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บทที่ 2 
กลุ่มบริหารวิชาการ 
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                                แผนภูมิกลุ่มบริหารวิชาการ 

 
 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 

                                                        รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

 
            

งานจัดการเรียนการสอน                                                  งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                        หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

  

 
๑) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา    ๑) งานทะเบียนนักเรียน 
๒) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒) งานวัดผลและประเมินผล 
๓) งานนิเทศการเรียนการสอน    ๓) งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๔) งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี    ๔) งานแนะแนวและให้คำปรึกษา 
๕) งานวิจัยในชั้นเรียน     ๕) งานบริการทางวิชาการ 
๖) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้    ๖) งานสำนักงานวิชาการ 
๗) งานประกันคุณภาพการศึกษา    ๗) งานอ่ืน ๆ 
๘) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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        โครงสร้างการบริหารหลักสูตร 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2553)    ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551  โดยสอดแทรก
รายวิชาเพ่ิมเติมสู่มาตรฐานสากล  ซึ่งมีแผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  3  แผน  และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  7  แผน  แบ่งเป็น 
1)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ 
2)  แผนการเรียนคณติศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ 
3)  แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – จีน/ฝรั่งเศส/ญี่ปุ่น/เกาหลี 
4)  แผนการเรียนธุรกิจ-คอมพิวเตอร์ 
5) โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted 
6) โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP. 
7) โครงการห้องเรียนพิเศษ SEP. 
 
  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร   
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

     กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 
ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม+  ประวัติศาสตร์ 

120+40 
(4 นก.) 

120+40 
(4 นก.) 

120+40 
(4 นก.) 

260+20 
(7 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 
(3 นก.) 
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     กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4-6 
ศิลปะ 80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,600 

(40 นก.) 
รายวิชาเพ่ิมเติม จัดเพ่ิมเติมตาม

ความพร้อมและจุดเน้น 
ห้องปกติ  640  ชั่วโมง   (16 นก.) 
ห้อง MEP 1,200 ชั่วโมง (30 นก.) 

ห้อง Gifted 1,280 ชั่วโมง (32 นก.) 
 

ห้องปกติ 
ไม่น้อยกว่า  42 นก. 

ห้อง Gifted 
55 นก. 

ห้อง SEP. 
88 นก. 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(แนะแนว,  ล.ส./ น.น./ ยุว, 

ชุมนุม) 

120 
ชั่วโมง 

120 
ชั่วโมง 

120 
ชั่วโมง 

360 
ชั่วโมง 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 45  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
 

ไม่น้อยกว่า3,685  ชั่วโมง 
ไม่น้อยกว่า 

3,700 
ชั่วโมง 

 
 

 

 
 
 



 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 21101 ภาษาไทย 1 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 3 ท 22101 ภาษาไทย 3 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 3 ท 23101 ภาษาไทย 5 3 ท 23102 ภาษาไทย 6 3

ค 21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 3 ค 21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 3 ค 22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3 ค 22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 3 ค 23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 3 ค 23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 3

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 3

ส 21101 สังคมศึกษา 1 2 ส 21102 สังคมศึกษา 2 3 ส 22101 สังคมศึกษา 3 2 ส 22102 สังคมศึกษา 4 3 ส 23101 สังคมศึกษา 5 2 ส 23102 สังคมศึกษา 6 3

ส 21103 ประวติัศาสตร์ไทย 1 1 ส 21104 ประวติัศาสตร์ไทย 2 1 ส 22103 ประวติัศาสตร์ไทย 3 1 ส 22104 ประวติัศาสตร์ไทย 4 1 ส 23103 ประวติัศาสตร์ไทย 5 1 ส 23104 ประวติัศาสตร์ไทย 6 1

อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 3 อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 3 อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 3 อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 3 อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 3 อ 23102 ภาษาองักฤษ 6 3

พ 21101 สุขศึกษา 1 1 พ 21102 สุขศึกษา 2 1 พ 22101 สุขศึกษา 3 1 พ 22102 สุขศึกษา 4 1 พ 23101 สุขศึกษา 5 1 พ 23102 สุขศึกษา 6 1

พ 21103 เทเบิลเทนนิส1 1 พ 21104 เทเบิลเทนนิส2 1 พ 22103 ฟตุบอล1 1 พ 22104 ฟตุบอล2 1 พ 23103 ตะกร้อ1 1 พ 23104 ตะกร้อ2 1

ศ 21101 ศิลปะกบัชีวิต 1 2 ศ 21102 ศิลปะกบัชีวิต 2 2 ศ 22101 ศิลปะกบัชีวิต 3 2 ศ 22102 ศิลปะกบัชีวิต 4 2 ศ 23101 ศิลปะกบัชีวิต 5 2 ศ 23102 ศิลปะกบัชีวิต 6 2

ง 21101 การงานอาชีพ 1 1 ง 21102 การงานอาชีพ 2 1 ง 22101 การงานอาชีพ 3 1 ง 22102 การงานอาชีพ 4 1 ง 23101 การงานอาชีพ 5 1 ง 23102 การงานอาชีพ 6 1

ว 21103 ออกแบบเทคโนโลยี 1 1 ว 21104 วิทยาการค านวณ 1 2 ว 22103 ออกแบบเทคโนโลยี 2 1 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 2 ว 23103 ออกแบบเทคโนโลยี 3 1 ว 23104 วิทยาการค านวณ 3 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ค 21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 2 ค 21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 2 ค 22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 2 ค 22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 2 ค 23201 คณิคศาสตร์เพ่ิมเติม 5 2 ค 23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 2

ส 21231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ส 21232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 22233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ส 22234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 23235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 1 ส 23236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 1

อ 21201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 1 อ 21202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 1 อ 22201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 1 อ 22202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 1 อ 23201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 1 อ 23202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 1

ว 20211 การสร้างงานดว้ยโปรแกรม Microsoft1 ว 20212 โปรแกรม Sketup 1 ว 20213 การออกแบบเวบเพจขั้นตน้ 1

ส 20203 นวมินทศึ์กษา 1 I 20201 การศึกษาคน้ควา้และการสร้างฯ 2 I 20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2 เลือกเพ่ิมเติม 2 เลือกเพ่ิมเติม 2

ท 20201 หอ้งสมดุและแหล่งเรียนรู้ 1

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 ลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1

1 1 1 กิจกรรมแนะแนว 1 1 กิจกรรมแนะแนว 1

ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1 ชุมนุม 1

1 1 1

I20203 การน าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม

31 31 31 33 31 33

14.0 13.5 14.0 14.5 14.0 14.5

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนท่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ปีการศึกษา 2562 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ปีการศึกษา 2563 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ปีการศึกษา 2564 )

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รายวิชา

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

กิจกรรมแนะแนว

รายวิชารายวิชา

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รายวิชา รายวิชา

กิจกรรมแนะแนว

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

กิจกรรมแนะแนว
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โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธกิารหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English program) 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวชิาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 21101 ภาษาไทย 1 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 3 ท 22101 ภาษาไทย 3 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 3 ท 23101 ภาษาไทย 5 3 ท 23102 ภาษาไทย 6 3

ส 21101 สังคมศึกษา 1 2 ส 21102 สังคมศึกษา 2 3 ส 22101 สังคมศึกษา 3 2 ส 22102 สังคมศึกษา 4 3 ส 23101 สังคมศึกษา 5 2 ส 23102 สังคมศึกษา 6 3

