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เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 

    ข้าพเจ้า นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว  ตำแหน่ง ครู  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2564  เพื่อดำเนินการบริหารกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างเดือน  พฤษภาคม  2564 – เมษายน  2565   

บัดนี ้ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP)  
ปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   ข้าพเจ้าจึงได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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             (นางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว) 
                        ผู้รายงาน 

 

 

                    ลงช่ือ 

                        (นางสาวณัฐิญา  คาโส) 
                                                                                            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 

 

                    ลงช่ือ 

                          (นางผกา  สามารถ) 
                                                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา 
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คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (Science-Maths 
Program : SMP) ฉบับนี้ เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 
2564  โดยได้รวบรวมข้อมูล หลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ รวมท้ัง
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและ
พัฒนาการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : 
SMP) โรงเรียนพนมศึกษาต่อไป 

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการจนสำเร็จ ลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า
เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Maths 
Program : SMP) ฉบับนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนพนมศึกษาอย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 

 

             นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว 

          ผู้รับผิดชอบ 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1. หลักการและเหตุผล 

 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) จัดขึ้น
เนื่องจากทิศทางของการพัฒนาโรงเรียนมีอยู่หลากหลายวิธี ท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีพื้นที่การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน กระตุ้นสมองให้มีพัฒนาการที่ดี ทำงานได้คล่องแคล่ว
กระฉับกระเฉง อีกทั้งยังเติมเต็มความรู้ให้นักเรียนมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) 
อันเป็นรากฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้าน 
การเรียนรู้ของนักเรียน ให้ทันเหตุการณ์ยุคโลกาภิวัตน์และสนองนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2542 ที่ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือ  
การเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  

เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศและจุดมุ่งหมายท่ี
กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็น
คนดี  มีปัญญา มีความสุขและมีจิตสำนึกที่ดีต่อความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสำเร็จตามหลักสูตรนั้น  ครูผู้สอนต้องใช้เทคนิคและ
กลวิธีการสอนโดยการนำส่ือเข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ และเอาใจ
ใส่ต ่อบทเร ียน อ ีกทั ้งช ่วยให้น ักเร ียนมีความเข้าใจในบทเร ียนยิ ่งขึ้ น เพ ื ่อให้สอดคล้องกับสภาพ 
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ใน  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในสังคมไทย และให้ผู ้เรียนมี
ศักยภาพในการแข่งขัน และมีส่วนร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้เปิดกว้างทางการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข มุ่งเน้นทักษะใน  
      ศตวรรษท่ี 21 
2.4 เพื่อส่งเสริมการใช้วินัยเชิงบวกในห้องเรียน  

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

         1) ห้องเรียนมีส่ือ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจำนวน 2 ห้องเรียน 
2) ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนรู้ท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลระดับดีขึ้นไป  
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   3) ครูและนักเรียน ร้อยละ 80 ได้ใช้เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับดีขึ้นไป 

4) ครูร้อยละ 90 ใช้การพัฒนาวินัยเชิงบวกในห้องเรียนระดับดีขึ้นไป 
5) ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ส่ือและเทคโนโลยี ร้อยละ  80 
6) มีการปรับปรุงคุณภาพ ส่ือ เทคโนโลยี ให้พร้อมใช้งาน ร้อยละ 80 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1) ครูและผู้เรียนใช้ส่ือและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
2) ห้องเรียนดูสะอาด เป็นระเบียบ อันนำไปสู่บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี 

 
4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ดำเนินการกิจกรรมการเรียนการสอน มิ.ย. 2564 – มี.ค. 2565 คุณครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

 

5. งบประมาณที่ใช้ 

5.1 งบประมาณท่ีรับ 
       แผนงาน (โครงการพัฒนางานตามนโยบายและจุดเน้นของสถานศึกษา กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนโครงการ SMP)    จำนวนเงิน 451,595  บาท 

5.2 งบประมาณท่ีใช้ 
 จำนวนเงิน 22,888  บาท 

5.3 งบประมาณคงเหลือ  
  จำนวนเงิน 428,595  บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP)  
ผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

1. ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ มีความพึง
พอใจร้อยละ 80 

2. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ร้อยละ 70 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ครูจัดการเรียนรู้ท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
7.2 ครูและผู้เรียนได้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
7.3 ครูและนักเรียนได้เปิดกว้างทางการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข มุ่งเน้นทักษะในศตวรรษท่ี 21 
7.4 ครูมีการส่งเสริมการใช้วินัยเชิงบวกในห้องเรียน  
7.5 ครูเป็นผู้ขับเคล่ือนการทำกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถ 
7.6 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
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บทท่ี 2 

การดำเนินงานของโครงการ 

1. วิธีการดำเนินงาน 
โรงเรียนพนมศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-

Maths Program : SMP) ในปีการศึกษา 2564  โดยนางสาวรุจิรา  อ่อนแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ
คุณครูทุกคนในฝ่ายบริหารงานวิชาการและคุณครูทุกคนในโรงเรียนพนมศึกษา โดยใช้วิธีการดำเนินงานท่ี
หลากหลายตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

    2.1 ขั้นเตรียมการ (P) 
   1) ประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการเกี่ยวกับนโยบายของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) 
   2) กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-

คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   3) กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
   4) กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินการรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

      2.2 ขั้นดำเนินการ (D) 
                     1) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                     2) คณะฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ดำเนินการนิเทศการสอนของครู 

      2.3 ขั้นติดตามประเมินผล (C) 
           1) ประเมินผล การจัดกิจกรรมด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน และ
ผู้ปกครอง 
            2) สรุปรายผลการจัดกิจกรรม 

       2.4 ขั้นปรับปรุงและพัฒนา (A) 
            1) นำผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรม 
            2) นำกิจกรรมท่ีดีและเหมาะสมแล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป 

 

 

 

 

 



8 
 

บทท่ี 3 

ผลการดำเนินงานโครงการ 

        ในการดำเนินงานโครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์(Science-Maths Program : 
SMP) ตลอดปีการศึกษา 2564 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังนี้ 
 
 ผลการดำเนินงาน 
   1. ข้ันเตรียมการดำเนินงาน 
    1.1 ประชุมฝ่ายบริหารงานวิชาการแจ้งนโยบายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) แก่ครูทุกคนในโรงเรียน 
  1.2 ดำเนินการเตรียมห้องเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ในรุ่นถัดไป 

 1.3 ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 1.4 พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนสำหรับโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 1.5 ครูผู้สอนเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน 

2. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
                    1) ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน 

          2) กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้นในแต่ละกิจกรรมมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น 
การลงมือปฏิบัติของผู้เรียน การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การใช้ส่ือการสอน การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
จัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

 3) คณะฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายบริหารงานวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ดำเนินการนิเทศการสอนของครู 

3. ผลการดำเนินงาน 
    ในเดือนพฤษภาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้แก่
ผู้เรียนตามโครงสร้างการเรียนด้วยกระบวนการต่างๆที่หลากหลาย และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินการนิเทศและติดตามครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
มีการทำแบบประเมินความพึงพอใจจากนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครอง จากนั้นนำข้อมูลมาแปลผล และ
รายงานการดำเนินงาน สรุปข้อมูลเป็นสารสนเทศด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) ต่อไป และมีผลการดำเนินงานในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ดังนี้ 

