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ส่วนที ่1 บทน ำ 
 
1. ควำมเป็นมำ  

 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ต าบล
ละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-649007,044-649157  โทรสาร  
044-649007 Website www.lrp.ac.th  ไปรษณีย์อิเลคโทรนิค lrpschool@hotmail.com มีพ้ืนที่ 239 ไร่  
3 งาน 95 ตารางวา ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 
2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน จ านวน  
9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศทางต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ และให้ตั้งอยู่ที่ส่วนกลางอีก 1 โรงเรียน และเพ่ิมโรงเรียนรัชดาภิเษก 
อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในภายหลัง รวม 10 โรงเรียน ประกอบด้วย 
 1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก  จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 
 4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  อ าเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี 
 5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
 6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก  อ าเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี 
 7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก   อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา 
 8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อ าเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

10. โรงเรียนรัชดาภิเษก   อ าเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514 โดยมี 
นายกิมยง  นันทวิเชตพงษ์ เป็นผู้บริหารคนแรก และปัจจุบันผู้บริหาร คือ นายสรายุทธ  เสลารักษ์  

 ที่ตั้งของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอยู่ทางทิศตะวันออกจองที่ว่ าการอ าเภอละหานทราย ติดทาง
หลวงสาย ละหานทราย - บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 95 กโลเมตรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีโรงเรียนมีธยมศึกษาท่ีอยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย 
ทิศเหนือ โรงเรียนละหานทรายวิทยา  อ าเภอละหานทราย    ระยะทางห่างกันประมาณ   7   กิโลเมตร 
ทิศใต ้  โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา    อ าเภอละหานทราย    ระยะทางห่างกันประมาณ  25   กิโลเมตร 
ทิศตะวันออก โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์    อ าเภอละหานทราย    ระยะทางห่างกันประมาณ  12   กิโลเมตร 
ทิศตะวันตก โรงเรียนปะค าพิทยาคม    อ าเภอปะค า             ระยะทางห่างกันประมาณ  15  กิโลเมตร 

ชื่อโรงเรียน       ละหานทรายรัชดาภิเษก 
ประเภทโรงเรียน       สหศึกษา 
อักษรย่อโรงเรียน      ล.ร.ภ. 
วันสถำปนำโรงเรียน      9 มิถุนายน 2514 

 

http://www.lrp.ac.th/
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สัญลักษณ์โรงเรียน      

 
 

สีประจ ำโรงเรียน    เหลือง – น้ าเงิน 
สีเหลือง เป็นสีประจ ารัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจ าวันพระราชสมภพ 

เป็นสัญลักษณ์แห่งจงรักภักดี มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ และ
อดทน 

สีน้ าเงิน คือสีเงิน เป็นความหมาย รัชดาเป็นสัญลักษณ์ของความดี 
ความมีระเบียบ ความมีคุณค่า และความกตัญญูกตเวที 

คติธรรม     น สิยา โลก วฑฺฒโน อย่าเป็นคนรกโลก 
วิสัยทัศน์    เรียนรู้อย่างสุขใจ ใฝ่คุณความดี มีปัญญาเลิศ 
เอกลักษณ์โรงเรียน  แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ รื่นรมย์ 
อัตลักษณ์โรงเรียน  ใฝ่ดี ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพียง 

 
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนละหำนทรำยรัชดำภิเษก 

1. นายปรีชา     มากนาคา   ประธานกรรมการ 
2. นายถนอม   เฮงวาณิชย์   กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า 
3. นายสุเมธ   เฮงยศมาก   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นางศักดิ์รอย   พุทธิชาติ   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน 
5. นายสุวิจักขณ์   ป่าโสม    กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
6. นายเชาวิวัฒน์   มหาโยชนธ์นิศร  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู 
7. พระครูรัตนาภิรักษ์    กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
8. พระสุรชัย   ฐิตธมฺโม   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
9. นายส าราญ   วิรุณพันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายไกรศร   องค์สกุลชูวงศ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ร.ต.ท. ไทย   บุตรศรี   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายบรรเลง   สุรกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายเสียบ   ชะมาเพ็ชร   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นางศิรณี   เฮงวาณิชย์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นายสรายุทธ   เสลารักษ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
2. สถำนภำพทั่วไป 

     สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงที่มีความลาดชันจากทิศใต้ลงมายังทิศเหนือ  สูงกว่าระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 163 
เมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 100 กิโลเมตร การติดต่อคมนาคมระหว่างอ าเภอและจังหวัดมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ทางหลวงชนบท หมายเลข บร 4013 อ าเภอละหานทราย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
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2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 อ าเภอละหานทราย อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ทางหลวงจังหวัด เส้นทางอ าเภอละหานทราย อ าเภอปะค า อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. ทางหลวงชนบท ต าบลละหานทราย ต าบลโคกว่าน ต าบลจะบก อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์    
5. เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตามต าบลและหมู่บ้านเป็นสภาพลูกรังและถนนคอนกรีตซึ่งยังไม่เต็มทุกสาย   

ลักษณะภูมิประเทศ 
 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกตั้งอยู่บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย 

จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง มีความลาดชันมีที่ราบลุ่มและที่ดอนสลับกันไป ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา มีแหล่ง
น้ าธรรมชาติคือ หนองละหานทราย มีแม่น้ า ไหลผ่าน คือ ล าปะเทีย 

ภูมิอำกำศ  
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 
    -   ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต ่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
    -   ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต ่เดือนมิถุนายน - กันยายน 
    -   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต ่เดือนตุลาคม - มกราคม  

กำรปกครอง   
แบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ประกอบด้วย 6 ต าบล คือ 
 1. ต าบลละหานทราย มี        12 หมู่บ้าน 
 2. ต าบลโคกว่าน  มี 11 หมู่บ้าน  
 3. ต าบลส าโรงใหม่ มี 14 หมู่บ้าน  
 4. ต าบลหนองตะครอง มี 12 หมู่บ้าน 
 5. ต าบลหนองแวง มี 13 หมู่บ้าน 
 6. ต าบลตาจง  มี 22 หมู่บ้าน 

สภำพทำงเศรษฐกิจ   

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตอ าเภอละหานทรายประกอบอาชีพด้านการเกษตรและรองลงมาประกอบอาชีพ
การพาณิชย์อุตสาหกรรม ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรกรรม คือการท านา ท าไร่ ท าสวนยางพาราและเลี้ยง
สัตว์   

เกษตรกรรม  

รายได้ส่วนใหญ่มาจากภาคเกษตรกรรมและมีการปลูกพืชค่อนข้างมากเกือบทุกต าบล 

กำรปศุสัตว์และประมงน  ำจืด 

 การเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือนามาเป็นการท าฟาร์ม
สัตว์มากขึ้น ซึ่งส่วนมากเป็นไก่พันธุ์ไข่ และไก่พันธุ์เนื้อ  ส่งจ าหน่ายในจังหวัด และมีการเลี้ยงกบซึ่งส่งไปจ าหน่าย
ต่างประเทศด้วย  ส่วนการประมงส่วนใหญ่ท าเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
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กำรอุตสำหกรรม 
     มีสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั้งทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่กิจการประเภทสี
ข้าวซึ่งกระจายอยู่ทุกต าบลแต่ก็มีการจ้างงานไม่เพียงพอที่จะรองรับประชาชนที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในเมืองหลวง 

กำรท่องเที่ยว 
     อ าเภอละหานทรายมีสถานที่ที่น่าสนใจในด้านที่เป็นโบราณสถาน  และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
ส าคัญ คือ 

      1. หินหลุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลส าโรงใหม่ อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ เกิดจากการกัดเซาะของน้ าจนลานในหลุม 
       2. วัดโพธิ์ทรำยทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลละหานทราย อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