ส 21103 ประวติัศาสตร์ไทย 1 1 ส 21104 ประวติัศาสตร์ไทย 2 1 ส 22103 ประวติัศาสตร์ไทย 3 1 ส 22104 ประวติัศาสตร์ไทย 4 1 ส 23103 ประวติัศาสตร์ไทย 5 1 ส 23104 ประวติัศาสตร์ไทย 6 1

พ 21101 สุขศึกษา 1 1 พ 21102 สุขศึกษา 2 1 พ 22101 สุขศึกษา 3 1 พ 22102 สุขศึกษา 4 1 พ 23101 สุขศึกษา 5 1 พ 23102 สุขศึกษา 6 1

พ 21103 เทเบิลเทนนิส1 1 พ 21104 เทเบิลเทนนิส2 1 พ 22103 ฟตุบอล1 1 พ 22104 ฟตุบอล2 1 พ 23103 ตะกร้อ1 1 พ 23104 ตะกร้อ2 1

ศ 21101 ศิลปะกบัชีวิต 1 2 ศ 21102 ศิลปะกบัชีวิต 2 2 ศ 22101 ศิลปะกบัชีวิต 3 2 ศ 22102 ศิลปะกบัชีวิต 4 2 ศ 23101 ศิลปะกบัชีวิต 5 2 ศ 23102 ศิลปะกบัชีวิต 6 2

ง 21101 การงานอาชีพ 1 1 ง 21102 การงานอาชีพ 2 1 ง 22101 การงานอาชีพ 3 1 ง 22102 การงานอาชีพ 4 1 ง 23101 การงานอาชีพ 5 1 ง 23102 การงานอาชีพ 6 1

ค 21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 3 ค 21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 3 ค 22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3 ค 22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 3 ค 23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน5 3 ค 23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 3

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 3

อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 3 อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 3 อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 3 อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 3 อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 3 อ 23102 ภาษาองักฤษ 6 3

ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 ว 21104 วิทยาการค านวณ 1 2 ว 22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 2 ว 23103 การออกแบบและเทคโลยี 3 1 ว 23104 วิทยาการค านวณ 3 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ส 21231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ส 21232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 22233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ส 22234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 23235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 1 ส 23236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 1

อ 21201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 1 อ 21202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 1 อ 22201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 1 อ 22202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 1 อ 23201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 1 อ 23202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 1

จ 21201 ส่ือสารภาษาจีน1 1 จ 21202 ส่ือสารภาษาจีน2 1 จ 22201 ส่ือสารภาษาจีน3 1 จ 22202 ส่ือสารภาษาจีน4 1 จ 23201 ส่ือสารภาษาจีน5 1 จ 23202 ส่ือสารภาษาจีน6 1

ท 20201 หอ้งสมดุและแหล่งเรียนรู้1 1 I 20201 การศึกษาคน้ควา้และการสร้างฯ 2 I 20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2

ส 20203 นวมินทศึ์กษา 1

ค 21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 2 ค 21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 2 ค 22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 2 ค 22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 2 ค 23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 2 ค 23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 2

ว 20201 วิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 2 ว 20202 ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 2 ว 20203 โครงงานวิทยาศาสตร์1 2 ว 20204 โครงงานวิทยาศาสตร์2 2 ว 20205 แสงและทศันูปกรณ์1 2 ว 20206 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 2

อ 21203 ส่ือสารการฟัง 1 2 อ 21204 ส่ือสารการฟัง 2 2 อ 22203 ภาษาองักฤษพาเพลิน1 2 อ 22204 ภาษาองักฤษพาเพลิน2 2 อ 23203 ภาษาองักฤษรอบรู้1 2 อ 23204 ภาษาองักฤษรอบรู้2 2

ว 20211 การสร้างงานดว้ยโปรแกรม Microsoft1 ว 20212 โปรแกรม Sketup 1 ว 20213 การออกแบบเวปเพจขั้นตน้ 1

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมสลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1

1 กิจกรรมแนะแนว 1 1 กิจกรรมแนะแนว 1 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

1 1 1

I20203 การน าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม

36 36 36 38 34 36

16.5 16.0 16.5 17.0 15.5 16.0

วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ปีการศึกษา 2562 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ปีการศึกษา 2563 )

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนท่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

กิจกรรมแนะแนว

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ปีการศึกษา 2564 )

รายวิชา

วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ

รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา

วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ วิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 21101 ภาษาไทย 1 3 ท 21102 ภาษาไทย 2 3 ท 22101 ภาษาไทย 3 3 ท 22102 ภาษาไทย 4 3 ท 23101 ภาษาไทย 5 3 ท 23102 ภาษาไทย 6 3

ค 21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 3 ค 21102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 3 ค 22101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 3 ค 22102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 3 ค 23101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 5 3 ค 23102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 6 3

ว 21101 วิทยาศาสตร์ 1 3 ว 21102 วิทยาศาสตร์ 2 3 ว 22101 วิทยาศาสตร์ 3 3 ว 22102 วิทยาศาสตร์ 4 3 ว 23101 วิทยาศาสตร์ 5 3 ว 23102 วิทยาศาสตร์ 6 3

ส 21101 สังคมศึกษา 1 2 ส 21102 สังคมศึกษา 2 3 ส 22101 สังคมศึกษา 3 2 ส 22102 สังคมศึกษา 4 3 ส 23101 สังคมศึกษา 5 2 ส 23102 สังคมศึกษา 6 3

ส 21103 ประวติัศาสตร์ไทย 1 1 ส 21104 ประวติัศาสตร์ไทย 2 1 ส 22103 ประวติัศาสตร์ไทย 3 1 ส 22104 ประวติัศาสตร์ไทย 4 1 ส 23103 ประวติัศาสตร์ไทย 5 1 ส 23104 ประวติัศาสตร์ไทย 6 1

อ 21101 ภาษาองักฤษ 1 3 อ 21102 ภาษาองักฤษ 2 3 อ 22101 ภาษาองักฤษ 3 3 อ 22102 ภาษาองักฤษ 4 3 อ 23101 ภาษาองักฤษ 5 3 อ 23102 ภาษาองักฤษ 6 3

พ 21101 สุขศึกษา 1 1 พ 21102 สุขศึกษา 2 1 พ 22101 สุขศึกษา 3 1 พ 22102 สุขศึกษา 4 1 พ 23101 สุขศึกษา 5 1 พ 23102 สุขศึกษา 6 1

พ 21103 เทเบิลเทนนิส1 1 พ 21104 เทเบิลเทนนิส2 1 พ 22103 ฟตุบอล1 1 พ 22104 ฟตุบอล2 1 พ 23103 ตะกร้อ1 1 พ 23104 ตะกร้อ2 1

ศ 21101 ศิลปะกบัชีวิต 1 2 ศ 21102 ศิลปะกบัชีวิต 2 2 ศ 22101 ศิลปะกบัชีวิต 3 2 ศ 22102 ศิลปะกบัชีวิต 4 2 ศ 23101 ศิลปะกบัชีวิต 5 2 ศ 23102 ศิลปะกบัชีวิต 6 2

ง 21101 การงานอาชีพ 1 1 ง 21102 การงานอาชีพ 2 1 ง 22101 การงานอาชีพ 3 1 ง 22102 การงานอาชีพ 4 1 ง 23101 การงานอาชีพ 5 1 ง 23102 การงานอาชีพ 6 1

ว 21103 การออกแบบและเทคโนโลยี 1 1 ว21104 วิทยาการค านวณ 1 2 ว 22103 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 1 ว 22104 วิทยาการค านวณ 2 2 ว 23103 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 1 ว 23104 วิทยาการค านวณ 3 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ค 21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม1 2 ค 21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม2 2 ค 22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม3 2 ค 22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม4 2 ค 23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม5 2 ค 23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม6 2

