

ประเภทในสถานศึกษา 

   โรงเรียนไดรางวัลหองสมุดรักการอาน ระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ 

   โรงเรียน  ไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบโรงเรียนสุจริต 

  โรงเรียนไดรับคัดเลือกเปนศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม โครงการขยะรไีซเคิล 

 ในโรงเรียนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจสถานศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กฎหมายที่เกี่ยวของ มาตรา เนื้อหาสาระ 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓๙ สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔(๒) มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไว

ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจ

หนาที่ ดังนี้ 

๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวน

ราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา หรือสวน

ราชการ 

๒. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล

บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษา

หรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทาง

ราชการ 

๓. เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้ง

การจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการ

ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามที่ไดรับ

มอบอํานาจจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือ

สวนราชการเพ่ือเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๔. อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ

สถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐานกําหนด 

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา  

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงาน

อื่นท่ีกระทรวงมอบหมาย 

  สถานศึกษาและสวนราชการตามาตรา ๓๔(๒) จะใหมีรองผูอํานวย หรือรอง

สวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติราชการ

ก็ได 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กฎหมายที่เกี่ยวของ มาตรา เนื้อหาสาระ 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร

ราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖  

๓๙      สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไมสามารถ

ปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือท่ีไดรับมอบหมายได อาจ

ขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือสวนราชการนั้น สังกัดเปน

ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยางใหแทนเปนการชั่วคราวได ทั้งนี ้ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะใหปฏิบัติแทนได ที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๖ การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

 ๗ ในกระบวนการเรียนรู ตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจัก

รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค

และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย รูจักรักษา

ผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและความรู

อันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มี

ความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู

และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

 ๘ การจัดการศึกษาใหยึดหลักดังนี้ 

๑. เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 

๒. ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

 ๑๐       การจัดการศึกษา จองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมี

คุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

      การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรอ

ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส 
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ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศกึษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กฎหมายที่เกี่ยวของ มาตรา เนื้อหาสาระ 

พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

๑๐       การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง  ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความ

พิการ โดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความ

สะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

      การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ตองจัดดวย

รูปแบบที่เหมาะสมโยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น 

 ๑๗ ใหมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปท่ีเจ็ด เขา

เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตสอบไดชั้นปที่

เกาของการศกึษาภาคบังคับ หลักเกณฑและวิธีการนับอายุใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

 ๒๒    การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา

ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 ๒๔   การจัดกระบวนการเรียนรู  ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ

ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

๒. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ

การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

๓. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ

ใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆอยาง

ไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

๕. สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 

สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการเรียนรู 
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กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของ มาตรา เนื้อหาสาระ 

พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  

   ทั้งนี้  ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน

การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

  ๑.จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการประสาน

ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝาย 

เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

ฯลฯ 

 

วเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของสถานศึกษา (External environment) 

ตามแบบ STEP  มีโอกาส(Opportunity) และอุปสรรค(Treat)   ดังนี้ 

ปจจัย ประเด็นตัวชี้วัด O(+) T(-) 

๑. ดานสังคม

และวัฒนธรรม 

(Social & 

Cultural)  

๑. ชุมชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาโรงเรียน จึงใหความรวมมือและ

สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๒. ในชุมชนมีแหลงอบายมุขและสถานที่ ที่นักเรียนไปมั่วสุมทําใหมี

ปญหาทางดานการเรียน และมีพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค 

๓. ชุมชนมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเอื้อตอการแสวงหาความรูดวย

ตนเอง 

๔. ผูปกครองบางสวนขาดการเอาใจใสดูแลนักเรียนและประสานงาน

กับโรงเรียนในทุกดาน ทําใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค 

๕. ชุมชนมีสื่อและคานิยมที่ไมเหมาะสม มีผลกระทบตอการพัฒนา

นักเรียนทั้งในดานสติปญญา อารมณ และสังคม 

๖. ผูปกครองสวนใหญขาดความเขาใจในการจัดการเรียนการสอนใน

ปจจุบัน ซึ่งเปนยุคปฏิรูปการเรียนรู ทําใหมีผลตอการพัฒนาผูเรียน 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

๒. ดาน

เทคโนโลยี 

(Technology) 

๑. ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย 

๒. เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรพรมแดนทําใหนักเรียนเกิดการ

เลียนแบบ มีผลตอพฤติกรรมของนักเรียน และคานิยมในการบริโภคที่

ไมเหมาะสม 

  

 

๓. ดานสภาพ ๑. ผูปกครองและชุมชนสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนา   
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เศรษฐกิจ 

(Economics) 

โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

๒. นักเรียนยังขาดวินัยในการใชเงิน มีผลใหใชจายไมประหยัด  

 

 

ปจจัย ประเด็นตัวชี้วัด O(+) T(-) 

 ๓. ผูปกครองนักเรียนสวนมากมีฐานะยากจน มีผลตอการสนับสนุน

นักเรียนไดไมเต็มที่ 

  

๔. ดาน

การเมืองและ

กฎหมาย 

(Political & 

Legal) 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลทําใหโรงเรียนสงเสริม

การจัดการศึกษาใหเปนไปตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

๒. โรงเรียนเปนนิติบุคคลทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๓. ชุมชน องคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัด

การศึกษาเปนอยางดี สงผลใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

๔. การเปลี่ยนคณะรัฐบาล สงผลตอความเชื่อมั่นดานนโยบายการศึกษา

ของโรงเรียน 
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วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของสถานศึกษา (Internal environment) ตามแบบ ๒S ๔M 

มีจุดแข็ง(Strengths)และจุดออน(Weakness)  ดังนี้ 

ปจจัย ประเด็นตัวชี้วัด S(+) W(-) 

๑.ดานโครงสราง

และนโยบายการ

บริหาร 

(Structure & 

Policy) 

 

 

๑. โรงเรียนมีนโยบายชัดเจน ทําใหการจัดการบริหารเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

๒. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ดี สงผลใหการทํางาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๓. โรงเรียนมีการนิเทศติดตามและประเมินผล และนําผลมาใชใน

การวางแผน ยังไมตอเนื่องและเต็มศักยภาพ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

๒. ดานการ

บริการและ

ผลผลิต 

(Service & 

Products) 

๑. การบริการดานสาธารณูปโภคเชน น้ําดื่ม  ที่นั่งในโรงอาหาร ไม

สามารถตอบสนองตอความตองการของนักเรียนไดอยางเพียงพอ 

๒. โรงเรียนมีมาตรการที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

สงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค 

๓. นักเรียนสวนมากใชจายและบริโภคสินคาที่ไมจําเปนตอการ

ดํารงชีวิตในวัยเรียน 

๔. แหลงเรียนรูในโรงเรียนบางสวนไมเพียงพอในการใหบริการ จึงไม

สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียน 

๕. นักเรียนบางสวนขาดความกระตือรือรนในการศึกษาคนควาจาก

แหลงเรียนรูที่หลากหลายและทันสมัย ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไมเปนไปตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดไว 

๖.นักเรียนบางสวนขาดระเบียบวินัย  การปฏิบัติตัวที่ดีในสังคมและ

ขาดความรูดานวัฒนธรรม 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

๓. ดานครูและ

บุคลากร(Man) 

๑. ครูสวนมากมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง รับผิดชอบสูง 

เปนครูมืออาชีพ ทําใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม 

๒. ครูบางสวนขาดการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ ทําใหนักเรียนมีภาระงานและคาใชจายมาก 

๓. ครูบางกลุมสาระการเรียนรู ควรมีการพัฒนาการวัดและ

ประเมินผลใหสอดคลองกังศักยภาพของผูเรียนอยางแทจริง 

๔. ครูบางสวน   ขาดการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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ปจจัย ประเด็นตัวชี้วัด S(+) W(-) 

๔. ดานการเงิน

(Money) 

๑. โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูปกครองในการระดมทรัพยากร 

ทําใหมีงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. การเบิกจายเงินสวัสดิการตางๆ สะดวกรวดเร็วทําใหบุคลากรมี

ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๓. การขออนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

บางอยาง ขาดความคลองตัว สงผลตอประสิทธิภาพของงาน 

๔. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกป 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

๕. ดานวัสดุ

อุปกรณ 

(Materials)  

๑.โรงเรียนมีอาคารสถานที่/วัสดุอุปกรณที่ทันสมัย สําหรับบริการ

ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ขาดระบบการเก็บรักษาดูแลวัสดุอุปกรณอยางรัดกุม ทําใหใช

งบประมาณจัดซื้อมากเกินความจําเปน 

๓. อาคารเรียน อาคารประกอบ เชนโรงอาหาร ไมเพียงพอ 

๔. วัสดุ อุปกรณ (ในหองเรียน) มีประสิทธิภาพและทันสมัย ทําให

พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕. อุปกรณเทคโนโลยี( หองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการ) หมดอายุ

การใชงาน ทําใหการพัฒนาการเรียนการสอนไมเต็มศักยภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

๖. ดานการ

บริหารจัดการ 

(Management) 

๑.โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียน

การสอนนอย 

๒. โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการการ

บริหารนอย 

๓. โรงเรียนจัดทําแผนปฏิบัติการไดครอบคลุมตามนโยบายของ

โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการ 

๔. การมอบหมายงาน กระจายงานใหกับบุคลากรยังไมทั่วถึง ทําให

การปฏิบัติงานเปนไปอยางลาชา 

๕. การกํากับติดตาม ประเมินผล งาน/โครงการ/กิจกรรมตางๆ 

ดําเนินการขาดความตอเนื่อง 
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หัวหนางานวิชาการ ๑ หัวหนางานวิชาการ ๒ หัวหนางานนโยบายและแผน หัวหนางานการเงินและพัสดุ หัวหนางานบุคคล หัวหนางานชุมชนและภาคีเครือขาย หัวหนางานกิจการนักเรียน หัวหนางานบริหารอาคารสถานที่ฯ 

๑. งานพัฒนาหลักสูตร 

๒. งานกลุมสาระการเรียนรู 

๓. งานจัดการเรียนการสอน 

๔. งานทะเบียนวัดผลประเมินผล

และเทียบโอนผลการเรียน 

๕. งานรับนักเรียน 

๖. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

๗. งานสงเสริมการอานคิดวิเคราะห

และเขียนสื่อความ 

๘. งานกิจกรรมคายวิชาการ 

๙. งานพัฒนาหลักสูตร ปวช. 