กำรพำณิชยกรรม 
       ภาวะการค้าโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับราคาสินค้าเกษตรเป็นส าคัญ  ถ้าปีใดสินค้าเกษตรมีราคาสูงก็ส่งผลให้
ประชากรมีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะคึกคักไปด้วย   การค้า
ขายเป็นในลักษณะที่เกษตรกรน าสินค้าเกษตรมาขายตามหมู่บ้าน  ตลาดประจ าต าบล   ส่วนสินค้าอุตสาหกรรม
จะอยู่ในรูปของตลาดนัดสินค้าเสาร์-อาทิตย ์

ภำรกิจของโรงเรียน 
   โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 

       1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ม.1-6 ก าหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเป็นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นไป 

       2. การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มี 2 สาย คือ 

สายสามัญ      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
สายอาชีพ       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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3. สภำพปัจจุบัน 
 ข้อมูลนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนนักเรียนดังนี้ 
  1. จ านวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 320 คน (ระดับชั้น ม. 1) 
            2. จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,829 คน 
อัตราส่วนครู : นักเรียน 1 : 23 จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
หมำยเหตุ   ข้อมูล   10   มิถุนายน   2558  

ระดับชั น จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

ม.1 10 211 261 472 47.20 
ม.2 10 210 271 481 48.10 
ม.3 10 197 287 484 48.40 
ม.4 8 142 270 412 51.50 
ม.5 9 162 243 405 45.00 
ม.6 9 165 288 453 50.33 

ปวช.1 1 7 43 50 50.00 
ปวช.2 1 - 30 30 30.00 
ปวช.3 1 8 34 42 42.00 
รวม 59 1102 1727 2829 47.95 
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ข้อมูลบุคลำกร ปีการศึกษา 2558 

ประเภท 
        บุคลำกร 

เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 
อำยุ
เฉลี่ย 

ประสบกำรณ์
สอนเฉลี่ย ชำย หญิง รวม 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูง
กว่ำ 
ป.ตรี 

ผู้อ านวยการ 1 - 1 - - 1 56 33 
รองผู้อ านวยการ 3 1 4 - - 3 51 27 

รวมผู้บริหาร 4 1 5 - - 5 - - 
ครูประจ าการ 45 61 106 - 71 23 41 15 

พนักงานราชการ 7 2 9 - 8 - 33 6 
ครูอัตราจ้าง 5 4 9 - 13 - 29 4 

นักศึกษาฝึกประสบการณ ์ 15 17 32 - 32 - 22 1 
รวมครูผู้สอน 72 84 156 - 124 23 33 13 
ลูกจ้างประจ า 7 6 13 2 9 - 51 - 

ลูกจ้าง 5 6 11 7 4 - 33 - 
รวมลูกจ้าง 12 12 24 9 13 - 42 - 

รวม 86 83 169 7 135 27 37 12 
หมำยเหตุ   ข้อมูล   10   พฤศจิกายน   2558  

●    มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก    151 คน ( 96.79 %) 
●    มีครูที่สอนวิชาตามความถนัด         5 คน  ( 3.21 %) 
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ตำรำงแสดงจ ำนวนครูแยกเป็นกลุ่มสำระ ต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ 
 

ที ่ กลุ่มสำระ ครู  
คศ.3 

ครู  
คศ.2 

ครู  
คศ.1 

คผช. พนง. อัตรำ
จ้ำง 

รวม คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 ผู้บริหาร 3 2 - - - - 5 3.88 
2 ภาษาต่างประเทศ 2 5 6 3 - - 16 12.40 
3 ภาษาไทย 4 1 5 1 1 - 12 9.30 
4 คณิตศาสตร์ 5 2 6 - 1 - 15 11.63 
5 สังคมศึกษาฯ 5 3 4 3 2 2 19 14.73 
6 วิทยาศาสตร์ 6 8 5 1 - 1 21 16.28 
7 พาณิชย์ฯ