ค 21203 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์1 2 ค 21204 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์2 2 ค 22203 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์3 2 ค 22204 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์4 2 ค 23203 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์5 2 ค 23204 คณิตศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์6 2

ว 21202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์1 4 ว 21203 วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์2 4 ว 22201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์3 4 ว 22202 วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์4 4 ว 23201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์5 4 ว 23201 วิทยาศาสตร์เพ่ิมพูนประสบการณ์6 4

ส 21231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ส 21232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 22233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ส 22234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 23235 หนา้ท่ีพลเมือง 5 1 ส 23236 หนา้ท่ีพลเมือง 6 1

จ 21201 ส่ือสารภาษาจีน1 1 จ 21202 ส่ือสารภาษาจีน2 1 จ 22201 ส่ือสารภาษาจีน3 1 จ 22202 ส่ือสารภาษาจีน4 1 จ 23201 ส่ือสารภาษาจีน5 1 จ 23202 ส่ือสารภาษาจีน6 1

อ 21201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 1 อ 21202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 1 อ 22201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 3 1 อ 22202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 1 อ 23201 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 5 1 อ 23202 ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6 1

ส 20203 นวมินทศึ์กษา 1 I 20201 การศึกษาคน้ควา้และการสร้างฯ 2 I 20202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2 ว 20203 โครงงานวิทยาศาสตร์1 2 ว 20204 โครงงานวิทยาศาสตร์2 2

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1 กิจกรรมลูกเสือ / เนตรนารี / ยุวกาชาด 1

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 1 กิจกรรมแนะแนว 1 1 กิขกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

1 1 1

I20203 การน าองคค์วามรู้ไปใชบ้ริการสังคม

36 38 37 40 37 40

16.0 17.0 17.0 18.0 17.0 18.0

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ปีการศึกษา 2562 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( ปีการศึกษา 2563 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ปีการศึกษา 2564 )

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนท่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์
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55 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ (บังคับเรียนทุกห้อง)  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 (1 คาบ/สัปดาห์) 
                      ภาคเรียนท่ี 1                         ภาคเรียนท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา ช่ัวโมง รหัสวิชา รายวิชา ช่ัวโมง 

ท20202 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้1 1 ส20206 นวมินท์ศึกษา 1 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 1 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2 1 

ง20201 การสร้างเอกสารด้วยWord 1 ง20202 การใช้งานด้วยInternet 1 

ส21231 หน้าที่พลเมือง 1 1 ส21232 หน้าที่พลเมือง 2 1 

 
รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6  ปีการศึกษา 2562 

ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช่ัวโมง รหัสวิชา รายวิชา ช่ัวโมง 

ศ20201 ดนตรีสากล 2 ศ20202 ดนตรีสากล 2 

ศ20207 นาฎศิลป์ไทย 2 ศ20208 นาฎศิลป์ไทย 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 



  

 

56 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชาเพิ่มเติม  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 (Gifted)  ปีการศึกษา 2562 

         ภาคเรียนท่ี1   ภาคเรียนท่ี 2 

รหัส รายวิชา ช่ัวโมง รหัส รายวิชา ช่ัวโมง 

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 2 ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 2 

ค 21205 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์1 2 ค 21206 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์2 2 

ว 21202 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์1 4 ว 21203 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์2 4 

ส 21231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ส 21232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 

ส 20206 นวมินทศึ์กษา 1 จ 21202 ส่ือสารภาษาจีน2 1 

จ 21201 ส่ือสารภาษาจีน1 1 อ 21202 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 1 

อ 21201 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 1     

 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 (MEP.)  ปีการศึกษา 2562 

 

         ภาคเรียนท่ี1   ภาคเรียนท่ี 2 

รหัส รายวิชา ช่ัวโมง รหัส รายวิชา ช่ัวโมง 

ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม1 2 ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม2 2 

ว 20201 วิทยาศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 2 ว 20202 ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ 2 

อ 21203 ส่ือสารการฟัง 1 2 อ 21204 ส่ือสารการฟัง 2 2 

ง 20201 การสร้างเอกสารดว้ย Word 1 ง 20202 การใช้งานด้วย Internet 1 

 
รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ (บังคับเรียนทุกห้อง)  ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 (1 คาบ/สัปดาห์) 

             ภาคเรียนท่ี 1   ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา รายวิชา ช่ัวโมง รหัสวิชา รายวิชา ช่ัวโมง 

I20201 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2 I20202 การสื่อสารและการนำเสนอ 2 

อ22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร3 1 I20203 การนำความรู้ไปใช้บริการสังคม 1 

ง20203 โปรแกรมตารางงานExcel 1 อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4 1 

ส22233 หน้าที่พลเมือง 3 1 ง20204 การนำเสนองานด้วยPowerPoint 1 

      ส22234 หน้าที่พลเมือง 4 1 
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57 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชาเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2/2 (Gifted)  ปีการศึกษา 2562 

 

         ภาคเรียนท่ี1   ภาคเรียนท่ี 2 

รหัส รายวิชา ช่ัวโมง รหัส รายวิชา ช่ัวโมง 

ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 2 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 2 

ค 22205 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์3 2 ค 22206 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์4 2 

ว 22201 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์3 4 ว 22202 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์4 4 

ส 22233 หน้าที่พลเมือง 3 1 ส 22234 หน้าที่พลเมือง 4 1 

จ 22201 สือ่สารภาษาจีน3 1 จ 22202 สื่อสารภาษาจีน4 1 

อ 22201 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3 1 อ 22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 4 1 

I 20201 การศึกษาค้นคว้าและการสร้างฯ 2 I 20202 การส่ือสารและการนำเสนอ 2 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 (MEP.)  ปีการศึกษา 2562 

 

         ภาคเรียนท่ี1   ภาคเรียนท่ี 2 

รหัส รายวิชา ช่ัวโมง รหัส รายวิชา ช่ัวโมง 

ค 22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3 2 ค 22202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4 2 

ว 20203 โครงงานวิทยาศาสตร์1 2 ว 20204 โครงงานวิทยาศาสตร์2 2 

อ 22203 ภาษาอังกฤษพาเพลิน1 2 อ 22204 ภาษาอังกฤษพาเพลิน2 2 

ง 20203 โปรแกรมตารางงาน Excel 1 ง 20204 การนำเสนองานด้วยpower Point 1 
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58 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชาเพิ่มเติม (บังคับเรียนทุกห้อง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                      ภาคเรียนท่ี 1                         ภาคเรียนท่ี 2   

รหัสวิชา                         รายวิชา ช่ัวโมง รหัสวิชา                          รายวิชา ช่ัวโมง 

อ23201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร5 1 อ23202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร6 1 

ง20207 การออกแบบเวบเพจข้ันต้น 1 ง20208 การตัดต่อวีดิโอ 1 

ส23235 หน้าที่พลเมือง 5 1 ส23236 หน้าที่พลเมือง 6 1 
 

 

 

รายวิชาเพิ่มเติมบังคับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เวลา 1 คาบ/สัปดาห์) 
                      ภาคเรียนท่ี 1                         ภาคเรียนท่ี 2   

รหัสวิชา รายวิชา ระดับช้ัน รหัสวิชา รายวิชา ระดับชั้น 

ค23203 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์5 ม.3/9 , 3/10 ค23204 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์6 ม.3/9, 3/10 
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59 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รายวิชาเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 (Gifted)  ปีการศึกษา 2562 

 

         ภาคเรียนท่ี1   ภาคเรียนท่ี 2 

รหัส รายวิชา ช่ัวโมง รหัส รายวิชา ช่ัวโมง 

ท23201 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร1 1 ท23202 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2 1 