๑๐. งานนิเทศการศึกษา 

๑๑. งานนวัตกรรมการเรียนรู 

๑๒. งานจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

(EIS) 

๑๓. การจัดการศึกษาทางเลือก 

๑๔. การจัดการศึกษานักเรียนเรียน

รวม 

๑๕. การประเมินผลการดําเนินงาน

วิชาการ 

๑๒. งานระบบประกัน

คุณภาพ 

๑๓. งานประชาสัมพันธ 

๑๔. งานสารสนเทศ 

งานวิจัยพัฒนาการศึกษา 

๑๕. งานจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ICT) 

๑๖. งานหองสมุด 

๕. งานแหลงเรียนรู 

๑๗.งานแนะแนว 

๑๘. งานสงเสริมอัจฉริยภาพ 

๑๙. งานศูนยพัฒนาการ

เรียนการสอนโรงเรียนในฝน 

 

๑. งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

๒. งานเจาหนาที่แผนงาน

ประจํา 

   ฝาย/งาน/กลุมสาระการ

เรียนรู 

๓. งานจัดองคกร  

๔. งานคํานวณตนทุนผลผลิต 

๕. งานควบคุมภายใน 

๖. งานจัดของบประมาณ 

๗. การประเมินผลการ

ดําเนินงานนโยบายและ

แผนงาน 

 

๙. งานบริหารการเงิน 

๑๐. งานบริหารบัญชี 

๑๑. งานพัสดุและสินทรัพย 

๑๒. งานเจาหนาที่พัสดุประจํา

ฝาย/งาน/กลุมสาระการเรียนรู 

๕. งานเบิกจายงบประมาณ 

๖. งานระดมทรัพยากรเพื่อ

การศึกษา 

๗. งานสวัสดิการสําหรับครู

บุคลากรและนักเรียน 

๘. งานสหกรณโรงเรียน 

๙.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป 

๑๐. การประเมินผลการ

ดําเนินงานการเงินและพัสดุ 

 

 

 

๑. งานบริหารบุคคล 

๒. หัวทะเบียน/สถิติขาราชการ

ครู 

๓. งานวินัยและการรักษาวินัย 

๔. งานพิธีการและบุคลากร

สัมพันธ 

๕. งานรักษาความปลอดภัย 

๖. งานพยาบาล 

๗. งานวิทยุสื่อสารโรงเรียน 

๘. งานพัฒนาบุคลากร 

๙. การประเมินผลการ

ดําเนินงานบุคคล 

 

 

๑๐. การสรางความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนและประสาน

องคกรเครือขาย 

๒. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานและสมาคมผูปกครองฯ 

๓. งานบานพักครูและบุคลากร 

๔. การประเมินผลการดําเนินงาน

ชุมชนและภาคีเครือขาย 

 

๑. งานวางแผนกิจการนักเรียน 

๒. งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

๓. งานคุณลักษณะอังพึงประสงค  

๔. งานธนาคารความดี 

๕. งานสารวัตรนักเรียนและ

ระเบียบวินัยจราจร 

๖. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

๗. งานเครือขายผูปกครอง 

๘. งานระดับชั้น 

๙. งานปองกันแกไขปญหายาเสพ

ติด เอสดและเพศศึกษา 

๑๐. งานพัสดุฝาย 

๑๑. การประเมินผลการ

ดําเนินงานกิจการนักเรียน 

 

 

๑๑. งานบริงานอาคารสถานที่และ

นักการภารโรง 

๑๒. งานศูนยอาหารและโภชนาการ 

๑๓. งานเวรพื้นที่บริการ 

๑๔. งานจัดบรรยากาศและ

สภาพแวดลอม 

 ๑๕. งานยานพาหนะ 

๑๖. การประเมินผลการดําเนินงาน

บริหารอาคารสถานที่ 

 

แผนภมูิการบริหารงานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศกึษาขั �นพื �นฐาน 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบคุคล การบริหารงานทั�วไป 

ผู้อํานวยการ 

หัวหนาธุรการ   

๑. งานธุรการ    

๒. งานสารบรรณ                       

๓. งานคํารับรองปฏิบัติราชการ                    

๔. งานปฏิคมโรงเรียน                       

สํานกังานเลขานกุารฯ 
งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานบคุคล 

งานเลขานกุารฝ่ายบริหารงานทั�วไป 

๑. โครงการธนาคารโรงเรียน        ๖. โครงการศนูย์อนรัุกษ์มวยไทยและนวดแผน 

๒. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล     ๗. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 

๓. โครงการสถานศึกษาพอเพียง     ๘. โครงการสวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ 

๔. โครงการพิพิธภณัฑ์             ๙. โครงการโรงเรียนสุจริต 

๕. โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

งานโครงการพิเศษ 
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รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ชื่อ   -  สกุล ผูแทนจาก ตําแหนง 

๑. นายเฉลิมพล  นิรันดรปกรณ 

๒. ร.ต.ต.สมศักดิ์ มารังกูล 

๓. นายเทพ  หลอมประโคน 

๔. นายจินดา  จงประโคน 

๕. นายสรศักดิ์  เด็จประโคน 

๖. นายธเรศ   ศรีประดู 

๗. นายพงษสิทธิ์  ศิริมาศสกุล 

๘. นายประเวทร  สุทธิประภา 

๙. นายทิวา     สมนึกในธรรม 

๑๐. นายมนูญ  ธรรมโกศล 

๑๑. นางถนอม  เอมโคกสูง 

๑๒. นายธนพล  กุลเพชรโชติ 

๑๓. พระอาจารยปลัดสมบูรณ สุมังคโล 

๑๔. พระครูสุนทรกิจวิจารณ 

๑๕. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสิทธิ์   

๑๖. นายชูศักดิ์  หอยสังข 

 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนผูทรงคุณวุฒิ 

ผูแทนผูปกครอง 

ผูแทนครู 

ผูแทนศิษยเกา 

ผูแทนองคกรชุมชน 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผูแทนพระสงฆ 

ผูแทนพระสงฆ 

ผูอํานวยการโรงเรยีน 

ผูแทนครู 

 

ประธาน                                    

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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สัญลักษณประจําโรงเรยีน 
-    วงกลมรอบนอก นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญู กตเวทิตา ความ

กตัญูเปนเครื่องหมายของคนดี  

- รูปปราสาท หมายถึง บานกรวดเปนแหลงอารยธรรมโบราณ

สมัยขอม มีปราสาทมากมาย 

- ลานหินตัดหนาปราสาท หมายถึงแหลงหินตัดบานสายตรี ๓ 

อําเภอบานกรวด 

- เครื่องเคลือบดินเผาพันปของอําเภอบานกรวด 

- รัศมี หมายถึง ความฉลาดเฉลียว เจริญรุงเรือง 

 

คติธรรมประจําโรงเรียน  นิมิตต ํสาธรุูปานํ กตญู กตเวทิตา ความกตญัู

กตเวทีเปนเครื่องหมายของคนดี  

 

คติพจนประจําโรงเรียน เรียนดี  มีวินัย รับใชชุมชน 

 

อักษรยอของโรงเรียน   บ.ว. 
 

สีประจําโรงเรียน   สีเขียว – เหลือง 

    สีเขียว     หมายถึง  ความรมรื่น 

    สีเหลือง  หมายถึง  ปญญา  ความฉลาด  กวางไกล 

ชื่อคณะส ี   สีแสด  - คณะพวงแสดจรัสศรี 

    สีแดง  - คณะลีลาวดีเลิศวิไล 

    สีเหลือง  - คณะชัยพฤกษมิ่งมงคล 

    สีน้ําเงิน  - คณะนิลุบลบันลือนาม 
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๒. สภาพทั่วไป 
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ตําแหนงที่ตั้ง 
อําเภอบานกรวด  อยูทางทิศใตของจังหวัดบุรีรัมย  หางจากตัวจังหวัดบุรีรัมย  ๖๖  กิโลเมตร เปน

อําเภอชายแดน   มีอาณาเขตติดตอกับ ราชอาณาจักรกัมพูชาเปนระยะทางประมาณ  ๒๖  กม. 
 

สภาพพ้ืนที่ 
 อําเภอบานกรวดมีเนื้อท่ีประมาณ  ๕๘๓ ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดบุรีรัมย  มีแนว

เขตติดตอกับราชอาณาจักรกัมพูชาเปนระยะทางประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร  อยูหางจากจังหวัดบุรีรัมยประมาณ  

๖๖  กิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลเขาคอกและตําบลหนองบอน  อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย 

 ทิศใต ติดตอกับอําเภออําปล  จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับกิ่ง อ.พนมดงรัก จ. สุรินทร 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลหนองแวงและตําบลตาจง อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย 
 

 มีแหลงน้ําที่สําคัญหลายแหง  เชน   เขื่อนหวยเมฆา  เขื่อนหวยตาเขียว  หวยเสว   หวยลําชี  ซึ่งมี

ตนกําเนิดมาจากบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก และท่ีกําลังดําเนินการกอสรางไดแกเขื่อนหวยตะโก  ที่บานสายโท  

๖  ใต  หมูที่  ๕  ตําบลจันทบเพชร 
 

เขตบริการของโรงเรียน 
 เปดสอนตั้งแตระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑   ถึงระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖  และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีเขตพื้นท่ีบริการ  ๗  ตําบล   ๑๐๑  หมูบาน  ไดแก 

  ตําบลบานกรวด    ๒๖  หมูบาน 

  ตําบลหนองไมงาม ๑๔  หมูบาน 

  ตําบลปราสาท  ๑๓  หมูบาน 

  ตําบลสายตะกู  ๑๔  หมูบาน 

  ตําบลหินลาด   ๘   หมูบาน 

  ตําบลบึงเจริญ  ๑๔  หมูบาน 

  ตําบลจันทบเพชร ๑๒  หมูบาน 
  

ประชากรและอาชีพ 
 ประชากรสวนใหญ ประกอบอาชีพทํานาและสวนยางพารา  พืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก  ขาว  ยางพารา 

ออย  มันสําปะหลัง   ขาวโพดเลี้ยงสัตว   ปลูกหมอนเลี้ยงไหม  ถั่วลิสง   ปอแกว ไมดอกไมประดับ 
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การปกครอง 
 พื้นท่ีการปกครองของอําเภอบานกรวด  แบงการปกครองออกเปน  ๙  ตําบล  ๑๑๕  หมูบาน    

๘  เทศบาลตําบล  ๓ องคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 

 ๑.  ตําบลบานกรวด  ม ี ๑๖ หมูบาน 

 ๒.  ตําบลปราสาท  มี   ๑๓ หมูบาน 

 ๓.  ตําบลบึงเจริญ  มี   ๑๓ หมูบาน 

 ๔.  ตําบลหนองไมงาม  มี   ๑๕ หมูบาน 

 ๕.  ตําบลจันทบเพชร  มี   ๑๒ หมูบาน 

 ๖.  ตําบลสายตะกู  มี   ๑๖ หมูบาน 

 ๗.  ตําบลหินลาด   มี     ๙ หมูบาน 

 ๘.  ตําบลโนนเจริญ  มี   ๑๑ หมูบาน 

 ๙.  ตําบลเขาดินเหนือ  มี   ๑๐ หมูบาน 
 

ดานการศึกษา   
 อําเภอบานกรวดมีการศึกษาในโรงเรียนตั้งแตระดับอนุบาล  จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มี

สถาบันการศึกษาในเขตอําเภอบานกรวด  ดังนี้ 

  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน   ๔๗ แหง  

  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน    ๒   แหง 

  ศูนยอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน จํานวน  ๑๕ แหง 

  สถานศึกษาเอกชน  จํานวน    ๑ แหง 
 

ดานสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลขนาด  ๓๐ เตียง จํานวน              ๑       แหง 

  สถานีอนามัย   จํานวน  ๑๐    แหง 

  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จํานวน    ๒ แหง 

  สถานพยาบาลเอกชน  จํานวน    ๔    แหง 

  รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน    ๔ แหง 
 

ศาสนา 
  วัด    จํานวน            ๓๖ แหง 

  สํานักสงฆ    จํานวน   ๓๓ แหง 
 

 

 

การสาธารณูปโภค 
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 การคมนาคมในอําเภอบานกรวด   สามารถติดตอระหวางจังหวัด  -  อําเภอ  โดยอาศัยทางหลวง

หมายเลข  ๒๐๗๕  บานกรวด  -  บุรีรัมย  และถนนสายละหานทราย  -  พนมดงรัก  ซึ่งเปนถนนเลียบชายแดน   

ดานตะวันออกไปสูชองจอมและประเทศกัมพูชา  สวนดานทิศตะวันตกไปสูจังหวัดสระแกวไปตลาดอรัญประเทศ  

และออกสูประเทศกัมพูชา   

 ไฟฟา  มีการใชไฟฟาครบทุกหมูบาน   ตําบล 

 ที่ทําการไปรษณียอําเภอ   จํานวน          ๑        แหง 

 ที่ทําการไปรษณียอนุญาต   จํานวน          ๖        แหง 

 การประปาสวนภูมิภาค   จํานวน          ๑        แหง 

 ประปาหมูบาน    จํานวน       ๑๑๐       แหง 
 

ดานการรักษาความสงบเรียบรอย   
อําเภอบานกรวดเปนพืน้ที่ชายแดนที่เคยมีปญหาดานความปลอดภัยความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน  มี

ปญหาดานการโจรกรรม  โดยเฉพาะการโจรกรรมขามแดน  รถยนต  รถจักรยานยนต  โค  กระบือ  ในชวง

หนาแลง  แตปจจุบันลดนอยลง  โดยมีหนวยงานดานการรักษาความสงบเรียบรอย  คือ 

  ๑.  สถานีตํารวจภธูรอําเภอบานกรวด   

  ๒.  สถานีตํารวจภูธรตําบล  ๓  แหง    

  ๓.  กองรอยทหารพราน ๒  กองรอย  และ  ๑  ชุดควบคุม 

  ๔.  กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่  ๒๑๖  จํานวน  ๒  กองรอย   