คอมพิวเตอร์ 
4 5 2 1 - 2 14 10.85 

8 การงานอาชีพ 3 1 1 2 - - 7 5.43 
9 ดนตรี/ศิลปะ/

นาฏศิลป์ 
2 3 1 - 3 - 9 6.98 

10 สุขศึกษา/พลศึกษา 3 - 1 1 2 3 10 7.75 
11 ครูธุรการ - - - - - 1 1 0.78 

รวมทั้งหมด  37 30 31 12 9 9 129 
คิดเป็นร้อยละ  28.68 23.26 24.03 9.30 6.98 6.98 100.00 

** ครูแนะแนว อยู่ในกลุ่มการงานอาชีพ ครูบรรณารักษ์ อยู่ในกลุ่มสังคมฯ 

ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ 
 5.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 8 หลัง ได้แก่ อาคารเรียน 4 หลัง อาคารประกอบ 5 หลัง  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารประกอบที่ได้รับงบจัดสรรตามโครงการ มพช. 2 

5.2 จ านวนห้องเรียนทั้งหมด 56 ห้องเรียน แบ่งเป็น 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงขั้นที่ 3)  10/10/10 
-  มัธยมศกึษาตอนปลาย ( ช่วงชั้นที่ 4 ) 9/7/7 
-  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 1/1/1 

สภำพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนที่ก าลังพัฒนาเป็นชุมชนเมือง ทั้งนี้เพราะโรงเรียน

ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลต าบลละหานทราย บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่ 
ทิศเหนือ   จรด   ทางหลวงหมายเลข 2075 (ละหานทราย–บ้านกรวด-ประโคนชัย) 
ทิศตะวันออก    จรด    หมู่บ้านหนองตาแอก   
ทิศใต้               จรด    หมู่บ้านชลประทานเหนือ 
ทิศตะวันตก       จรด    โรงเรียนบ้านละหานทราย  
อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอ่ืนๆ

ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย เป็นอาชีพรอง เนื่องจากชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนเป็นชุมชนที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคน
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หลายกลุ่มที่อพยพมาจากที่อ่ืน จึงท าให้มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
ด้านภาษา มีทั้งภาษาไทยอีสาน ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาไทยโคราช เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังยึด
และนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลัก เพ่ือเป็นแนวทางแห่งการด าเนินชีวิต ส าหรับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักและเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน คือ เจรียง กันตรึม ประเพณีเบนทม และเบนตู๊จย์  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 75 ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ 

 ร้อยละ 20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
 ร้อยละ  5  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 20,080 บาท (อ้างถึง พัฒนาการอ าเภอละหานทราย) 

โอกำสและข้อจ ำกัดของโรงเรียน 
เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีแนวโน้มว่าในการศึกษา 2555 จะมี

จ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น และเป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึ้น
ครองราชย์ครบ 25 พรรษา(รัชดาภิเษก) โรงเรียนจึงได้รับการพัฒนารุดหน้าไปมากพอสมควร ตามแนวปรัชญา
และค าขวัญที่ว่า รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม น าวิชาการ สืบสานงานพระราชด าริ จนกระทั่งได้รับการพิจารณาจัดตั้ง ให้
เป็นโรงเรียนโรงเรียนในฝัน และนอกจากนี้โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการพิจาณาให้เป็น ศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่ปี 2545–ปัจจุบัน โดยภาระหลักแห่งการด าเนินการงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  และปีการศึกษา  
2554 โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรขั้นที่ 1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนก็ยังมีข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการด าเนินงานทางการศึกษา ที่เป็น
ปัญหาส าคัญคือ แนวโน้มในปีการศึกษา 2555 จะมีจ านวนนักเรียนเพ่ิม ก็ท าให้เกิดปัญหาด้านอาคารเรียน 
ห้องเรียน ครูหรือปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย ซึ่งในขณะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยด าเนินการ   ดังนี้ 

 1.  จัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ  
 2.  จัดครูอัตราจ้างที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้เงินอุดหนุน (รายหัว) 