ค 23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 1 ส23202 เศรษฐศาสตร์2 1 

ค 23206 คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์6 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 2 

ว 23201 วิทยาศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์6 2 ว20206 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 

ว 20204 โครงงานวิทยาศาสตร์2 2 อ23204 ภาษาอังกฤษรอบรู้2 2 
 

รายวิชาเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12 (MEP.)  ปีการศึกษา 2562 

 

         ภาคเรียนท่ี1   ภาคเรียนท่ี 2 

รหัส รายวิชา ช่ัวโมง รหัส รายวิชา ช่ัวโมง 

ค 23201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม5 2 ค23202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม6 2 

ว 20206 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 2 ว20206 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 

อ 23204 ภาษาองักฤษรอบรู้2 2 อ23204 ภาษาอังกฤษรอบรู้2 2 

ง 20205 สร้างเวปดว้ยภาษา HTML(1) 1 ง 20206 สร้างเวปดว้ยภาษา HTML(2) 1 
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60 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร์)  ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 7 2 ท 31102 ภาษาไทย 8 2 ท 32101 ภาษาไทย 9 2 ท 32102 ภาษาไทย 10 2 ท 33101 ภาษาไทย 11 2 ท 33102 ภาษาไทย 12 2

ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7   2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8  2 ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9  2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน10   2 ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2

ว 30191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ส 30105 ประวติัศาสตร์ 1 2 ส 30102 สังคมศึกษา 8 2 ส 30106 ประวติัศาสตร์ 2 2 ส 30103 สังคมศึกษา 9 2 ส 30104 สังคมศึกษา 10 2

ว 30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 อ 31102 ภาษาองักฤษ 8 2 อ 32101 ภาษาองักฤษ 9 2 อ 32102 ภาษาองักฤษ 10 2 อ 33101 ภาษาองักฤษ 11 2 อ 33102 ภาษาองักฤษ 12 2

ว 30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1

ว 30194 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 ศ 31102 ศิลปะกบัชีวิต 8 1 ศ 32101 ศิลปะกบัชีวิต 9 1 ศ 32102 ศิลปะกบัชีวิต 10 1 ศ 33101 ศิลปะกบัชีวิต 11 1 ศ 33102 ศิลปะกบัชีวิต 12 1

ส 30101 สังคมศึกษา 7 2 ว 30182 วิทยาการค านวณ 4 2 ว 30183 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1 ว 30184 วิทยาการค านวณ  5 2 ง 30101 การงานอาชีพ 1 1 ง 30102 การงานอาชีพ 2 1

อ 31101 ภาษาองักฤษ 7 2 ว 30185 วิทยาการค านวณ 6 2

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1

ศ 31101 ศิลปะกบัชีวิต 7 1

ว 30181 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 7 4 ค 31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 8 4 ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 9 4 ค 32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 10 4 ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11 4 ค 33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 12 4

อ 31201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 1  1 อ 31202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 2 1 อ 32201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 3 1 อ 32202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 4 1 อ 33201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 5 1 อ 33202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 6 1

ส 30201 พระพทุธศาสนา 1 1 ว 30201 ฟิสิกส์ 1 4 อ 30203 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์1 2 อ 30204 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์2 2 อ 30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 2 อ 30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 2

ส 30208 นวมินทศึ์กษา 1 ว 30221 เคมี 1 3 ว 30202 ฟิสิกส์ 2 4 ว 30203 ฟิสิกส์ 3 4 ว 30204 ฟิสิกส์ 4 4 ว 30205 ฟิสิกส์ 5 4

ว 30241 ชีววิทยา 1 3 ว 30222 เคมี 2 3 ว 30223 เคมี 3 3 ว 30224 เคมี 4 3 ว 30225 เคมี 5 3

ส30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ว 30242 ชีววิทยา 2 3 ว 30243 ชีววิทยา 3 3 ว 30244 ชีววิทยา 4 3 ว 30245 ชีววิทยา 5 3

ส 30202 พระพทุธศาสนา 2 1 ส30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ส30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ว 30288 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1

ส 30203 พระพทุธศาสนา 3 1 ส 30204 พระพทุธศาสนา 4 1 I 30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2

I 30201 การศึกษาคน้ควา้และสร้างฯ 2

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

I 30203 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม

34 33 34 37 37 33

15.0 14.5 15.0 16.5 16.5 14.5

กิจกรรมพฒันา(ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา(ระดบัชั้น)

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รายวิชา รายวิชา

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2564)ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ปีการศึกษา 2562) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ปีการศึกษา 2563 )

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนท่ 1

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

กิจกรรมพฒันา(ระดบัชั้น)กิจกรรมพฒันา(ระดบัชั้น)กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น)กิจกรรมพฒันา(ระดบัชั้น)

รวมหน่วยกติ

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์
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61 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร   โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเนน้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์)  ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 7 2 ท 31102 ภาษาไทย 8 2 ท 32101 ภาษาไทย 9 2 ท 32102 ภาษาไทย 10 2 ท 33101 ภาษาไทย 11 2 ท 33102 ภาษาไทย 12 2

ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7   2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8  2 ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9  2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน10   2 ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2

ว 30191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ส 30105 ประวติัศาสตร์ 1 2 ส 30102 สังคมศึกษา 8 2 ส 30106 ประวติัศาสตร์ 2 2 ส 30103 สังคมศึกษา 9 2 ส 30104 สังคมศึกษา 10 2

ว 30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 อ 31102 ภาษาองักฤษ 8 2 อ 32101 ภาษาองักฤษ 9 2 อ 32102 ภาษาองักฤษ 10 2 อ 33101 ภาษาองักฤษ 11 2 อ 33102 ภาษาองักฤษ 12 2

ว 30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1

ว 30194 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 ศ 31102 ศิลปะกบัชีวิต 8 1 ศ 32101 ศิลปะกบัชีวิต 9 1 ศ 32102 ศิลปะกบัชีวิต 10 1 ศ 33101 ศิลปะกบัชีวิต 11 1 ศ 33102 ศิลปะกบัชีวิต 12 1

ส 30101 สังคมศึกษา 7 2 ว 30182 วิทยาการค านวณ 4 2 ว 30183 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1 ว 30184 วิทยาการค านวณ  5 2 ง 30101 การงานอาชีพ 1 1 ง 30102 การงานอาชีพ 2 1

อ 31101 ภาษาองักฤษ 7 2 ว 30185 วิทยาการค านวณ 6 2

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1

ศ 31101 ศิลปะกบัชีวิต 7 1

ว 30181 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ค 31203 คณิตศาสตร์เพ่ิมพนู 7 4 ค 31204 คณิตศาสตร์เพ่ิมพนู 8 4 ค 32203 คณิตศาสตร์เพ่ิมพนู 9 4 ค 32204 คณิตศาสตร์เพ่ิมพนู10 4 ค 33203 คณิตศาสตร์เพ่ิมพนู11 4 ค 33204 คณิตศาสตร์เพ่ิมพนู12 4

อ 31201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 1 1 อ 31202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 2 1 อ 32201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 3 1 อ 32202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 4 1 อ 33201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 5 1 อ 33202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 6 1

ส 30201 พระพทุธศาสนา 1 1 ว 31201 ฟิสิกส์ความเป็นเลิศ1 4 ว 32201 ฟิสิกส์ความเป็นเลิศ2 4 ว 32202 ฟิสิกส์ความเป็นเลิศ3 4 ว 33201 ฟิสิกส์ความเป็นเลิศ4 4 ว 33202 ฟิสิกส์ความเป็นเลิศ5 4