  ๕.  กองรอยอาสารักษาดินแดนที่  ๕  อําเภอบานกรวด   

  ๖.  กลุมประชาชนที่ไดรับการจัดตั้งเปนหมูบานปองกันตนเองชายแดนไทย  -  กัมพูชา  

(ปชด.)  จํานวน  ๑๙  หมูบาน   
  

สถานที่สําคัญ  สถานที่นาสนใจ  และแหลงทองเที่ยว 

       อําเภอบานกรวดมีสถานที่สําคัญ  สถานที่นาสนใจและแหลงทองเที่ยว  ไดแก แหลงหินตัด  เตาเผาตา

เจียน  เตาเผาสวาย   ชองโอบก ปราสาทละลมทม  ปราสาทไบแบก   เขื่อนเมฆา  แหลงวัตถุโบราณวัดปาพระ

สบาย ศูนยวัฒนธรรมอําเภอบานกรวด ผึ้งรอยรังบึงเจริญ 
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๓. สภาพปจจุบัน 
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ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา  
 เปดสอนตั้งแตระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑   ถึงระดับ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๖  และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนไดจัดสัดสวนสาระการเรียนรูและเวลาเรียน ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๓)  แผนคณิต – วิทย 

ชั้น 
เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 

รวม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 

ภาษาตาง

ประเทศ 

ก.พัฒนา

ผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 

ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 

ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 

รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๖ ๓๐ ๑๐๒ 

 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป เทากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 สาระเพิ่มเติมที่จัดให  คือ 

ม.๑   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ม.๒   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ม.๓   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๑ – ๓)  แผนพละ-การงาน 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง

ประเทศ 

ก.พัฒนา

ผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 

ม.๑ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 

ม.๒ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 

ม.๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑๐ ๓๔ 

รวม ๙ ๙ ๙ ๑๒ ๖ ๖ ๖ ๙ ๖ ๓๐ ๑๐๒ 
 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป เทากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  สุขศึกษา ฯ และการงานอาชีพ 



 

 

 

๒๒     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 สาระเพิ่มเติมที่จัดให  คือ 

ม.๑   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๒   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 

ม.๓   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ภาษาไทย  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖)  แผนคณิต – วิทย 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง

ประเทศ 

ก.พัฒนา

ผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๖ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๘ ๔๘ 

ม.๕ ๒ ๒ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๔ ๔๘ 

ม.๖ ๒ ๒ - ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๗๓ ๕๑ 

รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๙ ๑๕๗ 
 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป เทากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาตางประเทศ 

ม.๕ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาตางประเทศ 

ม.๖ คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา ภาษาตางประเทศ    

 ภาษาตางประเทศที่จัดสอน คือ 

ม.๔   ภาษาอังกฤษ 

ม.๕   ภาษาอังกฤษ 

ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖)  แผนคณิต – ภาษา 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง

ประเทศ 

ก.พัฒนา

ผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๔๕ 

ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ ๔๖ 

ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๖ ๕๒ 

รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๕ ๑๔๓ 

 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป เทากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 



 

 

 

๒๓     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร   

      ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ 

 สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ 

ม.๔  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 

ม.๕  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 

ม.๖  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษาไทย  ภาษาตางประเทศ  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ 

 ภาษาตางประเทศที่จัดสอน คือ 

ม.๔   ภาษาอังกฤษ 

ม.๕   ภาษาอังกฤษ 

ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ – ๖)  แผนภาษากับการพัฒนาศักยภาพ 

 

ชั้น 

เวลาเรียน (ชั่วโมง / สัปดาห) 
รวม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ 
ภาษาตาง

ประเทศ 

ก.พัฒนา

ผูเรียน 

สาระ

เพิ่มเติม 

ม.๔ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๙ ๔๕ 

ม.๕ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ ๔๖ 

ม.๖ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๗ ๕๓ 

รวม ๖ ๖ ๖ ๙ ๓ ๓ ๓ ๖ ๖ ๙๖ ๑๔๔ 
 

 จํานวนชั่วโมงที่จัดใหนักเรียนเรียนทั้งป เทากับ   ๑,๓๖๐  ชั่วโมง 

 แผนการเรียนรู / จุดเนนการพัฒนาผูเรียนที่ตองการเนนเปนพิเศษ คือ  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพ   

สุขศึกษาและศึกษา  

 สาระเพิ่มเติมที่จัด คือ 

ม.๔  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 

ม.๕  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 

ม.๖  วิทยาศาสตร  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  สังคมศึกษา 

 ภาษาตางประเทศที่จัดสอน คือ 

ม.๔   ภาษาอังกฤษ 

ม.๕   ภาษาอังกฤษ 

ม.๖  ภาษาอังกฤษ  ,  ภาษาจีนกลาง 

 



 

 

 

๒๔     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

การกําหนดเวลาเรียน 
 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  กําหนดเวลาเรียนเปนเปนรายภาค  ๒๐  สัปดาห/ภาคเรียน  มีเวลาเรียนไม

นอยกวาปละ ๑,๒๐๐  ชั่วโมง  โดยเฉลี่ยเรียนวันละ  ๕ – ๖  ชั่วโมง คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต 

ใชเกณฑ ๔๐ ชั่วโมงตอภาคเรียนมีน้ําหนักวิชาเปน ๑ หนวยกิต 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  กําหนดเวลาเรียนเปนรายภาค  ๒๐  สัปดาห/ภาคเรียน  มีเวลาเรียนไมนอย

กวาภาคเรียนละ  ๖๐๐  ชั่วโมง  หรือไมนอยกวาปละ  ๑,๒๐๐  ชั่วโมง  เฉลี่ยเรียนไมนอยกวาวันละ ๖ ชั่วโมง  

คิดน้ําหนักของรายวิชาที่เรียนเปนหนวยกิต ใชเกณฑ ๔๐ ชั่วโมงตอภาคเรียนมีน้ําหนักวิชาเปน ๑หนวยกิต 
 

กําหนดเวลาเรียนประจําวัน 
  ๐๘.๑๐ – ๐๘.๓๐ น.     ประกอบพิธีเคารพธงชาติ/แจงขาวสาร/ครูที่ปรึกษาพบนักเรียน 

  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๒๐ น.      คาบเรียนที ่ ๑ 

  ๐๙.๒๕ – ๑๐.๑๕ น.      คาบเรียนที ่ ๒ 

  ๑๐.๒๐ – ๑๑.๑๐ น.      คาบเรียนที ่ ๓ 

  ๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๕ น.      คาบเรียนที ่ ๔ 

  ๑๒.๐๕ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๕๕ น.      คาบเรียนที ่ ๖ 

  ๑๓.๕๕ – ๑๔.๔๕ น.      คาบเรียนที ่ ๗ 

  ๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๕ น.      คาบเรียนที ่ ๘ 

  ๑๕.๓๕ – ๑๖.๒๕ น.      คาบเรียนที ่ ๙ 

  หมายเหตุ :  เมื่อหมดเวลาเรียนในแตละคาบ  จะมีสัญญาณกริ่งบอกเวลา 
 

ขนาดของสถานศึกษา – แผนช้ันเรียน 
 โรงเรียนบานกรวดวิทยาคารเปนโรงเรียนมัธยมขนาดใหญแบบสหศึกษา  

 นักเรียนไป - กลับ 

 เปดทําการสอนตั้งแตระดับมัธยมศึกษาปที่  ๑  ถึง  มัธยมศึกษาปที่  ๖ 

 มีจํานวนหองเรียนทั้งหมด  ๖๕  หองเรียน 

 มีแผนชั้นเรียนเปน  ๑๐-๑๐-๑๐/๑๐-๑๐-๑๐  (จัดจริง  ๑๐-๙-๙/๑๒-๑๒-๑๐) 

 มีแผนชั้นเรียน ปวช.  ๓ หองเรียน    จัดเปน  ๑/๑/๑ 

ในปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

 -  มีนักเรียนทั้งหมด  ๒,๕๑๘  คน  (๗ ก.ค. ๒๕๕๘) 

  -  แบงเปนระดับชั้นมัธยมศึกษา  ๒,๔๗๕  คน 

 -   ระดับชั้น ปวช.                ๙๑   คน 

 



 

 

 

๒๕     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ขอมูลการจดัชั้นเรียน  ปการศึกษา  ๒๕๔๔ – ๒๕๕๘ 

ปการศึกษา 
ระดับชั้น 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ รวม 

๒๕๔๔ ๗ ๗ ๖ ๘ ๘ ๘ - - - ๔๔ 

๒๕๔๕ ๗ ๗ ๖ ๘ ๘ ๘ - - - ๔๔ 

๒๕๔๖ ๘ ๗ ๖ ๘ ๗ ๖ - - - ๔๒ 

๒๕๔๗ ๑๐ ๘ ๖ ๕ ๗ ๗ - - - ๔๓ 

๒๕๔๘ ๑๑ ๑๐ ๗ ๘ ๕ ๗ - - - ๔๘ 

๒๕๔๙ ๑๐ ๑๐ ๙ ๘ ๗ ๕ - - - ๔๙ 

๒๕๕๐ ๑๐ ๙ ๑๐ ๑๐ ๘ ๗ - - - ๕๔ 

๒๕๕๑ ๑๐ ๙ ๙ ๘ ๑๐ ๘ ๑ - - ๕๕ 

๒๕๕๒ ๑๒ ๙ ๙ ๑๑ ๘ ๑๐ ๑ ๑ - ๖๑ 

๒๕๕๓ ๑๒ ๑๑ ๙ ๑๐ ๑๐ ๘ ๒ ๑ ๑ ๖๔ 

๒๕๕๔ ๙ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒ ๒ ๑ ๖๖ 

๒๕๕๕ ๙ ๙ ๑๑ ๑๒ ๑๐ ๑๐ ๑ ๑ ๒ ๖๕ 

๒๕๕๖ ๑๐ ๙ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 

๒๕๕๗ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 

๒๕๕๘ ๑๐ ๑๐ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๑ ๖๕ 
 

ขอมูลจํานวนนักเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 
จํานวนนักเรียนประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 

ชั้น 

 

จํานวนหอง 

เพศ  

รวม ชาย หญิง 

ม.๑ ๑๐ ๒๒๗ ๒๐๙ ๔๓๖ 

ม.๒ ๑๐ ๑๘๘ ๓๘๑ ๓๘๑ 

ม.๓ ๑๐ ๑๘๗ ๓๓๕ ๓๓๕ 

รวม ๓๐ ๕๖๘ ๕๘๔ ๑,๑๕๒ 

ม.๔ ๑๒ ๑๙๘ ๒๕๘ ๔๕๖ 

ม.๕ ๑๒ ๑๕๗ ๒๓๒ ๓๘๙ 

ม.๖ ๑๒ ๑๗๗ ๒๕๓ ๔๓๐ 

รวม ๓๖ ๕๓๒ ๗๔๓ ๑,๒๗๕ 

ปวช.๑ ๑ ๑๔ ๒๓ ๓๗ 

ปวช.๒ ๑ ๙ ๑๒ ๒๑ 

ปวช.๓ ๑ ๑๓ ๒๐ ๓๓ 

รวม ๓ ๓๖ ๕๕ ๙๑ 

รวมทั้งหมด ๖๙ ๑,๑๓๖ ๑,๓๘๒ ๒,๕๑๘ 
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จํานวนเด็กพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคลดวยรูปแบบที่หลากหลาย 

เด็ก

พิการใน

เขต

พื้นท่ี

บริการ

ทั้งหมด

(คน) 

จํานวนเด็กพิการในสังกัด 

(คน) 

จํานวนเด็กพิการในสังกัดโรงเรียนที่ไดรับ การพัฒนาศักยภาพเปนรายบุคคล เด็ก

พิการ

ที่ไมได

รับการ

พัฒนา

(คน) 

รอยละ

ของ

เด็ก

พิการ

ที่ไดรับ

การ

พัฒนา 

สศศ. สพท. รวม รูปแบบที่๑

เรียนในชั้น

เรียนปกติตาม

เวลา 

รูปแบบที่๒ เรียนรวม รูปแบบที่๓ เฉพาะความพิการ รวม

ทั้งสิ้น 

 ๑๖๓ ๑๖๓ ๑๖๓ ๑ ๒ ๓ ๔ รวม ๑ ๒ ๓ ๔ รวม ๑๖๓ - ๑๐๐ 

 ๑๖๓ - - - ๑๖๓ - - - - - 

หมายเหตุ: รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการมี ๓ รูปแบบไดแก 

รูปแบบท่ี๑ เรียนในชั้นเรียนปกติตามเวลา เปนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพรองหรือผิดปกตินอยมากสามารถเขาเรียนในชั้นเรียนกับเด็กปกติและปฏิบัติ

ไดเหมือนเด็กปกติ 

รูปแบบท่ี ๒ เรียนรวม ประกอบดวย ๑ หมายถึง เรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มเวลา 

                 ๒ หมายถึง เรียนรวมในชั้นเรียนปกติมีบริการใหคําแนะนําปรึกษา 

                 ๓ หมายถึง เรียนรวมในชั้นเรียนปกติและมีบริการสอนเสริม  

                 ๔  หมายถึง ช้ันเรียนพิเศษเรียนรวมบางเวลา   

รูปแบบท่ี ๓ เฉพาะความพิการ ประกอบดวย  ๑ หมายถึง การเรียนการสอนในหองเรียนพิเศษในโรงเรียน   ๒   หมายถึง การเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทาง 

                            ๓ หมายถึง การฟนฟูสมรรถภาพในสถาบันเฉพาะทาง         ๔   หมายถึง การบําบัดในโรงพยาบาลหรือบาน  
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รายงานขอมูลแสดงลักษณะการเจริญเติบโตของเด็ก ขอมูลระดับโรงเรียน (ระดับมัธยมฯ) 

โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร  โรงพยาบาลบานกรวด ตําบล/แขวงปราสาท  

อําเภอ/เชตบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย   ปการศึกษา ๒๕๕๘ เทอมที่ ๑ สังกัด สพฐ. 