  3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ผลการเรียน 
1 เด็กชายณฐกร  แซ่เฮง 2.72 
2 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ศรีรักษา 3.91 
3 เด็กชายทินภัทร  นิลทัพ 2.75 
4 เด็กชายธันฐกรณ์  ชนะแก้ว 3.94 
5 เด็กชายนนทพัทธ์  สุลเม็ต 3.86 
6 เด็กชายนฤสรณ์  ศรีสวัสด์ิ 2.67 
7 เด็กชายปภังกร  รถทิพย์ 3.31 
8 เด็กชายปิยะภูมิ  คงประสิทธิ์ 3.94 
9 เด็กชายพงศกร  โสขะ 3.93 
10 เด็กชายมินคะนาย  พม่า 3.98 
11 เด็กชายวชิรวิทย์  มุขตา 3.89 
12 เด็กชายอภิมงคล  บุญทองแก้ว 3.89 
13 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสวัสด์ิ 1.67 
14 เด็กหญิงกรกนก  เสนทอง 3.65 
15 เด็กหญิงกัญญว์รา  ชูพนม 3.87 
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วนิคม 3.24 
17 เด็กหญิงกัญญาวรี์  สมเพ็ชร 2.82 
18 เด็กหญิงขวัญชนก  พันธุ์สิน 3.53 
19 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีใย 3.63 
20 เด็กหญิงจิรัชญา  กินนะศร ี 3.00 
21 เด็กหญิงณัฐชยา  เพิกพิน 3.46 
22 เด็กหญิงณิชกาญจน์  เอียดเกล้ียง 3.87 
23 เด็กหญิงนัดดา  บุญกลับ 3.94 
24 เด็กหญิงนันฑกานต์  เพชรประสิทธิ์ 2.75 
25 เด็กหญิงนันท์นภัส  เล่ือนสกุล 3.25 
26 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา 3.96 
27 เด็กหญิงปาริฉัตร  ล้ิมวิชิต 3.68 
28 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บางคราม 3.77 
29 เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิกัน 3.91 
30 เด็กหญิงพิมภิการ์  ศรีรักษา 3.91 
31 เด็กหญิงลินลินี  จำปี 2.65 
32 เด็กหญิงสุธิมา  แก้วทับทิม 3.89 
33 เด็กหญิงสุธิมา  แสงจง 4.00 
34 เด็กหญิงสุมิตา  ชูเชิด 3.84 
35 เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองส้ัน 3.87 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ผลการเรียน 
1 เด็กชายณฐกร  แซ่เฮง 2.84 
2 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ศรีรักษา 3.87 
3 เด็กชายทินภัทร  นิลทัพ 3.12 
4 เด็กชายธันฐกรณ์  ชนะแก้ว 3.87 
5 เด็กชายนนทพัทธ์  สุลเม็ต 3.98 
6 เด็กชายนฤสรณ์  ศรีสวัสด์ิ 2.51 
7 เด็กชายปภังกร  รถทิพย์ 3.44 
8 เด็กชายปิยะภูมิ  คงประสิทธิ์ 3.93 
9 เด็กชายพงศกร  โสขะ 3.87 
10 เด็กชายมินคะนาย  พม่า 3.87 
11 เด็กชายวชิรวิทย์  มุขตา 3.89 
12 เด็กชายอภิมงคล  บุญทองแก้ว 3.98 
13 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสวัสด์ิ 2.00 
14 เด็กหญิงกรกนก  เสนทอง 3.82 
15 เด็กหญิงกัญญว์รา  ชูพนม 3.24 
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วนิคม 3.29 
17 เด็กหญิงกัญญาวรี์  สมเพ็ชร 3.01 
18 เด็กหญิงขวัญชนก  พันธุ์สิน 3.67 
19 เด็กหญิงเขมิกา  ศรีใย 3.67 
20 เด็กหญิงจิรัชญา  กินนะศร ี 2.63 
21 เด็กหญิงณัฐชยา  เพิกพิน 3.68 
22 เด็กหญิงณิชกาญจน์  เอียดเกล้ียง 3.87 
23 เด็กหญิงนัดดา  บุญกลับ 4.00 
24 เด็กหญิงนันฑกานต์  เพชรประสิทธิ์ 3.44 
25 เด็กหญิงนันท์นภัส  เล่ือนสกุล 3.72 
26 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา 3.94 
27 เด็กหญิงปาริฉัตร  ล้ิมวิชิต 3.86 
28 เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บางคราม 3.89 
29 เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิกัน 3.87 
30 เด็กหญิงพิมภิการ์  ศรีรักษา 3.87 
31 เด็กหญิงลินลินี  จำปี 2.60 
32 เด็กหญิงสุธิมา  แก้วทับทิม 4.00 
33 เด็กหญิงสุธิมา  แสงจง 4.00 
34 เด็กหญิงสุมิตา  ชูเชิด 3.65 
35 เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองส้ัน 3.82 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5   