ส 30208 นวมินทศึ์กษา 1 ว 31221 เคมีความเป็นเลิศ1 3 ว 32221 เคมีความเป็นเลิศ2 3 ว 32222 เคมีความเป็นเลิศ3 3 ว 33221 เคมีความเป็นเลิศ4 3 ว 33222 เคมีความเป็นเลิศ5 3

ว 31241 ชีววิทยาความเป็นเลิศ1 3 ว 32241 ชีววิทยาความเป็นเลิศ2 3 ว 32242 ชีววิทยาความเป็นเลิศ3 3 ว 33241 ชีววิทยาความเป็นเลิศ4 3 ว 33242 ชีววิทยาความเป็นเลิศ5 3

ส 30202 พระพทุธศาสนา 2 1 ค 30201 การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 1 1 ค 30202 การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 2 1 ว 30290 โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลย1ี 2 ว 30291 โครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลย2ี 2

ส 30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 อ 30203 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์1 2 อ 30204 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์2 2 อ 30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 2 อ 30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 2

ส 30203 พระพทุธศาสนา 3 1 ส 30304 พระพทุธศาสนา 4 1 ส30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ว 30288 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1

ส 30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 I 30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2

I 30201 การศึกษาคน้ควา้และสร้างฯ 2

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

I 30203 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม

34 33 35 38 39 35

15.0 14.5 15.5 17.0 17.5 15.5

กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น)

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ปีการศึกษา 2562) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ปีการศึกษา 25623)

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รายวิชา รายวิชา รายวิชา

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์

รายวิชา รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนท่ 1

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2564 )

ภาคเรียนที่ 2
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62 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์)  ปีการศกึษา 2562-2564   

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 7 2 ท 31102 ภาษาไทย 8 2 ท 32101 ภาษาไทย 9 2 ท 32102 ภาษาไทย 10 2 ท 33101 ภาษาไทย 11 2 ท 33102 ภาษาไทย 12 2

ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 2 ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10 2 ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2

ว 30194 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 ว 30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 ว 30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 ว 30191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ส 30103 สังคมศึกษา 9 2 ส 30104 สังคมศึกษา 10 2

ส 30101 สังคมศึกษา 7 2 ส 30105 ประวติัศาสตร์ 1 2 ส 30102 สังคมศึกษา 8 2 ส 30106 ประวติัศาสตร์ 2 2 อ 33101 ภาษาองักฤษ 11 2 อ 33102 ภาษาองักฤษ 12 2

อ 31101 ภาษาองักฤษ 7 2 อ 31102 ภาษาองักฤษ 8 2 อ 32101 ภาษาองักฤษ 9 2 อ 32102 ภาษาองักฤษ 10 2 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 ศ 33101 ศิลปะกบัชีวิต 11 1 ศ 33102 ศิลปะกบัชีวิต 12 1

ศ 31101 ศิลปะกบัชีวิต 7 1 ศ 31102 ศิลปะกบัชีวิต 8 1 ศ 32101 ศิลปะกบัชีวิต 9 1 ศ 32102 ศิลปะกบัชีวิต 10 1 ง 30101 การงานอาชีพ 1 1 ง 30102 การงานอาชีพ 2 1

ว 30181 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1 ว 30182 วิทยาการค านวณ 4 2 ว 30183 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1 ว 30184 วิทยาการค านวณ 5 2 ว 30185 วิทยาการค านวณ 6 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 7 4 ค 31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 8 4 ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 9 4 ค 32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 10 4 ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11 4 ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11 4

ค 31205 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 1 2 ค 31206 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 2 2 ค 32205 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 3 2 ค 32206 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 4 2 ค 33205 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 5 2 ค 33206 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 6 2

อ 30201 เทคนิคการอ่าน-เขียน 1 2 อ 30202 เทคนิคการอ่าน-เขียน 2 2 อ 30203 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์1 2 อ 30204 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์2 2 อ 30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 2 อ 30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 2

อ 31201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 1 1 อ 31202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 2 1 อ 32201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 3 1 อ 32202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 4 1 อ 33201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 5 1 อ 33202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 6 1

พ 31201 กรีฑา 1 1 พ 31202 กรีฑา 2 1 พ 32201 บาสเกต็บอล 1 1 พ 32202 บาสเกต็บอล 2 1 พ 33201 กระบ่ี 1 1 พ 33202 วอลเลย์บอล 1 1

ส 30201 พระพทุธศาสนา 1 1 ส 30202 พระพทุธศาสนา 2 1 ส 30203 พระพทุธศาสนา 3 1 ส 30204 พระพทุธศาสนา 4 1 ส 30205 กฏหมายในชีวิตประจ าวนั 1 1 ส 30206 กฏหมายในชีวิตประจ าวนั 2 1

ส 30208 นวมินทศึ์กษา 1 ส 30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ส 30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ส 30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 30207 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 2

ท 30204 ไวยากรณ์ภาษาไทย 1 2 ท 30205 ไวยากรณ์ภาษาไทย 2 2 ว 30281 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 1 2 ว 30282 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 2 2

I 30201 การศึกษาคน้ควา้และสร้างฯ 2 I 30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2 ว 30288 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1

1 1 1 1 1 1

I 30203 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม

30 31 32 35 33 31

13.0 13.5 14.0 15.5 14.5 13.5

กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น)

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น)

รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนท่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2564 )ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ปีการศึกษา 2562 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ปีการศึกษา 2563 )

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์
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63 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล แผนการจัดรายวิชาเรียน ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย Smart English Program ( แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์)  ม.4/3   

ปีการศึกษา 2562- 2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 7 2 ท 31102 ภาษาไทย 8 2 ท 32101 ภาษาไทย 9 2 ท 32102 ภาษาไทย 10 2 ท 33101 ภาษาไทย 11 2 ท 33102 ภาษาไทย 12 2

ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 2 ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10 2 ค33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2

ว 30194 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 ว 30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 ว 30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 ว 30191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ส 30103 สังคมศึกษา 9 2 ส 30104 สังคมศึกษา 10 2

ส 30101 สังคมศึกษา 7 2 ส 30105 ประวติัศาสตร์1 2 ส 30102 สังคมศึกษา 8 2 ส 30106 ประวติัศาสตร์2 2 อ 33101 ภาษาองักฤษ 11 2 อ 33102 ภาษาองักฤษ 12 2

อ 31101 ภาษาองักฤษ 7 2 อ 31102 ภาษาองักฤษ 8 2 อ 32101 ภาษาองักฤษ 9 2 อ 32102 ภาษาองักฤษ 10 2 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 ศ 33101 ศิลปะกบัชีวิต 11 1 ศ 33102 ศิลปะกบัชีวิต 12 1

ศ 31101 ศิลปะกบัชีวิต 7 1 ศ 31102 ศิลปะกบัชีวิต 8 1 ศ 32101 ศิลปะกบัชีวิต 9 1 ศ 32102 ศิลปะกบัชีวิต 10 1 ง 30101 การงานอาชีพ 1 1 ง 30102 การงานอาชีพ 2 1

ว 30181 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1 ว 30182 วิทยาการค านวณ 4 2 ว 30183 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1 ว 30184 วิทยาการค านวณ 5 2 ว 30185 วิทยาการค านวณ 6 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ค 31201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 7 4 ค 31202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 8 4 ค 32201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 9 4 ค 32202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 10 4 ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 11 4 ค 33201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 12 4

ค 31205 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 1 2 ค 31206 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 2 2 ค 32205 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 3 2 ค 32206 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 4 2 ค 33205 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 5 2 ค 33206 พฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ 6 2