โครงสร้ำงหลักสูตร 
ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก   จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ส าหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษก ปี พ.ศ.2551  ได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน   ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
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ระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น   มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
ระดับชั น เวลำเรียน   (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  

 ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม รวม 

ม. 1 
ม. 2 
ม. 3 

10.71 
10.71 
14.29 

10.71 
10.71 
10.71 

16.07 
8.93 
8.93 

14.29 
14.29 
14.29 

12.50 
12.50 
12.50 

5.36 
5.36 
5.36 

5.36 
12.50 
8.92 

14.29 
14.29 
14.29 

10.71 
10.71 
10.71 

100 
100 
100 

รวม 11.90 10.71 11.31 14.29 12.50 5.36 8.93 14.29 10.71 100 
หมำยเหตุ   จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั้งปี  เท่ากับ 1,120 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 1,000ชั่วโมง และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ เศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุดและการค้นคว้า การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำปีท่ี 4–6 (แผนกำรเรียนวิทย์–คณิต) 
ระดับชั น เวลำเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)  
 ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษาฯ กิจกรรม รวม 
ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

6.67 
6.67 
6.67 

16.67 
16.67 
16.67 

30.00 
26.67 
26.67 

10.00 
10.00 
10.00 

3.33 
3.33 
3.33 

3.33 
3.33 
3.33 

6.67 
10.00 
10.00 

10.00 
10.00 
10.00 

13.33 
13.33 
13.33 

100 
100 
100 

รวม 6.67 16.67 27.78 10.00 3.33 3.33 8.89 10.00 13.33 100 
หมำยเหตุ สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ โลกและดาราศาสตร์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มัธยมศึกษำปีท่ี 4–6 (แผนกำรเรียนศิลป์-ทั่วไป) 

ระดับชั น 
เวลำเรียน   ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )  

ไทยฯ คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ สุขศึกษำฯ ศิลปะ กำรงำนฯ ภำษำฯ กิจกรรม รวม 
ม. 4 
ม. 5 
ม. 6 

13.33 
13.33 
13.33 

6.67 
6.67 
6.67 

10.00 
6.67 
6.67 

13.33 
13.33 
13.33 

6.67 
6.67 
6.67 

10.00 
10.00 
10.00 

13.33 
16.67 
16.67 

13.33 
13.33 
13.33 

13.33 
13.33 
13.33 

100 
100 
100 

รวม 13.33 6.67 7.78 13.33 6.67 10.00 15.56 13.33 13.33 100 
หมำยเหตุ   จ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั้งปีเท่ากับ 1,200 ชั่วโมง แยกกลุ่มสาระพ้ืนฐาน 1,040 ชั่วโมง     
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 160 ชั่วโมง  สาระเพ่ิมเติมที่จัด คือ ภาษาจีน การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ภาษาเขมร 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาญี่ปุ่น 
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ระดับประกำศนียบัตร (ปวช.) (แผนกำรเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
 

หมวดวิชำ กลุ่มวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 
หมวดวิชำทักษะชีวิต ภาษาไทย 3 2.75 

ภาษาต่างประเทศ 6 5.50 
วิทยาศาสตร์ 4 3.67 
คณิตศาสตร์ 4 3.67 
สังคมศึกษา 3 2.75 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1.83 

หมวดวิชำทักษะวิชำชีพ ทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน 18 16.51 
ทักษะวิชาชีพเฉพาะ 24 22.02 
ทักษะวิชาชีพเลือก 21 19.27 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4 3.67 
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 3.67 

หมวดวิชำเลือกเสรี  12 11.01 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร  2 1.83 
 รวม 109 100.00 
หมำยเหตุ   แสดงจ านวนชั่วโมงท่ีจัดให้นักเรียนทั้ง 3 ปี  

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
มีห้องสมุดขนาด 328 ตารางเมตร  (คิดเป็นประมาณ 4 ห้องเรียน) และมีห้องสมุดเปิดขนาดประมาณ   