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ผลการเรียน 
1 เด็กชายกฤตภาส  วิจิตร 3.95 
2 เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย 3.93 
3 เด็กชายกิตติพงษ์  ชูทุ่งยอ 3.80 
4 เด็กชายคฑาวุธ  บริสุทธิ์ 3.77 
5 เด็กชายคณาพงษ์  มูสิแดง 2.62 
6 เด็กชายจรัญ  คงช่วย 3.04 
7 เด็กชายชนะพล  หล่อพันธ์ 2.85 
8 เด็กชายไชยวัฒน์  ปาละกุล 2.19 
9 เด็กชายฐิรวัฒณ์  รัตนชัย 2.48 
10 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เมฆ 2.25 
11 เด็กชายธนภูมิ  จันทวงศ์ 3.27 
12 เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ 3.95 
13 เด็กชายบัญญวัต  มะโร 3.03 
14 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเพชร 3.95 
15 เด็กชายภูษิตย์  ชัยเจริญ 2.91 
16 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรโชติ 3.82 
17 เด็กชายสรรเพชร  โสขะ 3.87 
18 เด็กหญิงกชกร  คงไล่ 3.93 
19 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพทย์รัตน์ 4.00 
20 เด็กหญิงญาดา  อินทร์เนื่อง 4.00 
21 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีคงแก้ว 3.79 
22 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เภรี 3.93 
23 เด็กหญิงณัฐรดี  ศรีภักดิ ์ 4.00 
24 เด็กหญิงทศวรรณ  คุณวิจิตร 3.90 
25 เด็กหญิงธนนนัท์  แสงทองย้อย 3.95 
26 เด็กหญิงธนัญชนก  สาคร 3.83 
27 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศ์พัฒน์เสวก 3.64 
28 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วนวล 3.98 
29 เด็กหญิงนารีรัตน์  มั่งม ี 2.69 
30 เด็กหญิงฟ้าใส  คงเนียม 3.29 
31 เด็กหญิงมินทร์ธาดา  ประจวบบุญ 4.00 
32 เด็กหญิงรังศิณี  น่านโพธิ์ศรี 3.98 
33 เด็กหญิงสุชานาถ  รอดเจริญ 4.00 
34 เด็กหญิงอมรรัตน์  สังข์ทอง 4.00 
35 เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่หลี 3.87 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ผลการเรียน 
1 เด็กชายกฤตภาส  วิจิตร 3.87 
2 เด็กชายกฤษฎิ์  กลับชัย 3.95 
3 เด็กชายกิตติพงษ์  ชูทุ่งยอ 3.93 
4 เด็กชายคฑาวุธ  บริสุทธิ์ 3.87 
5 เด็กชายคณาพงษ์  มูสิแดง 3.30 
6 เด็กชายจรัญ  คงช่วย 3.12 
7 เด็กชายชนะพล  หล่อพันธ์ 3.09 
8 เด็กชายไชยวัฒน์  ปาละกุล 2.56 
9 เด็กชายฐิรวัฒณ์  รัตนชัย 2.48 
10 เด็กชายธนกฤต  จันทร์เมฆ 2.51 
11 เด็กชายธนภูมิ  จันทวงศ์ 3.32 
12 เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ 4.00 
13 เด็กชายบัญญวัต  มะโร 3.43 
14 เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเพชร 3.93 
15 เด็กชายภูษิตย์  ชัยเจริญ 2.85 
16 เด็กชายรัฐศาสตร์  เพชรโชติ 3.79 
17 เด็กชายสรรเพชร  โสขะ 3.85 
18 เด็กหญิงกชกร  คงไล่ 3.83 
19 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แพทย์รัตน์ 4.00 
20 เด็กหญิงญาดา  อินทร์เนื่อง 3.96 
21 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีคงแก้ว 3.77 
22 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เภรี 3.98 
23 เด็กหญิงณัฐรดี  ศรีภักดิ ์ 3.95 
24 เด็กหญิงทศวรรณ  คุณวิจิตร 3.72 
25 เด็กหญิงธนนนัท์  แสงทองย้อย 4.00 
26 เด็กหญิงธนัญชนก  สาคร 3.54 
27 เด็กหญิงธัญวรัตม์  วงศ์พัฒน์เสวก 3.88 
28 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วนวล 3.9 
29 เด็กหญิงนารีรัตน์  มั่งม ี 3.09 
30 เด็กหญิงฟ้าใส  คงเนียม 2.95 
31 เด็กหญิงมินทร์ธาดา  ประจวบบุญ 4.00 
32 เด็กหญิงรังศิณี  น่านโพธิ์ศรี 3.88 
33 เด็กหญิงสุชานาถ  รอดเจริญ 4.00 
34 เด็กหญิงอมรรัตน์  สังข์ทอง 3.91 
35 เด็กหญิงอัจฉรา  แซ่หลี 3.87 