ลักษณะเด็ก จํานวน (คน) รอยละ (%) 

๑. เด็กสูงกวาเกณฑและมีรูปรางอวน ๑๕ .๕๙ 

๒. เด็กสูงกวาเกณฑและมีรูปรางเริ่มอวน ๔ .๑๒ 

๓. เด็กสูงกวาเกณฑและมีรูปรางทวม ๘ .๓๑ 

๔. เด็กสูงกวาเกณฑและมีรูปรางสมสวน ๑๖๕ ๖.๕๕ 

๕. เด็กสูงกวาเกณฑและมีรูปรางคอนขางผอม ๑๓ .๕๒ 

๖. เด็กสูงกวาเกณฑและมีรูปรางผอม ๑๐ .๓๙ 

๗. เด็กคอนขางสูงและมีรูปรางอวน ๑๗ .๖๘ 

๘. เด็กคอนขางสูงและมีรูปรางเริ่มอวน ๑๑ .๔๔ 

๙. เด็กคอนขางสูงและมีรูปรางทวม ๑๐ .๓๙ 

๑๐. เด็กคอนขางสูงและมีรูปรางสมสวน ๑๙๙ ๗.๙๐ 

๑๑. เด็กคอนขางสูงและมีรูปรางคอนขางผอม ๙ .๓๖ 

๑๒. เด็กคอนขางสูงและมีรูปรางผอม ๓ .๑๒ 

๑๓. เด็กสูงตามเกณฑและมีรูปรางอวน ๗๗ ๐.๕๘ 

๑๔. เด็กสูงตามเกณฑและมีรูปรางเริ่มอวน ๖๖ ๒.๖๒ 

๑๕. เด็กสูงตามเกณฑและมีรูปรางทวม ๗๑ ๒.๘๒ 

๑๖. เด็กสูงตามเกณฑและมีรูปรางสมสวน ๑๕๐๓ ๖๙.๖๕ 

๑๗. เด็กสูงตามเกณฑและมีรูปรางคอนขางผอม ๙๒ ๓.๖๕ 

๑๘. เด็กสูงตามเกณฑและมีรูปรางผอม ๔๕ ๑.๗๙ 

๑๙. เด็กคอนขางเตี้ยและมีรูปรางอวน  ๐ .๐๐ 

๒๐. เด็กคอนขางเตี้ยและมีรูปรางเริ่มอวน ๓ .๑๒ 

๒๑. เด็กคอนขางเตี้ยและมีรูปรางทวม ๔ .๑๖ 

๒๒. เด็กคอนขางเตี้ยและมีรูปรางสมสวน ๓๙ ๑.๖๓ 

๒๓. เด็กคอนขางเตี้ยและมีรูปรางคอนขางผอม ๐ .๐๐ 

๒๔. เด็กคอนขางเตี้ยและมีรูปรางผอม ๑ .๔๐ 

๒๕. เด็กเตี้ยและมีรูปรางอวน ๓ .๑๒ 

๒๖. เด็กเตี้ยและมีรูปรางเริ่มอวน ๓ .๑๒ 

๒๗. เด็กเตี้ยและมีรูปรางทวม ๕ .๒๐ 

๒๘. เด็กเตี้ยและมีรูปรางสมสวน ๔๒ ๑.๖๘ 
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ลักษณะเด็ก จํานวน (คน) รอยละ (%) 

๒๙. เด็กเตี้ยและมีรูปรางคอนขางผอม ๕ .๒๐ 

๓๐. เด็กเตี้ยและมีรูปรางผอม ๐ .๐ 

รวม ๒๑๕๘ ๑๐๐.๐๐ 

 

จํานวนรอยละของเด็กที่มีการเจริญเติบโตดี 

เด็กสูงกวาเกณฑและมีรูปรางสมสวน   จํานวน ๑๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๖.๕๕ ของทั้งหมด 

เด็กคอนขางสูงและมีรูปรางสมสวน    จํานวน ๑๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๗.๙๐ ของทั้งหมด 

เด็กสูงตามเกณฑและมีรูปรางสมสวน  จํานวน ๑,๕๐๓ คน คิดเปนรอยละ ๖๙.๖๕ ของทั้งหมด 

สรุปเด็กที่มีการเจริญเติบโตดี   จํานวน ๑,๘๖๗ คน คิดเปนรอยละ ๘๔.๑๐ ของทั้งหมด 

 

ขอมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 

อาคาร 
จํานวน 

(หลัง) 
ปที่สราง 

สรางดวย

เงิน 
ราคา(บาท) 

๑.  อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖  ก ๑ ๒๕๑๖ งปม. ๕๗๐,๐๐๐ 

๒.  อาคารเรียนแบบ  CS ๒๑๓ B ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๒,๓๓๒,๕๐๐ 

๓.  อาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล ๑ ๒๕๓๓ งปม. ๓,๐๗๐,๐๐๐ 

๔. อาคารเรียนแบบ  ๔๒๔  ล(พิเศษ) ๑ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๑ งปม. ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 

๕. อาคารเรียนแบบ  ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ ๑ ๒๕๕๒-๒๕๕๓ งปม. ๑๖,๑๖๓,๐๐๐ 

๖.  บานพักผูอํานวยการ ๑ ๒๕๓๒ งปม. ๓๒๐,๐๐๐ 

๗.  บานพักครู ๙ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๒ งปม. ๑,๑๑๐,๐๐๐ 

๘.  บานพักนักการภารโรง ๒ ๒๕๑๖,๒๕๒๖ งปม. ๖๖,๐๐๐ 

๙.  หองน้ําหองสวม ๔ ๒๕๑๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๔๖๙,๕๑๕ 

๑๐. โรงฝกงานอุตสาหกรรม - คหกรรม ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๐๑๔,๐๐๐ 

๑๑. โรงฝกงานเกษตร (หองมัลติมีเดีย) ๑ ๒๕๒๖ งปม. ๑,๖๑๐,๘๓๒ 

๑๒.  โรงฝกงานแบบมาตรฐาน ๒ ๒๕๒๖ - ๒๕๓๙ งปม. ๑,๘๘๐,๐๐๐ 
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ตารางแสดงจํานวนหองตางๆ  ในแตละอาคารเรียน 

อาคาร/ชั้น 
จํานวน 

หองกลุมสาระฯ หองเรียน หองพิเศษ หองน้ํา หมายเหตุ 

ขจรศักดิ์   

     ชั้น  ๑ 

 

 

 

     ชั้น  ๒ 

 

 

 

 

 

ภาษาตาง 

ประเทศ 

 

๔ 

 

 

 

๕ 

 

-หองดนตรี 

-หองประชุม 

-หองนาฏศิลป 

-หอง sound lab 

-หองมัลติมีเดีย 

-หองพยาบาล 

 

๔ 

 

รวม ๑ ๙ ๖ ๔  

อาคารบุญเหลือ 

    ชั้น  ๑ 

 

 

 

    ชั้น  ๒ 

 

วิทยาศาสตร 

 

 

 

 

 

 

๕ 

 

-หองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรกายภาพ 

-หองปฏิบัติการฟสิกส 

-หองปฏิบัติการเคมี 

-หองปฏิบัติการชีววิทยา 

 

๒ 

 

รวม ๑ ๕ ๔ ๒  

อาคารละออ 

   ชั้น  ๑ 

 

   ชั้น  ๒ 

 

 

 

สังคมศึกษาฯ 

 

 

 

๖ 

 

-หองสมุด 

-หองศูนยวัฒนธรรม 

-หองมัลติมีเดีย 

 

๑ 

 

รวม ๑ ๖ ๓ ๑  

อาคารสมศักดิ์ 

   ชั้น  ๑ 

 

 

 

 

 

 

คอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

  

-หองโรเนียว 

-หองศูนยคอมฯ 

-หองเรียนคอมฯ ๑ 

-หองเรียนคอมฯ ๒ 

-หองเรียนคอมฯ ๓ 

-หองประชุมสัมมนา 

 

คร ู ๒ 

นร. ๑๐ 

 

 

รวม ๑  ๖ ๑๒  
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อาคาร/ชั้น 
จํานวน 

หองกลุมสาระฯ หองเรียน หองพิเศษ หองน้ํา หมายเหตุ 

อาคารสมศักดิ์ 

   ชั้น  ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หองฝายบริหารงานบุคคล 

- หองแผนงาน 

- หองพัสดุและสินทรัพย 

- หองงบประมาณ 

-หองผูอํานวยการฯ 

-หองประชุมจันทร 

กระฮอม 

-หองประชุมโอบก 

-หองวิชาการ 

-หองวัดผลประเมินผล 

-หองคอมฯ ๔ 

 

คร ู ๗ 

นร. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม   ๑๐ ๑๒  

อาคารสมศักดิ์ 

ชั้น  ๓ 

 

 

ภาษาไทย 

 

๕ 

 

 

-หองมัลติมีเดีย 

-หองสมุดกลุมสาระ

ภาษาไทย 

 

คร ู ๒ 

นร. ๑๐ 

 

รวม ๑ ๕ ๒ ๑๒  

ชั้น  ๔ 

 

- ๗ -หองแนะแนว คร ู ๒ 

นร. ๑๐ 

 

รวม ๑ ๗ ๑ ๑๒  

อาคาร ๕ 

ชั้น  ๑ 

 

 

  

- หองคอมพิวเตอร 

   ๒  หอง 

- หองสภานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

หญิง ๕ 

ชาย ๕ 
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อาคาร/ชั้น 
จํานวน 

หองกลุมสาระฯ หองเรียน หองพิเศษ หองน้ํา หมายเหตุ 

อาคาร ๕ 

ชั้น  ๑ 

  -  ฝายบริหารงานทั่วไป 

-  หองเรียนคุณภาพ ๒ หอง 

หญิง ๕ 

ชาย ๕ 

 

ชั้น  ๒ 

 

 ๗  หญิง ๕         

ชาย ๕ 

 

ชั้น  ๓ คณิตศาสตร ๗    

รวม ๑ ๑๔ ๖ ๒๐  

อาคารคหกรรม   -หองคหกรรม 

-หองชาง 

  

อาคาร

อุตสาหกรรม 

  -หองมัลติมีเดีย 

-หองเซรามิก 

  

อาคารสุขศึกษาฯ ๑   ๑  

เรือนพฤษศาสตร   หองแสดง-อนุรักษพันธุพืช   

หองปฏิบัติการจํานวน  ๒๘  หอง  ดังนี้ 

 -  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร   จํานวน  ๔  หอง 

 -  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   จํานวน  ๖  หอง 

 -  หองปฏิบัติการภาษาตางประเทศ  จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการสังคมศึกษา   จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการภาษาไทย   จํานวน  ๓  หอง 