820 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 35,000 เล่ม การสืบค้นหนังสือและการยืม–คืน ใช้ระบบ E–Library 2001   
จ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้  คิดเป็น 1,200 คน/วัน 

ข้อมูลทรัพยำกรที่จ ำเป็น 
 คอมพิวเตอร์ มีจ านวนทั้งหมด 210 เครื่องใช้เพื่อการเรียนการสอน 150 เครื่องใช้สืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตได้  200 เครื่อง ใช้ในงานบริหาร 45  เครื่อง 
 จ านวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 2,650 คน ต่อวัน  คิดเป็น
ร้อยละ 91.60 ของนักเรียนทั้งหมด 

ปริมาณสื่อมีจ านวนประมาณ 1,000–1,200 ชิ้น  
ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมมีทั้งหมด  21  ห้อง  ได้แก่ 

1. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์      5   ห้อง    
  2. ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ      1   ห้อง 
   3. ห้องศูนย์สื่อฯ สังคมศึกษา       1   ห้อง 
  4. ห้องอินเทอร์เน็ต / แปลภาษา  1   ห้อง 
  5. ห้องจริยศึกษา    1   ห้อง 
  6. ห้องสมุด    1   ห้อง 
  7. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      1   ห้อง 
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  8. ห้องโสตทัศนศึกษา   1   ห้อง 
  9. ห้องดนตรีสากล   1   ห้อง 
           10. เรือนธรรม    1   หลัง 
           11. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   4   ห้อง 
           12. ห้องพิมพ์ดีด    2   ห้อง 
                     13. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา  1   ห้อง 
           14. ห้องปฏิบัติการตัดเย็บ   1   ห้อง 
                     15. ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ตส าหรับครูและบุคลากร          1   ห้อง 
           16. ศาลาธัญญาธรรมานุสรณ์ ส าหรับเรียน/ปฏิบัติธรรม      1   หลัง  
 พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ ลานอเนกประสงค์ (บริเวณลานร่มไม้หน้าห้องประชาสัมพันธ์) 
ลานกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามเซปักตะกร้อ 
สนามฟุตซอล สวนกาญจนาภิเษก และอ่ืนๆ    

นอกจากห้องสมุดแล้วโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนดังนี้ 
แหล่งเรียนรู้ภำยใน สถิติกำรใช้ แหล่งเรียนรู้ภำยนอก สถิติกำรใช้ 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั ง / ปี ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ ำนวนครั ง / ปี 
1. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 
2. ศูนย์สื่อกลุ่มสาระ 
3. แปลงเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ 
4. ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
5. สวนป่าธรรมชาต ิ
6. สวนวรรณคดี 
7. สวนสมุนไพร 

200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 

100-120 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ป 

1. แหล่งภุมลักษณ์ 
2. เขื่อนล านางรอง/ล าจังหัน 
3. ห้องสมุดประชาชน 
4. อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง 
/เมืองต่ า/เขาหลุบ/  เขาอังคาร 

1-2 
1-2 

20 วัน/ป ี
1 
 

8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
9. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
10. ศูนย์สื่อประชาคมอาเซียน 

200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 
200 วัน/ปี 

  

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาได้เชิญมาให้ความรู้แก่นักเรียนในปีการศึกษา  2558  มีดังนี้ 
1. พระสุรชัย  ฐิตตปุญโญ   ให้ความรู้/สอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ม.4 และ ม.6 
2. นางสารภี  ราชรักษ์   ให้ความรู้/สอนในรายวิชางานประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.4 และ ม.6 
3. นายพงษ์พิษณุ  อภิเกียรติสกุล    ให้ความรู้/สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และกรีฑา  
4. นายไตรภพ  โครตวงษา  ให้ความรู้ เรื่อง การจัดการศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง 
5. หลวงพ่อด้วม วัดโคกไมแ้ดง  ให้ความรู้เรื่อง หลวงปู่สุข 
6. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ดงใหญ่   ให้ความรู้เรื่อง ธรรมชาติวิทยา ในค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 
7. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงละหานทราย  ให้ความรู้การรักษาความปลอดภัยในอัคคีภัยค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 
8. พระภิกษุ    ให้ความรู้เรื่อง รายวิชาหน้าที่พลเมือง 
9. เจ้าหน้าที่งานมหิงสาสายสืบ  ให้ความรู้เรื่อง มหิงสาสายสืบ 
10. เจ้าหน้าที่ต ารวจละหานทราย  ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด 
11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขละหานทราย ให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพ/อย.น้อย/สุขาภิบาลอาหาร 
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4. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียน  ให้เต็มศักยภาพตาม