อ 30211 ทกัษะการฟัง-พดู 1 2 อ 30212 ทกัษะการฟัง-พดู 2 2 อ 30213 กระบวนการฟัง-พดู 1 2 อ 30214 กระบวนการฟัง-พดู 2 2 อ 30215 การอภิปรายและการน าเสนอ 1 2 อ 30216 การอภิปรายและการน าเสนอ 2 2

อ 30201 เทคนิคการอ่าน-เขียน 1 2 อ 30202 เทคนิคการอ่าน-เขียน 2 2 อ 30203 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์1 2 อ 30204 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์2 2 อ 30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 2 อ 30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 2

อ 31203 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 1 2 อ 31204 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 2 2 อ 32203 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 3 2 อ 32204 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 4 2 อ 33203 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 5 2 อ 33204 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 6 2

พ 31201 กรีฑา 1 1 พ 31202 กรีฑา 2 1 พ 32201 บาสเกต็บอล1 1 พ 32202 บาสเกต็บอล2 1 พ 33201 กระบ่ี1 1 พ 33202 วอลเลย์บอล1 1

ส 30201 พระพทุธศาสนา 1 1 ส 30202 พระพทุธศาสนา 2 1 ส 30203 พระพทุธศาสนา 3 1 ส 30204 พระพทุธศาสนา 4 1 ส 30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 30207 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 2

ส 30208 นวมินทศึ์กษา 1 ส 30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ส 30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ว 30281 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 1 2 ว 30282 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 2 2

ว 30288 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1

วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล

อ 31201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 1 1 อ 31202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 2 1 อ 32201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 3 1 อ 32202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 4 1 อ 33201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 5 1 อ 33202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 6 1

จ 30207 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 1 1 จ 30208 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 2 1 จ 30209 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 3 1 จ 30210 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 4 1 จ 30211 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 5 1 จ 30212 ภาษาจีนเบ้ืองตน้ 6 1

I30201 การศึกษาคน้ควา้และสร้างฯ 2 I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1

I30203 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม

34 35 34 37 36 34

15.5 16.0 15.5 17.0 16.5 15.5

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ปีการศึกษา 2562) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ปีการศึกษา 2563 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2564 )

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนท่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา

วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ  
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64 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย Smart English Program ( แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน )  ม.4/3    

ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 7 2 ท 31102 ภาษาไทย 8 2 ท 32101 ภาษาไทย 9 2 ท 32102 ภาษาไทย 10 2 ท 33101 ภาษาไทย 11 2 ท 33102 ภาษาไทย 12 2

ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 2 ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10 2 ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2

ว 30194 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 ว 30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 ว 30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 ว 30191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ส 30103 สังคมศึกษา 9 2 ส 30104 สังคมศึกษา 10 2

ส 30101 สังคมศึกษา 7 2 ส 30105 ประวติัศาสตร์ 1 2 ส 30102 สังคมศึกษา 8 2 ส 30106 ประวติัศาสตร์2 2 อ 33101 ภาษาองักฤษ 11 2 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1

อ 31101 ภาษาองักฤษ 7 2 อ 31102 ภาษาองักฤษ 8 2 อ 32101 ภาษาองักฤษ 9 2 อ 32102 ภาษาองักฤษ 10 2 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 อ 33102 ภาษาองักฤษ 12 2

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 ศ 33101 ศิลปะกบัชีวิต 11 1 ศ 33102 ศิลปะกบัชีวิต 12 1

ศ 31101 ศิลปะกบัชีวิต 7 1 ศ 31102 ศิลปะกบัชีวิต 8 1 ศ 32101 ศิลปะกบัชีวิต 9 1 ศ 32102 ศิลปะกบัชีวิต 10 1 ง30101 การงานอาชีพ 1 1 ง 30102 การงานอาชีพ 2 1

ว 30181 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1 ว 30182 วิทยาการค านวณ 4 2 ว 30183 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1 ว 30184 วิทยาการค านวณ 5 2 ว 30185 วิทยาการค านวณ 6 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

จ 31261 ภาษาจีน1 5 จ 31262 ภาษาจีน2 5 จ 32261 ภาษาจีน3 5 จ 32262 ภาษาจีน4 5 จ 33261 ภาษาจีน5 5 จ 33262 ภาษาจีน6 5

 จ 30201 ภาษาจีนจากส่ือประจ าวนั 1 2  จ 30202 ภาษาจีนจากส่ือประจ าวนั 2 2  จ 30203 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงท่องเท่ียว 12 จ 30204 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารเชิงท่องเท่ียว 22 จ 30205 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาต่อ 1 2 จ 30206 ภาษาจีนเพ่ือการศึกษาต่อ 2 2

อ 30211 ทกัษะการฟัง-พดู 1 2 อ 30212 ทกัษะการฟัง-พดู 2 2 อ 30213 กระบวนการฟัง-พดู 1 2 อ 30214 กระบวนการฟัง-พดู 2 2 อ 30215 การอภิปรายและการน าเสนอ 1 2 อ 30216 การอภิปรายและการน าเสนอ 2 2

อ 30201 เทคนิคการอ่าน-เขียน 1 2 อ 30202 เทคนิคการอ่าน-เขียน 2 2 อ 30203 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์1 2 อ 30204 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์2 2 อ 30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 2 อ 30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 2

อ 31203 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 1 2 อ 31204 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 2 2 อ 32203 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 3 2 อ 32204 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 4 2 อ 33203 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 5 2 อ 33204 พฒันาอจัฉริยะทกัษะภาษาองักฤษ 6 2

พ 31201 กรีฑา 1 1 พ 31202 กรีฑา 2 1 พ 32201 บาสเกต็บอล1 1 พ 32202 บาสเกต็บอล2 1 พ 33201 กระบ่ี1 1 พ 33202 วอลเลย์บอล1 1

ส 30201 พระพทุธศาสนา 1 1 ส 30202 พระพทุธศาสนา 2 1 ส 30203 พระพทุธศาสนา 3 1 ส 30204 พระพทุธศาสนา 4 1 ส 30204 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 30207 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 2

ส 30208 นวมินทศึ์กษา 1 ส 30201 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ส 30202 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 30203 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ว 30281 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 1 2 ว 30282 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 2 2

ว 30288 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1

อ 31201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 1 1 อ 31202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 2 1 อ 32201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 3 1 อ 32202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 4 1 อ 33201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 5 1 อ 33202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 6 1

I30201 การศึกษาคน้ควา้และสร้างฯ 2 I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1

I30203 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม

34 35 34 37 36 34

15.5 16.0 15.5 17.0 16.5 15.5

** วิชาภาษาองักฤษเรียนกบัเจ้าของภาษา
รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล วิชาเพิ่มเตมิสู่มาตรฐานสากล

รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนท่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ปีการศึกษา 2562 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ปีการศึกษา 2563 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2564 )
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65 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  

(แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาต่างประเทศท่ี 2  ภาษาจีน / ภาษาฝร่ังเศส / ภาษาญ่ีปุ่น/  ภาษาเกาหล)ี  ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 7 2 ท 31102 ภาษาไทย 8 2 ท 32101 ภาษาไทย 9 2 ท 32102 ภาษาไทย 10 2 ท 33101 ภาษาไทย 11 2 ท 33102 ภาษาไทย 12 2

ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 2 ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10 2 ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2

ว 30194 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 ว 30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 ว 30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3  ว 30191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ส 30103 สังคมศึกษา 9 2 ส 30104 สังคมศึกษา 10 2

ส 30101 สังคมศึกษา 7 2 ส 30105 ประวติัศาสตร์ 1 2 ส 30102 สังคมศึกษา 8 2 ส 30106 ประวติัศาสตร์2 2 อ 33101 ภาษาองักฤษ 11 2 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1