 -  หองปฏิบัติการคณิตศาสตร   จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการการงานอาชีพ              จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการคหกรรม      จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการเซรามิกส    จํานวน  ๑  หอง   

 -  หองปฏิบัติการเกษตร     จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการสืบคนอินเตอรเนต  จํานวน  ๒  หอง 

 -  หองปฏิบัติการศิลปะ      จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการดนตรีไทย    จํานวน  ๑  หอง 

 -  หองปฏิบัติการดนตรีสากล    จํานวน  ๑  หอง 

      -  หองปฏิบัติการนาฏศิลป            จํานวน  ๑  หอง 

-  หองเรียนคุณภาพ             จํานวน  ๒  หอง   
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การติดตอกับสถานศึกษา  

๑. ที่ตั้ง    

      ตั้งอยูเลขที ่  ๑๔๔    หมูที ่๔   ตําบลปราสาท   อําเภอบานกรวด  จังหวัดบุรีรัมย    

รหัสไปรษณีย  ๓๑๑๘๐     

๒. ทางโทรศัพท             

              โทรศัพทสายนอก   รหัสทางไกล  ๐๔๔ 

ผูอํานวยการ (โทรสาร)   ๖๗๙๔๗๙ 

ธุรการ      ๖๗๙๐๙๘ 

โทรศัพทภายใน 

หอง เบอรโทรฯ หอง เบอรโทรฯ 

หองฝายอํานวยการ ๑๐๑ หองมัลติมีเดียการงานอาชีพฯ ๑๑๗ 

หองผูอํานวยการ  ๑๐๒ หองเซรามิก  ๑๑๘ 

หองฝายบริหารงานทั่วไป  ๑๐๓ หองโสตฯ +ประชาสัมพันธ ๑๑๙ 

หองฝายบริหารงานบุคคล ๑๐๔ หองดนตรี ๑๒๐ 

หองฝายวิชาการ  ๑๐๕ หองกลุมสาระฯภาษาตางประเทศ ๑๒๑ 

หองทะเบียนวัดผล ๑๐๖ หองนาฏศิลป ๑๒๒ 

หองแนะแนว  ๑๐๗ กลุมสาระฯวิทยาศาสตร  ๑๒๓ 

หองพัสดุและแผนงาน ๑๐๘ หองศิลปะ ๑๒๔ 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ๑๐๙ หองเกษตร ๑๒๕ 

หองกลุมสาระฯคณิตศาสตร ๑๑๐ หองกลุมสาระฯพลานามัย ๑๒๖ 

หองกลุมสาระฯคอมพิวเตอรฯ ๑๑๑ ปอมยาม ๑๒๗ 

หองสัมมนา ๑๑๒ หอประชุม ๑๒๘ 

หองสมุด ๑๑๓ หองพิพิธภัณฑ  ๑๒๙ 

หองกลุมสาระฯสังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๑๑๔ หองสหกรณ ๑๓๐ 

หองวัฒนธรรม ๑๑๕ ธนาคารโรงเรียน  ๑๓๑ 

หองคหกรรม ๑๑๖ กิจการนักเรียน ๑๓๒ 

   

๓.  เว็ปไซตโรงเรียน   Http://www.bv.ac.th , E- mail :  bv_data@hotmail.com  
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๔. ผลการดาํเนินงานในรอบปที่ผานมา 
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บริหารวิชาการ (ดานคุณภาพการศึกษา) 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม                                           

  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม 

เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ซึ่งสรุปผลการ

ประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 

มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ตองปรับปรุง 

เรงดวน 

ตอง

ปรับปรุง 
พอใช ดี ดีมาก 

ตัวบงชี้พื้นฐาน (๘ ตัวบงชีห้ลกั) 

ตัวบงชีท้ี่ ๑  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ี

     

ตัวบงชีท้ี่ ๒ ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พงึประสงค       

ตัวบงชี้ที่ ๓  ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง       

ตัวบงชี้ที่ ๔  ผูเรียนคิดเปน ทําเปน       

ตัวบงชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน      

ตัวบงชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน      

ตัวบงชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา          

ตัวบงชีท้ี่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัด 

     

ตัวบงชี้อัตลักษณ (๒ ตัวบงชีห้ลัก) 

ตัวบงชีท้ี่ ๙  ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณธิาน พันธกจิ  

และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา  

     

ตัวบงชีท้ี่ ๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่งผลสะทอน เปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 

     
 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม (๒ ตัวบงชี้หลัก) 

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม 

บทบาทของสถานศึกษา 

     

ตัวบงชี้ที่  ๑๒  ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

     

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดบัคุณภาพ ดี   โดยมีคะแนนเฉลี่ย  ๘๒.๔๘   

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      รับรอง     ไมรับรอง  
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O - NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ปการศึกษา  ๒๔๔๗ 

ฉบับที่ ๔-ชวงคะแนนของผูเขาสอบ ระดับโรงเรียน 

รหัสโรงเรียน ๑๐๓๑๐๒๒๐๑๐   ชื่อโรงเรียน     บานกรวดวิทยาคาร 

สังกัด      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   จังหวัด บุรีรัมย 

ขนาดโรงเรียน ใหญพิเศษ  ที่ต้ังโรงเรียน นอกเมือง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 

คะแนน 

ชวงคะแนน 

ภาษาไทย (๙๑) คณิตศาสตร (๙๔) วิทยาศาสตร 

(๙๕) 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

(๙๒) 

สุขศึกษาและ

พลศึกษา (๙๖) 

ศิลปะ (๙๗) การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (๙๘) 

ภาษาอังกฤษ 

(๙๓) 

ดีเยี่ยม ๔.๐๐ ๖๗.๗๕-๑๐๐.๐๐ ๘๖.๒๗-๑๐๐.๐๐ ๘๖.๐๐-๑๐๐.๐๐ ๗๙.๒๐-๑๐๐.๐๐ ๘๗.๕๐-๑๐๐.๐๐ ๘๒.๕๐-๑๐๐.๐๐ ๘๐.๔๐-๑๐๐.๐๐ 

๘๕.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

ดีมาก ๓.๕๐ ๕๙.๕๐-๖๗.๗๔ ๗๒.๕๓-๘๖.๒๖ ๗๔.๐๐-๘๕.๙๙ ๖๘.๔๐-๗๙.๑๙ ๗๗.๕๐-๘๗.๔๙ ๗๐.๐๐-๘๒.๔๙ ๖๘.๘๐-๘๐.๓๙ ๗๑.๐๐-๘๔.๙๙ 

ด ี ๓.๐๐ ๕๑.๒๕-๕๙.๔๙ ๕๘.๘๐-๗๒.๕๒ ๖๒.๐๐-๗๓.๙๙ ๕๗.๖๐-๖๘.๓๙ ๖๗.๕๐-๗๗.๔๙ ๕๗.๕๐-๖๙.๙๙ ๕๗.๒๐-๖๘.๗๙ ๕๘.๐๐-๗๐.๙๙ 

คอนขางด ี ๒.๕๐ ๔๓.๐๐-๕๑.๒๔ ๔๕.๐๗-๕๘.๗๙ ๕๐.๐๐-๖๑.๙๙ ๔๖.๘๐-๕๗.๕๙ ๕๗.๕๐-๖๗.๔๙ ๔๕.๐๐-๕๗.๔๙ ๔๕.๖๐-๕๗.๑๙ ๔๕.๐๐-๕๗.๙๙ 

ปานกลาง ๒.๐๐ ๓๔.๗๕-๔๒.๙๙ ๓๑.๓๓-๔๕.๐๖ ๓๘.๐๐-๔๙.๙๙ ๓๖.๐๐-๔๖.๗๙ ๔๗.๕๐-๕๗.๔๙ ๓๒.๕๐-๔๔.๙๙ ๓๔.๐๐-๔๕.๕๙ ๓๒.๐๐-๔๔.๙๙ 

พอใช ๑.๕๐ ๒๖.๕๐-๓๔.๗๔ ๑๗.๖๐-๓๑.๓๒ ๒๖.๐๐-๓๗.๙๙ ๒๐.๐๑-๓๕.๙๙ ๒๐.๐๑-๔๗.๔๙ ๒๐.๐๑-๓๒.๔๙ ๒๐.๐๑-๓๓.๙๙ ๑๘.๐๐-๓๑.๙๙ 

ควรปรับปรุง ๑.๐๐ ๑๐.๐๑-๒๖.๔๙ ๘.๘๐-๑๗.๕๙ ๑๐.๐๑-๒๕.๙๙ ๑๐.๐๑-๒๐.๐๐ ๑๐.๐๑-๒๐.๐๐ ๑๐.๐๑-๒๐.๐๐ ๑๐.๐๑-๒๐.๐๐ ๙.๐๐-๑๗.๙๙ 

ควรปรับปรุงอยางยิ่ง ๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๘.๗๙ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๘.๙๙ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศกึษาปที่ ๖ ปการศึกษา  ๒๔๔๗ 

ฉบับที่ ๔-ชวงคะแนนของผูเขาสอบ ระดับโรงเรียน 

รหัสโรงเรียน ๑๐๓๑๐๒๒๐๑๐ ชื่อโรงเรียน   บานกรวดวิทยาคาร 

สังกัด      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  จังหวัด บุรีรัมย 

ขนาดโรงเรียน ใหญพิเศษ  ที่ต้ังโรงเรียน นอกเมือง 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ 

คะแนน 

ชวงคะแนน 

ภาษาไทย (๐๑) คณิตศาสตร 

(๐๔) 

วิทยาศาสตร 

(๐๕) 

สังคมศึกษา 

ศาสนาและ

วัฒนธรรม (๐๒) 

สุขศึกษาและพล

ศึกษา (๐๖) 

ศิลปะ (๐๗) การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

(๐๘) 

ภาษาอังกฤษ 

(๐๓) 

ดีเยี่ยม ๔.๐๐ 

๘๓.๕๐-

๑๐๐.๐๐ 

๘๕.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

๘๒.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

๗๓.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

๘๒.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

๗๑.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

๗๘.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

๘๕.๐๐-

๑๐๐.๐๐ 

ดีมาก ๓.๕๐ ๗๑.๕๐-๘๓.๔๙ 

๖๘.๐๐-

๘๔.๙๙ 

๗๐.๐๐-

๘๑.๙๙ 

๖๔.๐๐-

๗๒.๙๙ 

๗๒.๐๐-

๘๑.๙๙ 

๖๒.๐๐-

๗๐.๙๙ 

๖๘.๐๐-

๗๗.๙๙ 

๗๐.๐๐-

๘๔.๙๙ 

ดี ๓.๐๐ ๖๐.๐๐-๗๑.๔๙ 

๕๔.๐๐-

๖๗.๙๙ 

๕๙.๐๐-

๖๙.๙๙ 

๕๕.๐๐-

๖๓.๙๙ 

๖๑.๐๐-

๗๑.๙๙ 

๕๓.๐๐-

๖๑.๙๙ 

๕๘.๐๐-

๖๗.๙๙ 

๕๖.๐๐-

๖๙.๙๙ 

คอนขางด ี ๒.๕๐ ๔๘.๐๐-๕๙.๙๙ 

๓๘.๐๐-

๕๓.๙๙ 

๔๗.๐๐-

๕๘.๙๙ 

๔๖.๐๐-

๕๔.๙๙ 

๕๑.๐๐-

๖๐.๙๙ 

๔๕.๐๐-

๕๒.๙๙ 

๔๘.๐๐-

๕๗.๙๙ 

๔๑.๐๐-

๕๕.๙๙ 

ปานกลาง ๒.๐๐ ๓๖.๐๐-๔๗.๙๙ 

๒๔.๐๐-

๓๗.๙๙ 

๓๖.๐๐-

๔๖.๙๙ 

๓๗.๐๐-

๔๕.๙๙ 

๔๐.๐๐-

๕๐.๙๙ 

๓๖.๐๐-

๔๔.๙๙ 

๓๘.๐๐-

๔๗.๙๙ 

๒๗.๐๐-

๔๐.๙๙ 

พอใช ๑.๕๐ ๒๐.๐๑-๓๕.๙๙ ๗.๐๐-๒๓.๙๙ 

๒๔.๐๐-

๓๕.๙๙ 

๒๘.๐๐-

๓๖.๙๙ 

๒๑.๐๐-

๓๙.๙๙ 

๒๗.๐๐-

๓๕.๙๙ 

๒๐.๐๑-

๓๗.๙๙ 

๑๒.๐๐-

๒๖.๙๙ 

ควรปรับปรุง ๑.๐๐ ๑๐.๐๑-๒๐.๐๐ ๔.๐๐-๖.๙๙ 

๑๐.๐๑-

๒๓.๙๙ 

๑๐.๐๑-

๒๗.๙๙ 

๑๐.๐๑-

๒๐.๙๙ 

๑๐.๐๑-

๒๖.๙๙ 

๑๐.๐๑-

๒๐.๐๐ ๖.๐๐-๑๑.๙๙ 

ควรปรับปรุงอยางยิ่ง ๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๓.๙๙ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๑๐.๐๐ ๐.๐๐-๕.๙๙ 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน  