ความสามารถและความสนใจ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวท าให้นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถดังที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปดังนี้ 

          ผลงำนดีเด่นระดับประเทศ 
ที ่ ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ ว/ด/ป ที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน To Be Number One Teen 

Dancercise Thailand Championship 2014 รุ่น Pre-Teenage 
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ 

26 ม.ค. 2557 ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 

พระราชทาน 
2 ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเรื่อง “เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย 

อุปกรณ์และมาตรฐาน” เนื่องในโอกาสวันมาตรฐานโลก ณ อาคาร 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

14 ต.ค. 2557 สมาคมมาตรฐาน
และคุณภาพแห่ง

ประเทศไทย 
3 แอโรบิก สพฐ. งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 รางวัลเหรียญ

ทองระดับชาติ 
16-18 ก.พ.2558 สพฐ. 

4 The Best Project โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชน “คนรุ่น
ใหม่หัวใจรักแผ่นดิน”  

10 พ.ค. 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ 
5 เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตรชาย การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 

“นครราชสีมาเกมส์” 
9-19 ธ.ค. 2557 การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย 
6 เหรียญทองแดง มวยไทยสมัครเล่น หญิง รุ่นฟลายเวท น้ าหนัก 

ไม่เกิน 51 กิโลกรัม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31  
“จันทบูรเกมส์” 

16-271 มี.ค.2558 การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย 

 
ผลงำนดีเด่นระดับภำค 

ที ่ ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ ว/ด/ป ที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
1 รางวัลที่ 2 การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise 

Thailand Championship 2014 รุ่น Pre-Teenage ณ 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ 

26 ม.ค. 2557 ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี 

พระราชทาน 
2 รางวัลที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแข่งขัน To Be Number 

One Teen Dancercise Thailand Championship 2014 รุ่น 
Teenage ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์โคราช 

10 ม.ค. 2556 รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวง

สาธารณสุข 
3 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาด ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว.ช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งาน MBS Festival 2014 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

25 ม.ค. 2557 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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ที ่ ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ ว/ด/ป ที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 

64 ณ จังหวัดสกลนคร 
   รางวัลเหรียญทอง         จ านวน 13 รายการ 
   รางวัลเหรียญเงิน          จ านวน  8  รายการ 
   รางวัลเหรียญทองแดง    จ านวน  1  รายการ 
   รางวัลเข้าร่วม              จ านวน  8  รายการ 

9 – 11 ธันวาคม 
2557 

สพฐ. 

5 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทละครสั้น/หนังสั้น รอง
ชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับภาค 

14 พ.ย. 2557 ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับ

และส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) 

ผลงำนดีเด่นระดับจังหวัด 
ที ่ ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ ว/ด/ป ที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
1 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอด

ยาเสพติดและอบายมุข 2557 ดีเด่น 
15 ต.ค. 2557 สพม.32 

2 เป็นศูนย์อาเซียนศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
32 

1 ก.ค. 2557 สพม.32 

3 เป็นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและ
วัฒนธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

1 ก.ค. 2557 สพม.32 

4 เป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

1 ก.ค. 2557 สพม.32 

5 จัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ปีการศึกษา 2557 

20 ส.ค. 2557 สพม.32 

6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ม.3  
ปีการศึกษา 2556 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
41.28 

31 มี.ค. 2557 สพม.32 

7 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ฮอนด้าเกริกไกรคัพ ครั้งที่ 4  บริษัท ฮอนด้า 
8 รางวัลชนะเลิศ กีฬาเซปักตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย  