13 
 
  3.2 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
   1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนา
ความคิดทางคณิตศาสตร์ (Math Camp) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ.2565 
ได้แก่ 
     - เด็กชายณัฐภูมินทร์  ศรีรักษา  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กหญิงณิชกาญจน์  เอียดเกล้ียง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กชายธันฐกรณ์  ชนะแก้ว  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กหญิงนันฑกานต์  เพชรประสิทธิ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กหญิงนันท์นภัส  สุระกา    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5     
     - เด็กหญิงปาริฉัตร  ล้ิมวิชิต    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5   
      - นายมินคะนาย   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5   
       - เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองส้ัน    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5   
      - เด็กหญิงปิ่นอนงค์  บางคราม    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5   
      - เด็กหญิงปุณยาพร  ฤทธิกัน    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5    

    3.3 กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ (ทัศนศึกษานอกสถานที่) 
    - ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า  
(Covid-19) 

    3.4 การแข่งขันทางวิชาการและการแข่งขันทักษะต่าง ๆ 

   1) การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งท่ี 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 
       - เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเพชร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันซูโดกุ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

    2) กิจกรรมการแข่งขันพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์   
“ MATH CHALLENGE NEW NORMAL ” จ ัดโดยสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา 
สุราษฎร์ธานี ชุมพร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาและศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ.2565 
     - เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเพชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2/5 ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับช้ัน ม.1-ม.3  
     - เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 ได้เข้าร่วม กิจกรรม
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ช้ัน ม.1-ม.3 

   3) กิจกรรมทดสอบวัดแววการศึกษา PHECHPHANOM-TEST ปีท่ี 3 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการอำเภอพนม  
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     - เด็กหญิงมินทร์ธาดา  ประจวบบุญ   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
     - เด็กชายธันฐกรณ์  ชนะแก้ว    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 
     - เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเพชร    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  
ได้รับรางวัลชมเชย  
     - เด็กชายสรรรเพชร  โสขะ      นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  
ได้รับรางวัลชมเชย  
     - เด็กชายรัฐศาสตร์ เพชรโชติ    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  
ได้รับรางวัลชมเชย   
       - เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5  
ได้รับรางวัลชมเชย 

   4) การแข่งขันวิชาการ (คณิตศาสตร์) ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบแรก 
: ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565 สนามสอบ ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา มีนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน 11 คน ได้แก่ 
     - เด็กชายธันฐกรณ์  ชนะแก้ว    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5 

     - เด็กชายปิยะภูมิ  คงประสิทธิ์    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กหญิงสุธิมา  แสงจง   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กหญิงปาริฉัตร  ล้ิมวิชิต  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กหญิงณิชการญจน์  เอียดเกล้ียง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/5      
     - เด็กหญิงสุชานาถ  รอดเจริญ    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5     
     - เด็กหญิงมินทร์ธาดา  ประจวบบุญ   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5   
      - เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเพชร  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5   
       - เด็กชายสรรรเพชร  โสขะ    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5   
      - เด็กชายรัฐศาสตร์ เพชรโชติ    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5   
      - เด็กชายธาวิน  เพชรเจริญ    นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5    

ผลการพัฒนา 
  1. วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนส่งเสริมการดำเนินงาน โดยสนับสนุนครูผู้สอนทุกคนในด้านการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน เช่น การใช้ส่ือการสอน การใช้เทคโนโลยีในการสอน เป็นต้น  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
การเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมการสอนของครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ นักเรียนสนุกกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  
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  2. ผลการพัฒนา  
      2.1 นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง 
    2.2 นักเรียนส่วนใหญ่มีความสุขกับการเรียน 