๑. นางสาวขนิษฐา  ไมจันดี      คณะเกษตรศาสตร 

วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี  

๑. นางสาวอาทิตยา  พอกประโคน พยาบาลศาสตร (**สุรินทร**) 

๒. นางสาวณัฐกุล  ไทยประโคน  สาขาเวชกิจฉุกเฉิน  (**อุบลฯ**) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (วิทยาเขตราชบุรี) 

๑. นางสาวปยะดา  ภูเวียง  คณะวิศวกรรมศาสตร  (*ทุนการศึกษา*) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๑. นายยุทธนา  แนบชิด   คณะวิศวกรรมศาสตร 

๒. นางสาวกมลวรรณ  มีทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๓. นางสาวอภิรดี  เทียมศักดิ์  คณะศึกษาศาสตร    สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป 

๔. นายนรินทร  ฉิมงาม   คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม (สาขาการทองเที่ยว) 

๕. นางสาวสรชา  สวสัดี   คณะการบัญชีและการจัดการ (สาขาการบัญชี) 

๖. นางสาววรรณนิสา  ลาหนองแคน คณะการบัญชีและการจัดการ (สาขาการบัญชี) 

๗. นางสาวนิภาภรณ  ประจวบสขุ คณะการบัญชีและการจัดการ (สาขาการบัญชี) 

๘. นางสาววรัญญา  เสาเปรีย  คณะศึกษาศาสตร     

๙. นางสาวณัฐกุล  ไทยประโคน  คณะเทคโนโลยีการอาหาร 

๑๐. นายอพีรุตม  ศรีคุณ   คณะศิลปกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑. นางสาวอัจฉรา  บอชล  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๒. นายอริยะ  ประเมินชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๓. นายรัชชานนท  ชะฎารัมย  คณะวิศวกรรมศาสตร 

๔. นางสาววิภา  ทัดวงศ 

๕. นางสาวจารุพิชญา  หวัดวาป 

๖. นายอภิสิทธิ์  ปดตาละโพธิ์ 
 

รายช่ือนักเรียนสอบติดสถาบันตางๆ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗  โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร 



 

 

๓๘     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๑. นางสาวมณีรัตน  การงานดี  คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑. นางสาวอัญมณี  บุตรรัตน  คณะบริหารศาสตร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑.  นางสาวศศิวิมล  สุทํามา  คณะครุศาสตร 

 ๒.  นายจักรพันธ  วัดสอน  คณะครุศาสตร  สาขาสังคมศึกษา 

 ๓.  นายณรงค  พลสงบ   สาขาการปกครองทองถิ่น 

 ๔.  นายอัษฎาวุฒิ  อุไรรัตน  สาขาการปกครองทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

๑. นางสาวศิริพร  ประกอบแสง    ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูชวยพยาบาล (**หลักสูตรป๑**) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑. นางสาวสุภาพร  ศรีดา    สาขาการทองเที่ยวและการโรงเรียน 

๒. นางสาวอธิชา  ชวงจันทรทึก  สาขาโลจิสติกส 

สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน 

๑. นางสาวปานตะวัน  แกวยอดยาดี คณะ/สาขา การจัดการอาหาร 

๒. นายปรัตถกร  งามประจบ  คณะ/สาขา การจัดการอาหาร 

๓. นางสาวศรุตา  สุนทรวร  คณะ/สาขา  การจัดการอาหาร 

๔. นางสาวพรวิภา  สาคํา  คณะ/สาขา การจัดการอาหาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา   

๑. นายธนวัฒน  ชัยชนะ   คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 ๑.  นางสาวจิราพร  ปสสาเม  สาขาการเงินการธนาคาร 

 ๒.  นายชลิต  แกวพันธ 

 ๓.  นางสาวกฤตชญา  บุญฑีฆ  สาขาการบิน 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 ๑.  นายยุทธนา  แนบชิด   คณะวิศวกรรมศาสตร 
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วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต 

๑. นางสาวจิราวรรณ  แข็งสัน 

๒. นางสาวจีรารัตน  นาคประโคน 

๓. นายชัชนันท  เปยนประโคน 

๔. นายไชยวัฒน  ทานาค 

๕. นายชัชชัย  เปยนประโคน 

๖. นางสาวเนตรนภา  งามประโคน 

วิทยาลัยเซนเทเรซา  

๑. นางสาวเกวลิน  เสาเปรีย 

๒. นางสาวัชรีกุล  สุนประโคน 

๓. นายวีรวัฒน  หินซุย 

๔. นายคณิตชัย  เตชะกัน 

โรงเรียนนายสิบ    

๑.  นายสุชาติ  ดูใหดี   นักเรียนจาทหารเรือ 

๒. นายจิรศักดิ์  คูรัมย   นักเรียนจาทหารเรือ 

๓. นายสมประสงค  รักธรรม  นักเรียนทหารบก 

๔. นายรัฐสิทธิ์  ดินประโคน  นักเรียนทหารบก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   จํานวน  ๑๒๔  คน 

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย   จํานวน  ๕  คน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย   จํานวน  ๒๔  คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   จํานวน  ๑๐  คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร    จํานวน  ๙  คน 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง    จํานวน   ๑๑  คน 

โรงเรียนบุรีรัมยอินเตอรการบริบาล  จํานวน  ๔  คน 

โรงเรียนเสรีรักษ การบริบาล  จํานวน  ๒  คน 

โรงเรียนเอื้อการบริบาล  จํานวน  ๓  คน 

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง (การบริบาล)  จํานวน ๑ คน 
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ตารางนักเรียนสอบเขาสถาบันอุดมศึกษาได  ปการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๗ 

ปการศึกษา จํานวนนักเรียนที่สอบได (คน) 

๒๕๕๒ ๑๕๖ 

๒๕๕๓ ๑๓๖ 

๒๕๕๔ ๑๓๙ 

๒๕๕๕ ๑๙๓ 

๒๕๕๖ ๑๘๐ 

๒๕๕๗ ๒๔๕ 

 
ผลงานดีเดนประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

๑. นายสมเกียรติ  วัฒนากรประสทิธ์ิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ เหรียญทอง 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ obec 

award ๒๕๕๗ ประเภทผูบริหารยอดเยี่ยม 

มัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สพฐ. 

๒. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน สุดยอดครผููเปนกัลยาณมิตร ประจําป 

๒๕๕๗ 

สพฐ. 

๓. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน โลรางวลั ครูดีในดวงใจ ประจําป ๒๕๕๗     สพฐ. 

๔. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน ครูที่ปรึกษาโครงงาน ท่ีไดรับรางวลั  

ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  และรับเกียรติคณุ

คุณบัตร ตามรอยประโยชนสุขแหงมหาชน 

ระดับประเทศ ในการประกวดโครงงาน

คุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย เรื่อง สานใยรักผูสูงวัย สืบสาน

ภูมิปญญาไทย ดวยดวงใจเทิดไทองคราชัน

ประจําป ๒๕๕๗ 

สพฐ. 



 

 

๔๑     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 

ชื่อ - นามสกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

๕. นางสาวรมิดา  ชาญประโคน โลรางวลั ผูทําคณุประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม 

ประเภทบุคคล ดานวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๗ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

๖. นายสมเกียรติ  รองประโคน ครูภาษาไทยดีเดน ประจําป ๒๕๕๘ 

เข็มจารึกพระนามาภิไธยยอ สธ และโลประกาศ

เกียรติคณุ  

คุรุสภา 

๗. นายสมเกียรติ  รองประโคน รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง ระดบัชาติ obec 

awards ๒๕๕๗  ครผููสอนดเีดน กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สพฐ. 

๘. นายธํารงค  ทาทอง รางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รางวัลชนะเลิศ การประกวดแตงหนังสือ

สอนพระพุทธศาสนาแกเด็ก ประจําป ๒๕๕๘  

ราชบัณฑติยสภา 

๙. นางสาวอุไรรักษ ปราบริป ู รางวัลชนะเลิศ เหรยีญทอง ระดบั สพม.๓๒ obec 

awards ๒๕๕๗ ประเภทครูผูสอนยอดเยี่ยม กลุม

สาระฯภาษาตางประเทศ มัธยมศกึษาตอนปลาย 

สพฐ.   

๑๐. นางสาวเพียรศรี  พุมพวง หนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๗ ครุสภา 

๑๑. นางสาวศรินพร  โพธิ์ศร ี หนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๗ ครุสภา 

๑๒. นางสาวอําภา  ลดัดาไสว หนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๗ ครุสภา 

๑๓. นางสาวเสาวณิต  แปนประโคน หนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๗ ครุสภา 

๑๔. นางอรฤดี  ใยยอง หนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๗ ครุสภา 

๑๕. นายเสนห  หัดไทยทระ หนึ่งแสนครูดี ประจําป ๒๕๕๗ ครุสภา 
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 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 เด็กหญิงอัญมณ ี วรพุฒ 

   

เหรียญเงิน  การแขงขันการอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ม.๑ -ม.๓  สพม.๓๒ 

 นางสาวสายรุง  ลับพะใส 

   

เหรียญเงิน  การแขงขันการอานเอาเรื่อง (อานในใจ) ม.๔-ม.๖  สพม.๓๒ 

เด็กหญิงธิดารัตน  หัดเจรญิ 

   

เหรียญทอง การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ  

ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาววรารัฐ  จงประโคน 

   

เหรียญเงิน  การแขงขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ    

ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

 เด็กชายนาวิน  ชายประโคน 

   

เหรียญเงิน  การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ        

ม.๑- ม.๓  

สพม.๓๒ 

 นางสาวลดัดาภรณ  หงษา 

   

เหรียญทอง  การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ       

ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ 

 

เหรียญทอง  การแขงขันพาทีสรางสรรค  

 ม.๑ - ม.๓  

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงสิรินทรา ชัยรัมย เหรียญทอง  การแขงขันพาทีสรางสรรค  

 ม.๑ - ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มทอง เหรียญทอง  การแขงขันพาทีสรางสรรค  

 ม.๑ - ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายอนพัช  บุญอาจ เหรียญเงิน  การแขงขันการแตงบทรอยกรอง กลอนสุภาพ ม.

๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงอักษรสวรรค  นาคพิมพ เหรียญเงิน  การแขงขันการแตงบทรอยกรอง กลอนสุภาพ ม.

๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาวธัญยรตัน  สุขประโคน เหรียญทอง การแขงขันการแตงบทรอยกรองอินทรวิเชียรฉันท 

ม.๔-๖ 

 

สพม.๓๒ 
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 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 นางสาวโสภา  พอกประโคน เหรียญเงิน  การแขงขันการแตงบทรอยกรองอินทรวิเชียรฉันท 

ม.๔-๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวิภาดา  สุขแสนศร ี

   

เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๑-ม.๓ สพม.๓๒ 

 นางสาวอภิญญา  เทียมศักดิ ์

   

เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ม.๔-ม.๖ 

 

สพม.๓๒ 

เด็กชายปรมัตถ  มาประโคน 

 

เหรียญทอง  การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช

โปรแกรม GSP ม.๑ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงอารยา  บุตรประโคน เหรียญทอง  การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช

โปรแกรม GSP ม.๑ 

สพม.๓๒ 

นายพรพิพัฒน  จุดโต 

 

การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรม GSP 

ม.๔ 

สพม.๓๒ 

 นายสมประสงค  รักธรรม เหรียญทอง  การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช

โปรแกรม GSP ม.๔ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายปฏภิาณ  ชินชาด เหรียญทองแดง  การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๑-ม.๓  สพม.๓๒ 

 เด็กชายพงศกร  พิรัมย เหรียญเงิน  การแขงขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖  สพม.๓๒ 

เด็กหญิงปณฑิตา  วงศกัณหา เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ม.๑ -  ๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงระพีพรรณ  พลายลําทวน เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ม.๑ -  ๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงสุมาล ี ลิยี่เก เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ม.๑ -  ๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาวมณรีัตน  การงานด ี เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร  

ม.๑ -  ๓ 

 

 

 

 

สพม.๓๒ 



 

 

๔๔     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสรรีัตน  บัวบานงาม เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

 ม.๔ –ม.๖ 

สพม.๓๒ 

 นายอัศมเดช  มีหนองหวา เหรียญทอง  การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

 ม.๔ –ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงรมัย  เครือมนต 

 

เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.๑ -  ๓ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงรุจิรา  ไขศร ี

 

เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.๑ -  ๓ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงสุธีรา   ทาอามาตย 

 

 เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.๑ -  ๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาวกมลวรรณ  มีทอง 

 

เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวอภิญญา  เกตุวิสัย 

 

เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวเสาวลักษณ  นะประโคน เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

ทดลอง ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงนิยดา  ทองกุล 

 

เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

สิ่งประดิษฐ ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงปณฑิตา  วงศกัณหา 

 

  

เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

สิ่งประดิษฐ ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงรุงรัตน  ละเหลา 

   

เหรียญเงิน  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

สิ่งประดิษฐ ม.๑-ม.๓ 

 

 

 

สพม.๓๒ 



 

 

๔๕     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายธีรภัทร  สุรศร เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

สิ่งประดิษฐ ม.๔-ม.๖  

สพม.๓๒ 

 นายยุทธพิชัย  ชันสา 

  

เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

สิ่งประดิษฐ ม.๔-ม.๖  

สพม.๓๒ 

 นางสาวสภุาพร  ศรีดา 

   

เหรียญทอง  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท

สิ่งประดิษฐ ม.๔-ม.๖  

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงจุฑามาส  ศักดิ์ศรีกรม 

 

เหรียญทอง  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 

Show) ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงภรูิชญา  คลธา เหรียญทอง  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 

Show) ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวริษา  พึ่งบรรหาร เหรียญทอง  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 

Show) ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

 นางสาวณัฐมล  สืบคา 

 

เหรียญทอง  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 

Show) ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวรัตติยาพร  พินโย 

 

เหรียญทอง  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 

Show) ม.๔ 

สพม.๓๒ 

 นางสาวโสภา  พอกประโคน 

 

เหรียญทอง  การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science 

Show) ม.๔ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายกฤษดา  กลมประโคน 

 

การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการตดิลอ

บินขึ้นจากพื้น) ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายเกรยีงศักดิ ์ กลมประโคน การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการตดิลอ

บินขึ้นจากพื้น) ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายชนะเดช  สุรินทรรัมย เหรียญเงิน  การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล 

(โดยการปลอยดวยมือ) ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 



 

 

๔๖     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

 เด็กชายอภิวัฒน  คงประโคน 

   

เหรียญเงิน  การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล 

(โดยการปลอยดวยมือ) ม.๑-ม.๓  

สพม.๓๒ 

เด็กชายวุฒิศักดิ ์ แฟนประโคน เหรียญทอง การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.๑-ม.๓  สพม.๓๒ 

นางสาวสุพรรษา  พรมประโคน เหรียญทอง การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.๔-ม.๖  สพม.๓๒ 

นายธนวัฒน  ชัยชนะ เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสุนันทา  เหื่อประโคน เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย ม.๔-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวปริญญาพร  ทองชอย เหรียญทอง  การแขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็กม.๑ - ม.๓  สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวรินทรญา  ปานเพชร เหรียญทอง  การแขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็กม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายสรุเชษฐ  ทรงพระ เหรียญทอง  การแขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็กม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงธิดารัตน  หัดเจรญิ เหรียญทอง  การแขงขันการเขียนเรียงความและคดัลายมือ ม.

๔ - ม.๖       

สพม.๓๒ 

  นางสาวปริญญาพร  ทองชอย เหรียญทอง  การแขงขันการเขียนเรียงความและคดัลายมือ ม.

๔ - ม.๖                                                                                                  

สพม.๓๒ 

นายกฤษณพงษ  หนองบัว 

 

เหรียญทอง  การแขงขันการเขียนเรียงความและคดัลายมือ  

ม.๔ - ม.๖                                                                                                                            

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงกัลยารตัน  แอดแฮด 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายจุญโจทาน  แจงประโคน 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทียนแยม เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวมลธดิา  นาชม เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวมะลิวรรณ  พรมมงคล 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงรจุรดา  จํารัส 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ 

 

สพม.๓๒ 



 

 

๔๗     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาววนิดา  โคตรทิตน เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาววัลณวิญากร โคตรประโคน เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖  สพม.๓๒ 

นางสาววิมลศริิ   จันด ี เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖  สพม.๓๒ 

นายสุชน  แสนกลา เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  ม.๑ - ม.๖  สพม.๓๒ 

นายอานนท  ภูมินา เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖  สพม.๓๒ 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขสงวน เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงกรวรรณ  สุขบันเทิง เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายไกรสร  เติดประโคน เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก ม.๑ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญเส็ง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงกชกร  หรีกประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีงม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายกิตตศิักดิ์  เหลี่ยมไตร เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงคัทรินทร เลิศสกลุ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงจุฑามาศ โกติรัมย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงชุติกาญจน พริ้งเพราะ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายทัยทร  หงษา  เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายธีรสิทธิ์ สวัสด ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงนภาพร สกลุทอง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงบุษกร  พินิจสรณ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงปณธาน  ยงปญญา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงปรญิา  ปกษาตัง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงปรศินา  ปกษาตัง เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 



 

 

๔๘     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายภูมิชาติ   ชิณภา เหรียญทองการประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงภรูิชญา   คลธา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายพีรพัฒน  ประเจรญิ 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงฟารดิา  สุรยิะศร ี

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงภัทรมัย บญุชาต ิ

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายภัทราวุธ  จุไร 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงมัทราภรณ วิสาสะ 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายยุทธนา  มาสูงเนิน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายยุทธนา  ดีเดิม เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวริศรา   บุญศร ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายวรเมธ พิประโคน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวิไลพร  กวางรัมย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงศริะประภา  ชัยหลาก  เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายศิวัช ภูวภูตานนท เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายศุภกฤต อุดมตัน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายสิทธิชัย  กองกอน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงสุดารตัน  ภูมินา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงสุภาวินี  กองศร ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงอรรฐราวดี  ลีหลานอย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ 

 

สพม.๓๒ 



 

 

๔๙     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอักษรสวรรค   นาคพิมพ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงอัชธิชา  เงียบประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายอิสรภาพ  สอื้นรมัย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายเจษฎา รวมศร ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเนตรชนก   นาคะโนทด 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายไททัศน  หงษา 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเสาวลักษณ  แมนประโคน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

นางสาวกฤติกา  บุญคลอย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายกิตติพร  หมอทิพย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวขวัญจิรา  ดูงาม เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงคตีภัทร  ยงปญญา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวจันทน ี เรนรมัย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายจิรวัฒน  อุดทา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายชนวีร   เตียกประโคน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายชนาวีร   สมศักดิ ์ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายชัยศิร ิ บุญมาวดั เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวชไมพร  มาตหงษา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายทศพล  เนาวรตัน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวณัฐพร   จะเรตรัมย 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ 

 

สพม.๓๒ 



 

 

๕๐     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายธนภัทร มาทวี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวธัญญลักษณ   เพชรใสด ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายธีรพงษ ฉิมพลีพันธุ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายนพรุจ  โกสันเทียะ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายนิพนธ  ยานมณ ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวมาริษา  ชัยชนะ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวปวีณา  ทาประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายยศพล ดวงนภา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสรวยี สุกใส เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสังวรี  หาญประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสิรินยา ทาหนองภา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายวงศธร  พริ้งเพราะ เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวนชพร  สุนประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวศิริมาศ เรงพิมาย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสุนีษา จันทศร เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวศิริรตัน   ศรีคํา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายสมคดิ  จันธิราช เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายสุรยิา  พาหา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสิรินดา   เสาเปรีย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวเกศรินทร สีสรุีย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวเจนจริา วิชามาก เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 



 

 

๕๑     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวอินทิรา  เหนี่ยวบุปผา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายเจษกรณ ยิบประโคน เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวเพ็ญนภา เหมือนชอบ 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายเอกชัย อิดประโคน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวเพ็ญศริินภา   เสาระภัสสร เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงศตนันท จันทรเอี่ยม เหรียญทองแดง  การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา  ม.๑ - ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลเมตตาธรรม เหรียญทองแดง  การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพล

ศึกษา  ม.๑ - ม.๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาวจิราวรรณ  แข็งสัน   เหรียญเงิน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  

ม.๔ - ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายชัชชัย  เปยนประโคน เหรียญเงิน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  

ม.๔ - ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวณิชญา  เคลือบคนโท เหรียญเงิน  การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

นายอธิบดี  สุปญญา เหรียญเงิน  การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงธัญพิชชา เพชรประโคน เหรียญทอง การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ ม.๑ - 

ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายปยพร  เสาเปรีย เหรียญทอง การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ ม.๑ - 

ม.๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาวอธิชา  ชวงจันทรทึก เหรียญทอง การแขงขันวาดภาพลายเสน(Drawing) ม.๔ - 

ม.๖ 

สพม.๓๒ 

 



 

 

๕๒     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายกริชศักดา  ศรีทัพไทย เหรียญทอง  การแขงขันประติมากรรม ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายฉัตรมงคล  วงตร ี เหรียญทอง  การแขงขันประติมากรรม ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

เด็กชายอาเนช  เพชรกลา เหรียญทอง  การแขงขันประติมากรรม ม.๑ - ม.๓ สพม.๓๒ 

นายธีรพงษ  ผินโพธิ ์ เหรียญทอง  การแขงขันประติมากรรม ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายสุเมธ  แฟนประโคน เหรียญทอง  การแขงขันประติมากรรม ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

นายเอกชัย  เหลามะดัน เหรียญทอง  การแขงขันประติมากรรม ม.๔ - ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงกาญจนา  คลายคลึงม ี เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงชุติกาญจน  จันทะอินทร เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 นายปยพนธ  รักวินัย เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 นางสาววรดา  สุวรรณชาล ี เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 นางสาววรรณพัชร  พลหาญ เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงวรรณภา  สุวรรณชาล ี เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 นายวรรณรัตน  ชํานาญพนา เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายอมรฉัตร  หอมเชย  เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาววัชรีกุล  สุนประโคน เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 นายอรรถพล  คําเสียง เหรียญเงิน การแขงขันวงปพาทยไมแข็งเครื่องคู ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงขนิษฐา  วงศขันธ 

 

เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงจริวรรณ  ถะเกิงผล เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายจิรวัฒน  ชัยหลาก เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 



 

 

๕๓     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายชนวีร  เตียกประโคน เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายชนาวีร  สมศักดิ ์ เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายชัยศิร ิ บุญมาวดั เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวณัฐธิดา  แผวไธสง เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กชายนราธิป  ศรีสุข เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงนฤมล  นาคพิมพ เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสวลักษณ  นพเกา เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายสันติชัย  ยืดประโคน เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวนฤมล  สาล ี เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายนิพนธ  ยานมณ ี เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงปณิธาน  ยงปญญา เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงปราณ ี กุสารัมย เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวพรพิมล  กลมประโคน เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กชายพีรพัฒน  ประเจรญิ เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กชายภัทราวุธ  จุไร เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวภารด ี พรหมตา เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 เด็กชายภูมิชาต ิ ชิณภา เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายยศพล  ดวงนภา เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายวรวุฒ ิ แกวสมทอง เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาววราภรณ  กิ่งจันทร เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวศิริรตัน  ศรีคํา เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 