อ 31101 ภาษาองักฤษ 7 2 อ 31102 ภาษาองักฤษ 8 2 อ 32101 ภาษาองักฤษ 9 2 อ 32102 ภาษาองักฤษ 10 2 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 อ 33102 ภาษาองักฤษ 12 2

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 ศ 33101 ศิลปะกบัชีวิต 11 1 ศ 33102 ศิลปะกบัชีวิต 12 1

ศ 31101 ศิลปะกบัชีวิต 7 1 ศ 31102 ศิลปะกบัชีวิต 8 1 ศ 32101 ศิลปะกบัชีวิต 9 1 ศ 32102 ศิลปะกบัชีวิต 10 1 ง 30101 การงานอาชีพ 1 1 ง 30102 การงานอาชีพ 2 1

ว 30181 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1 ว 30182 วิทยาการค านวณ 4 2 ว 30183 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1 ว 30184 วิทยาการค านวณ 5 2 ว 30185 วิทยาการค านวณ 6 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

ญ31241/ จ31261/  ฝ31221/ ก31201 ญ31242/ จ31262/  ฝ31222/ ก 31202 ญ32241/ จ32261/  ฝ32221/ ก32201 ญ32242/ จ32262/  ฝ32222 / ก32202 ญ33241/ จ33261/  ฝ33221 / ก33201 ญ33242/ จ33262/  ฝ33222/ ก 33202

ภาษาญ่ีปุ่น / จีน / ฝร่ังเศส/ เกาหลี 5 ภาษาญ่ีปุ่น / จีน / ฝร่ังเศส/ เกาหลี 5 ภาษาญ่ีปุ่ น / จีน / ฝร่ังเศส/ เกาหลี 5 ภาษาญ่ีปุ่น / จีน / ฝร่ังเศส/ เกาหลี 5 5 5

ญ30201/ จ30201/ ฝ30201/ ก30201 2 ญ30202/ จ30202/ ฝ30202/ ก30202 2 ญ30203/ จ30203/ ฝ30203/ ก30203 2 ญ30204/ จ30204/ ฝ30204/ ก30204 2 2 2

ภาษาจากส่ือประจ าวนั 1 ภาษาจากส่ือประจ าวนั 2 ภาษาเพ่ือการส่ือสารเชิงท่องเท่ียว 1 ภาษาเพ่ือการส่ือสารเชิงท่องเท่ียว 2 ภาษาเพ่ือการศึกษาต่อ 1 ภาษาเพ่ือการศึกษาต่อ 2

อ 30201 เทคนิคการอ่าน-เขียน 1 2 อ 30202 เทคนิคการอ่าน-เขียน 2 อ 30203 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์1 2 อ 30204 การอ่านเชิงสร้างสรรค ์2 2 อ 30207 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 1 2 อ 30208 ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาต่อ 2 2

อ 31201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 1 1 อ 31202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 2 1 อ 32201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 3 1 อ 32202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 4 1 อ 33201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 5 1 อ 33202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 6 1

พ 31201 กรีฑา 1 1 พ 31202 กรีฑา 2 1 พ 32201 บาสเกต็บอล1 1 พ 32202 บาสเกต็บอล2 1 พ 33201 กระบ่ี1 1 พ 33202 วอลเลย์บอล1 1

ส 30201 พระพทุธศาสนา 1 1 ส 30202 พระพทุธศาสนา 2 1 ส 30203 พระพทุธศาสนา 3 1 ส 30204 พระพทุธศาสนา 4 1 ส 30205 กฏหมายในชีวิตประจ าวนั 1 1 ส 30206 กฏหมายในชีวิตประจ าวนั 2 1

ส 30208 นวมินทศึ์กษา 1 ส 30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ท 30204 ไวยากรณ์ภาษาไทย 1 2 ท 30205 ไวยากรณ์ภาษาไทย 2 2 ส 30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 30207 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 2

ส 30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ว 30281 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 1 2 ว 30282 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 2 2

I30201 การศึกษาคน้ควา้และสร้างฯ 2 I 30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2 ว 30288 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 2

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิตกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1

1 1 1 1 1 1

I 30203 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม

31 32 33 36 34 33

13.5 14.0 14.5 16.0 15.0 14.5

กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น)

ภาษาญ่ีปุ่น / จีน / ฝร่ังเศส/ เกาหลี ภาษาญ่ีปุ่น / จีน / ฝร่ังเศส/ เกาหลี

ญ 30205/ จ30205/ ฝ 30205/ ก 30205 ญ 30206/ จ30206/ ฝ 30206/ ก 30206

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

รายวิชา รายวิชา

กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น)

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ปีการศึกษา 2562 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ปีการศึกษา 2563 )

ภาคเรียนท่ 1ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2564 )

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

 

65 



  

 

66 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  แผนการจัดรายวิชาเรียน  ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  ปีการศึกษา 2562-2564 

ชม. ชม. ชม. ชม. ชม. ชม.

วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน วิชาพื้นฐาน

ท 31101 ภาษาไทย 7 2 ท 31102 ภาษาไทย 8 2 ท 32101 ภาษาไทย 9 2 ท 32102 ภาษาไทย 10 2 ท 33101 ภาษาไทย 11 2 ท 33102 ภาษาไทย 12 2

ค 31101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 7 2 ค 31102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 8 2 ค 32101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 9 2 ค 32102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 10 2 ค 33101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 11 2 ค 33102 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 12 2

ว 30194 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3 ว 30192 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3 ว 30193 วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3 ว 30191 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 ส 30103 สังคมศึกษา 9 2 ส 30104 สังคมศึกษา 10 2

ส 30101 สังคมศึกษา 7 2 ส 30105 ประวติัศาสตร์1 2 ส 30102 สังคมศึกษา 8 2 ส 30106 ประวติัศาสตร์2 2 อ 33101 ภาษาองักฤษ 11 2 อ 33102 ภาษาองักฤษ 12 2

อ 31101 ภาษาองักฤษ 7 2 อ 31102 ภาษาองักฤษ 8 2 อ 32101 ภาษาองักฤษ 9 2 อ 32102 ภาษาองักฤษ 10 2 พ 33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 พ 33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1

พ 31101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 พ 31102 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 พ 32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 พ 32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 ศ 33101 ศิลปะกบัชีวิต 11 1 ศ 33102 ศิลปะกบัชีวิต 6 1

ศ 31101 ศิลปะกบัชีวิต 7 1 ศ 31102 ศิลปะกบัชีวิต 8 1 ศ 32101 ศิลปะกบัชีวิต 9 1 ศ 32102 ศิลปะกบัชีวิต 10 1 ง 30101 การงานอาชีพ 1 1 ง 30102 การงานอาชีพ 2 1

ว 30181 การออกแบบและเทคโนโลยี 4 1 ว 30182 วิทยาการค านวณ 4 2 ว 30183 การออกแบบและเทคโนโลยี 5 1 ว 30184 วิทยาการค านวณ 5 2 ว 30185 วิทยาการค านวณ 6 2

วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ วิชาเพิ่มเตมิ

อ 31201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 1 1 อ 31202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 2 1 อ 32201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 3 1 อ 32202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 4 1 อ 33201 ส่ือสารภาษาองักฤษ 5 1 อ 33202 ส่ือสารภาษาองักฤษ 6 1

อ 30201 เทคนิคการอ่าน-เขียน 1 2 อ 30202 เทคนิคการอ่าน-เขียน 2 2 อ 30205 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 2 อ 30206 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 2 อ 30209 ภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ 1 2 อ 30210 ภาษาองักฤษเพ่ืออาชีพ 2 2