  3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  3.1 การมีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
  3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ผลการวิเคราะห์ 
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP  คุณครู และผู้ปกครอง ที่ทำแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) ตลอดปีการศึกษา 
2564 โดยสุ่มนักเรียนและผู้ปกครองตัวอย่างละ 40 คน และคุณครู 20 คน ทำแบบประเมินตามหัวข้อต่าง ๆ 
เป็นดังนี้ 

ระดับผลการประเมิน 

  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 

  3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 

  1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย โดยเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อย 

 ค่าคะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ตารางแสดงค่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
ต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

รายการ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสมเทียบ 

กับเกณฑ์ 
1) ผู้บริหารมีนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน 85 4.25 มาก 

2) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

93.5 4.68 มากท่ีสุด 

3) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับนกัเรียนอย่างท่ัวถึง 86.6 4.33 มาก 

4) ห้องเรียนมีส่ือเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อใน 
การจัดการเรียนการสอน 

85.6 4.28 มาก 

5) ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารและสถานท่ี
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู ้

87 4.35 มาก 

6) มีหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับห้องเรียนพิเศษชัดเจน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

85 4.25 มาก 

7) โรงเรียนเหมาะสมท่ีจะเปิดห้องเรียนพิเศษ โครงการ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Maths 
Program : SMP) 

88.5 4.43 มาก 

8) ข้าพเจ้าต้องการให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science – Maths Program 
: SMP) 

92.5 4.63 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 87.96 4.40 มาก 
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แผนภูมิแสดงความพึงพอใจของนักเรียน
ต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
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ตารางแสดงค่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของครู 
ต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

รายการ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสมเทียบ 

กับเกณฑ์ 
1) ผู้บริหารมีนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน 89 4.45 มาก 

2) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

93 4.65 มากท่ีสุด 

3) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับนกัเรียนอย่างท่ัวถึง 88 4.40 มาก 

4) ห้องเรียนมีส่ือเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อใน 
การจัดการเรียนการสอน 

89 4.45 มาก 

5) ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารและสถานท่ี
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู ้

91 4.55 มากท่ีสุด 

6) มีหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับห้องเรียนพิเศษชัดเจน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

89 4.45 มาก 

7) โรงเรียนเหมาะสมท่ีจะเปิดห้องเรียนพิเศษ โครงการ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Maths 
Program : SMP) 

90 4.50 มาก 

8) ข้าพเจ้าต้องการให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science – Maths Program 
: SMP) 

91 4.55 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 90 4.50 มาก 
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ตารางแสดงค่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
ต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 

รายการ คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ 

ระดับความ
เหมาะสมเทียบ 

กับเกณฑ์ 
1) ผู้บริหารมีนโยบายและวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน 86 4.30 มาก 

2) ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 

89 4.45 มาก 

3) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับนกัเรียนอย่างท่ัวถึง 87 4.35 มาก 

4) ห้องเรียนมีส่ือเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ท่ีเอื้อใน 
การจัดการเรียนการสอน 

87 4.35 มาก 

5) ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อม อาคารและสถานท่ี
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู ้

93 4.65 มากท่ีสุด 

6) มีหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับห้องเรียนพิเศษชัดเจน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

87 4.35 มาก 

7) โรงเรียนเหมาะสมท่ีจะเปิดห้องเรียนพิเศษ โครงการ
วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (Science – Maths 
Program : SMP) 

88 4.40 มาก 

8) ข้าพเจ้าต้องการให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษโครงการ
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science – Maths Program 
: SMP) 

92 4.60 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 88.63 4.43 มาก 
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บทท่ี 4 

จุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนา ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

1. จุดเด่น  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) เป็นโครงการ
ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์
และส่ือการเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. จุดที่ต้องพัฒนา  

  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Maths Program : SMP) ยังขาด
ห้องปฏิบิติการทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้การทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความลำบาก 

3. ปัญหาอุปสรรค 

 เนื่องจากปีการศึกษานี้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทำให้
นักเรียนขาดประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆ  

4. ข้อเสนอแนะ 

ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรมีการวางแผนที่ดีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียน 
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            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกียรติบัตรผลการเรียนดี 
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกียรติบัตรผลการเรียนดี 
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกียรติบัตรผลการเรียนดี 
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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            ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกียรติบัตรผลการเรียนดี 
         ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