การแข่งขัน “ล ามาศเกมส์ 2557”  
 สพม. 32 

9 รางวัลชนะเลิศ แฮปปี้ ไวรัส นัดดวลแข่งชิงแชมป์ลูกหนัง จ.บุรีรัมย์ 29 เม.ย. 2557 บริษัท แฮปปี้ไวรัส 
10 รางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน การแข่งขันฟุตบอล KFC Seven 

Shoot 2014 Buriram 
 บริษัท KFC 

11 รางวัลชนะเลิศ สพฐ. 10 ปี ฮอนด้า Red Champion Season 4  บริษัท เกริกไกรเอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

12 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย โครงการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้องานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจ าปี 2557 

12-19 ธ.ค. 2557 จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ที ่ ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ ว/ด/ป ที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
13 เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแข่งขันTo Be Number One Teen 

Dancercise Thailand Championship 2015 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

27 พ.ย. 2557 จังหวัดบุรีรัมย์ 

14 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การประกวดสวดมนต์หมู่ 
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประจ าปี 
2557 ณ วัดธรรมธีราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
 

 สพม.32 

15 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
   รางวัลเหรียญทอง         จ านวน  56  รายการ 
   รางวัลเหรียญเงิน          จ านวน  26  รายการ 
   รางวัลเหรียญทองแดง    จ านวน  11  รายการ 
   รางวัลเข้าร่วม              จ านวน  14  รายการ 

7 – 9 ตุลาคม 
2557 

สพม.32 

16 มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 
ร้อยละ 1.14  

27 มี.ค.2558 สพม.32 

17 มีผลการทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2557 เพ่ิมข้ึนคิดเป็น 
ร้อยละ 0.36 

27 มี.ค.2558 สพม.32 

18 มีผลการทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2557 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 41.75 

27 มี.ค.2558 สพม.32 

19 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย Thailand Prime Minister Cup รุ่นอายุ 18 ปีรอบ
คัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์ 

เม.ย. 2558 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
20 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ

ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand Prime Minister 
Cup รุ่นอายุ 16 ปีรอบคัดเลือกจังหวัดบุรีรัมย์ 

เม.ย. 2558 ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดบุรีรัมย์ 
21 รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด รุ่นอายุ 13-18 ปี การแข่งขันน้ าดื่มสิงห์ 

แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4  
2557 กกท. สพฐ. และสิงห์

คอร์เปอเรชั่น 
22 รางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ชมเชยระดับจังหวัด 14 พ.ย. 2557 (คปภ.) 
23 รางวัลผลคะแนน ONET ม.6 กลุ่มสาระศิลปะ สูงสุดร้อยละ 68  27 มี.ค. 2558 สพม.32 
24 รางวัลผลคะแนน ONET ม.6 กลุ่มสาระการงานอาชีพ สูงสุด 

ร้อยละ 84 
27 มี.ค. 2558 สพม.32 

25 รางวัลผลคะแนน ONET ม.3 กลุ่มสาระศิลปะ สูงสุดร้อยละ 92.50 27 มี.ค. 2558 สพม.32 
26 รางวัลผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมสมควรได้รับการยกย่องให้เป็น

ตัวแทนเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2557 
16 ม.ค. 2557 กรมการศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม 
27 รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทการแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน รอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด 
 

14 พ.ย. 2557 (คปภ.) 
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ที ่ ชื่อรำงวัล/ผลงำนที่ได้รับ ว/ด/ป ที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบ 
28 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ

รัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปี 2558 

4 ก.พ. 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ 

29 การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
รางวัลเหรียญทอง จ านวน 1 เหรียญ 
รางวัลเหรียญเงิน จ านวน 1 เหรียญ 
รางวัลเหรียญทอง จ านวน 7 เหรียญ 
ในการทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี 2558 รอบแรก  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 ก.พ.2558 สพม.32 

 
 