 

 

๕๔     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายชนวีร  เตียกประโคน เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายสมคดิ  จันธิราช เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

 นางสาวสิรินดา  เสาเปรีย เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงสิริรตัน  หนูประโคน เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสุธิดา  หลวงทาว เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวสุธิดา  เขตพลกรัง เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายอรรถชัย  อุฒา เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นายเจษกรณ  ยิบประโคน เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเบญจรงค  ประนิทานะโต 

 

เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวเพ็ญศริินภา  เสาประภสัสร เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเมธาวด ี สินสราง เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวเมริน  เสียมศิร ิ เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเสาวลักษณ  แมนประโดน เหรียญทอง การแขงขันวงดนตรีลกูทุง ประเภททีม  ม.๑-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงนันทิกานต  พูนแสง เหรียญทอง การแขงขันการเลานทิาน (story Telling)        

ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาวศุภนิดา  พิมพพิมาย เหรียญเงิน  การแขงขันการเลานทิาน (story Telling)        

ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงชนัญญา  ราชคม เหรียญเงิน การแขงขัน Multi Skills Competition ม.๑-ม.๓ สพม.๓๒ 

  



 

 

๕๕     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายกิตติพงษ  จันทรแจมภพ เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวขวัญตา  ราศีทอง เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายธนพนธ  จีนประโคน เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวธนวิภา  ประเสริฐศิรริัตน เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวพัชรี  เจริญใจ เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายวัชรินทร  แกวประดิษฐ เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวศุภกานต  กาลจักร เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวสุมาล ี เอ็นดู เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวสุวรรณา  เติดประโคน เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวอมรรตัน  เมตตานันตา เหรียญทอง  การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทรัพยประโคน 

 

เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม

การอาน ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวรินทรญา  ปานเพชร เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม

การอาน ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายสรุเชษฐ  ทรงพระ เหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม 

การอาน ม.๑-ม.๓ 

 

สพม.๓๒ 



 

 

๕๖     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวชไมพร  อยูกลัด 

  

เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม

การอาน ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวนฤมล  วันทา เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม

การอาน ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวปาริชาต ิ ดิบประโคน เหรียญทอง  การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม

การอาน ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายยงยุทธ  หาญคําวงศ เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง)  

ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวรัตนาภรณ  เสนโีสด เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงสมฤด ี ปดตาทะสังข 

 

เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวศิริญาพร  คําสุขศร ี

 

เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายสุรพงษ  แกวเสมา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายอพีรุตน  ศรีคณุ 

 

เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายอรรถชัย  อุฒา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายอรรถพล  คําเสียง เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวอรอนงค  เลียวประโคน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวอัจฉรา  ทับทิม เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 



 

 

๕๗     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายเกรยีงไกร  ทาประโคน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเกศรินทร  พรมชาติ เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงเจนสุภา  เนตรสูงเนิน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายเจษฎา  ศรีธรรมมา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายเนวิน  แกวนะรา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวแทนรัก แนวทัด 

 

เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายไกรสร  เติดประโคน 

 

เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง 

(โปงลาง) ม.๑-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

 นายชนน  นิมประโคน 

 

เหรียญเงิน การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายสุพรชัย   สมนาค เหรียญเงิน การแขงขันการออกแบบสิ่งของ

เครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงฐิตาย ุ เกาทัณฑ 

 

เหรียญทองแดง การแขงขันการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงรัษษาภร  ฉลวย เหรียญทองแดง การแขงขันการสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (E-book) 

สพม.๓๒ 

เด็กชายณฏฐพงศ  ประจิตรานนท 

 

เหรียญทอง  การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท CMS ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงนภสัวรรณ   สมรรถนเรศวร เหรียญทอง  การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท CMS ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงวทันยา  แตงกระโทก 

 

เหรียญทองแดง  การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงอาทิตยา   แวนประโคน เหรียญทองแดง  การแขงขันการสราง Webpage สพม.๓๒ 



 

 

๕๘     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายรัชพล  เจนพิชัย เหรียญเงิน การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

นายสิทธิพล   อาศัยพลวง เหรียญเงิน การแขงขันการสราง Webpage 

ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวมณฑาทิพย   เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร

ประเภทซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาววราภรณ  โสชัย เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร

ประเภทซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นางสาวเหมือนฝน  เอี่ยมสะอาด เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร

ประเภทซอฟตแวร ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายนพธนวรรธน  กุยรัมย 

  

เหรียญทองแดงการแขงขันการตัดตอภาพยนตร  

ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

นายภูวนัย  นุชเวช เหรียญทองแดงการแขงขันการตัดตอภาพยนตร 

ม.๔-ม.๖ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายฐิติโชต ิ จุลพันธ 

 

เหรียญทองแดง  

การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายธนศร  สุดชนะ เหรียญทองแดง  

การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

 เด็กหญิงกัลยาณ ี พิมพพา 

 

เหรียญทองแดง   การแขงขันการจัดสวนถาดแบบ

ชื้น ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายณรงคฤทธ์ิ  นุกาดรัมย เหรียญทองแดง   การแขงขันการจัดสวนถาดแบบ

ชื้น ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงรุงนรินทร  พลภเูมือง เหรียญทองแดง   การแขงขันการจัดสวนถาดแบบ

ชื้น ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

นางสาวจิราวรรณ  จันทรประโคน เหรียญทอง  การแขงขันการจัดสวนแกว ม.๔-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวทิพยอักษร  นาคประโคน เหรียญทอง  การแขงขันการจัดสวนแกวม.๔-ม.๖ สพม.๓๒ 

นางสาวศิริธร  อินทรบัว เหรียญทอง  การแขงขันการจัดสวนแกวม.๔-ม.๖ สพม.๓๒ 

เด็กหญิงกนกวรรณ  เติมสุข เหรียญทอง  การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด 

เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กหญิงหฤทัย  บุตรประโคน เหรียญทอง  การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด 

เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 

สพม.๓๒ 

เด็กชายเสกสรร  ปกษาตัง เหรียญทอง  การแขงขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด 

เครื่องเคียง ม.๑-ม.๓ 

 

สพม.๓๒ 



 

 

๕๙     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ  หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงสุดารตัน  ภูมินา เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงสุภาวินี  กองศร ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายยุทธนา  ดีเดิม เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงวริศรา   บุญศร ี เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายวรเมธ พิประโคน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงวิไลพร  กวางรัมย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงศริะประภา  ชัยหลาก  เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายศิวัช ภูวภูตานนท เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายศุภกฤต อุดมตัน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายสิทธิชัย  กองกอน 

 

เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.

๑ - ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

  



 

 

๖๐     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงอรรฐราวดี  ลีหลานอย เหรียญทอง  การประกวดขับขานประสานเสยีง ม.๑ - 

ม.๓ งานศิลปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวปริญญาพร  ทองชอย เหรียญเงิน  การแขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็กม.๑ 

- ม.๓ งานศิลปหตัถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงวรินทรญา  ปานเพชร 

 

เหรียญเงิน  การแขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็กม.๑ 

- ม.๓ งานศิลปหตัถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายสรุเชษฐ  ทรงพระ เหรียญเงิน  การแขงขันการประกวดหนังสือเลมเล็กม.๑ 

- ม.๓ งานศิลปหตัถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงธิดารัตน  หัดเจรญิ เหรียญทอง  การแขงขันการเขียนเรียงความและคดั

ลายมือ ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ 

 

เหรียญทอง  การแขงขันพาทีสรางสรรค  

 ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงสิรินทรา ชัยรัมย เหรียญทอง  การแขงขันพาทีสรางสรรค  

 ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงเขมจิรา  เข็มทอง เหรียญทอง  การแขงขันพาทีสรางสรรค  

 ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวธัญยรตัน  สุขประโคน 

 

เหรียญทอง  การแขงขันการแตงบทรอยกรองอินทร

วิเชียรฉันท ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหตัถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวโสภา  พอกประโคน เหรียญทอง  การแขงขันการแตงบทรอยกรองอินทร

วิเชียรฉันท ม.๔ - ม.๖ งานศิลปหตัถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวมณรีัตน  การงานด ี

 

การแขงขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร  

ม.๔ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งที่  ๖๔ 

 

 

สพฐ. 



 

 

๖๑     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวสรรีัตน บัวบานงาม การแขงขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร  

ม.๔ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายอัศมเดช  มีหนองหวา การแขงขันอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร  

ม.๔ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายวุฒิศักดิ์  แฟนประโคน เหรียญทอง  การแขงขันการประกวดเลานิทานคณุธรรม 

ม.๑ - ม.๓ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายกฤษณพงษ  หนองบัว 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงกัลยารตัน  แอดแฮด 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายจุญโจทาน  แจงประโคน 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงพลอยไพลิน  เทียนแยม เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวมลธดิา  นาชม เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวมะลิวรรณ  พรมมงคล 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงรจุรดา  จํารัส 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาววนิดา  โคตรทิตน เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

 

 

สพฐ. 



 

 

๖๒     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาววัลณวิญากร  โคตรประโคน เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาววิมลศริิ   จันด ี เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายสุชน  แสนกลา 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายอานนท  ภูมินา เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวเบญจวรรณ  สุขสงวน เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงกรวรรณ  สุขบันเทิง เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายไกรสร  เติดประโคน 

 

เหรียญทอง  การแขงขันแอโรบิก  

 ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหัตถกรรม 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประโคน 

 

เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ  

ประการ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายปยพร  เสาเปรีย เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ  

ประการ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายกรชศักดา  ศรีทัพไทย 

 

เหรียญเงิน  การแขงขันปะติมากรรม ม.๑ - ม.๓ งาน

ศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายฉัตรมงคล วงตร ี

 

เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ  

ประการ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายอาเนช  เพชรกลา เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ  

ประการ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 



 

 

๖๓     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายธีรพงษ  ผินโพธิ ์

 

เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ  

ประการ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายปยะ  ดวงประโคน เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ  

ประการ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายสุวรรณ  แอกประโคน 

 

เหรียญเงิน  การแขงขันสรางสรรคภาพดวยการปะตดิ  

ประการ ม.๑ - ม.๓ งานศิลปหตัถกรรมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งท่ี  ๖๔ 

สพฐ. 

นายเนวิน  แกวนะรา 

 

การแขงขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด)  

ม.๑-ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงขวัญฤดี  ยิงปา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงนุจรีย ศรตีุมแกว เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงจริาภรณ  ทอนศรี เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายชลิต   แกวพันธ เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวทิบทิม  จันทรสระบัว เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายธนพัตน  ใยอุน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายพิสิษฐ  ทาหาวงษ เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายประสิทธิ ์ บุญประโคน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

สพฐ. 



 

 

๖๔     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นายปรัชญา  ราตร ี เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายบัญชา มลูตรีปฐม เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายสุรพงษ แกวเสมา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงพรชนก  วงคด ี เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายสุรีฉาย ทรัพยประโคน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายยงยุทธ  หาญคําวงศ เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวรัตนาภรณ  เสนโีสด เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายอมรฉัตร  หอมเชย เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายอรรถพล  คําเสียง เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 



 

 

๖๕     แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙   โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร                                                                                                     
 

 

 

ประเภท  (นกัเรียน) ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ไดรับ หนวยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวศิริญาพร  คําสุขศร ี เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงอักษรา  ทองสิงหา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นางสาวอัจฉรา ทับทิม เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กชายเกรยีงไกร ทาประโคน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายอพีรุตม  ศรีคุณ เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

นายอรรถชัย  อุฒา เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 

เด็กหญิงอรอนงค  เลียวประโคน เหรียญทอง  การแขงขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.๑ 

- ม.๖ งานศิลปหตัถกรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ครั้งที่  ๖๔ 

สพฐ. 