พ 31201 กรีฑา 1 1 พ 31202 กรีฑา 2 1 พ 32201 บาสเกต็บอล1 1 พ 32202 บาสเกต็บอล2 1 พ 33201 กระบ่ี1 1 พ 33202 วอลเลย์บอล1 1

ส 30201 พระพทุธศาสนา 1 1 ส 30202 พระพทุธศาสนา 2 1 ส 30203 พระพทุธศาสนา 3 1 ส 30204 พระพทุธศาสนา 4 1 ส 30205 กฏหมายในชีวิตประจ าวนั 1 1 ส 30206 กฏหมายในชีวิตประจ าวนั 2 1

ว 30283 การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้2 ว 30284 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต2์ ว 30285 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 ว 30286 ฐานขอ้มลู 2 ว 30287 การสร้างโมเดล 3 มิติ 2 ว 30288 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 1

ง 30230 การจดัการธุรกิจ 3 ง 30224 การภาษีอากรธุรกิจ 3 ง 30220 บญัชีธุรกิจ 1 4 ง 30221 บญัชีธุรกิจ 2 4 ง 30223 การเงินธุรกิจ 3 ง 30231 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3

ส 30208 นวมินทศึ์กษา 1 ส 30231 หนา้ท่ีพลเมือง 1 1 ง 30222 การเงินส่วนบุคคล 1 ง 30280 มนุษยสัมพนัธ์ 1 ง 30232 การประกนัภยั 3 ง 30233 อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3

ท 30204 ไวยากรณ์ภาษาไทย 1 2 ท 30205 ไวยากรณ์ภาษาไทย 2 2 ส 30234 หนา้ท่ีพลเมือง 4 1 ส 30207 เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 2

ส 30232 หนา้ท่ีพลเมือง 2 1 ส 30233 หนา้ท่ีพลเมือง 3 1 ว 30281 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 1 2 ว 30282 พฒันาทกัษะวิทยาศาสตร์ 2 2

I30201 การศึกษาคน้ควา้และสร้างฯ 2 I30202 การส่ือสารและการน าเสนอ 2

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1 กิจกรรมแนะแนว 1

กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1 กิจกรรมชุมนุม 1

กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1 กิจกรรมสังคมเพ่ือสาธารณประโยชน์ 1

1 1 1 1 1 1

I 30203 การน าความรู้ไปใช้บริการสงัคม

29 30 33 36 35 31

13.0 13.0 14.5 16.0 15.5 13.5

กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น) กิจกรรมพฒันา (ระดบัชั้น)

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์ รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

รวมช่ัวโมงต่อสัปดาห์

รวมหน่วยกติ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( ปีการศึกษา 2564)

รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา รายวิชา

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( ปีการศึกษา 2562 ) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( ปีการศึกษา 2563 )

ภาคเรียนท่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา รายวิชา

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
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     ความสำเร็จของครู  เช่น  ได้เป็นครูแกนนำ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2562 
 
 

2.1 สรุปรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายนอก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครูที่ได้รับรางวัล 
ภาษาไทย 2 
วิทยาศาสตร์ 23 
คณิตศาสตร์ 14 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 14 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 
สุขศึกษาและพลศึกษา 12 
ศิลปะ 9 
ภาษาต่างประเทศ 30 

รวม 112 รายการ 
 
 

แผนภูมิสรุปเปรยีบเทียบจำนวนครูที่ดรัีบเหรียญรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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2.2 รายการรางวัลของครู มีรายละเอียดดังนี้ 
รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลักฐาน
อ้างอิง 

1. 9-12 ก.ค.62 ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันScience Project 

work ระดับชั้น ม.1-ม.3  กลุ่ม

โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและ

ภาคตะวันออกโซน A     สพม.2 

ประจำปีการศึกษา 2562 และได้

เป็นตัวแทนไปแข่งขัน

ระดับประเทศ 

1. นางสาววศาภรณ์  สันสน 

 

กลุ่มโรงเรียน 
EP/MEP ภาค
กลางและภาค

ตะวันออกโซน A  

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

2. 3 ส.ค.62 ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 

การแข่งขันScience Project 

work ระดับชั้น ม.1-ม.3  กลุ่ม

โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและ

ภาคตะวันออกโซน  

ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นางสาววศาภรณ์ สันสน 

 

กลุ่มโรงเรียน 
EP/MEP ภาค
กลางและภาค

ตะวันออก  

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

3. 28 ต.ค. - 10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ใน
การแข่งขันการแข่งขันเครื่องบิน
พลังยางประเภทบินนาน 
 ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
ระดับสพม.เขต2 ครั้งที่ 69  
ประจำปีการศึกษา 2562  

 1. นางสาวปิยดา  โขมณี  
2. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ 

สพม.2 เกียรติบัตร 

4. 3 ส.ค.62 ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน
ไดร้บัรางวัลระดับเหรียญทอง 

1. นางสาววศาภรณ์ สันสน 

 

กลุ่มโรงเรียน 
EP/MEP ภาค

เกียรติบัตร, 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลักฐาน
อ้างอิง 

การแข่งขนัScience Project 
work ระดับชั้น ม.1-ม.3  กลุ่ม
โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและ
ภาคตะวันออกโซน ประจำปี
การศึกษา 2562 

กลางและภาค
ตะวันออก  

ภาพถ่าย 

5. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562  
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญทอง 

1. นางสาวปิยดา  โขมณี 

2. นางสาวศรินยา ภุมรินทร์ 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

6. 
28 ต.ค.-10 
พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562  
การแข่งขันการจัดการค่ายพัก
แรม ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  

1.นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

7. 28 ต.ค. - 10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ
แข่งขันการแข่งขันเครื่องบินพลัง
ยางประเภทสามมิติ  
 ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
ระดับสพม.เขต2  ครั้งที่ 69  
ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นางสาวปิยดา   โขมณี  
2. นางสาวสุพรรษา   
แก้วสีหมอก 

สพม.2 เกียรติบัตร 

8. 28 ต.ค. ถึง 

10 พ.ย. 62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
ผลงานการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
ระดับชั้น  ม.1-ม.3  

 1. นางสาวอุษณีย์ ธนารุณ     
 2. นางสัญญารักษ์  
ปรางทอง  
 

สพม.2 เกียรติบัตร 

ภาพถ่าย 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลักฐาน
อ้างอิง 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
ระดบัสพม.เขต2 ครั้งที่ 69  
ประจำปีการศึกษา 2562 

9. 28 ต.ค. 57’ 

14 พ.ย. 62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ

แข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์      

ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม

นักเรียนฯ ระดับสพม.เขต2 ครั้งที่ 

69  ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นางสาวอุษณีย์ ธนารุณ     
 2. นางสัญญารักษ์  

ปรางทอง 

สพม.2 เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

10. 7 พ.ย. 2562 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน การ

แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show) ม.4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

ระดับสพม.เขต 2 ครั้งที่ 69 

ประจำปีการศึกษา 2562 

1.นางสาวอุษณีย์ ธนารุณ 

2.นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

11. 
28 ต.ค.-10 
พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที ่69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญเงิน 

1. นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

12. 28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2562 การแข่งขันเครื่องบินพลัง

ยาง ประเภทบินนาน (3D) 

ระดับชั้น ม .1 - ม.3  

รางวัลระดับเหรียญเงิน 

1. นางสาวปิยดา  โขมณี 

2. นางสาวสุพรรษา  

แก้วสีหมอก 

สำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

13. 8 ต.ค. 62  ได้โล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศ นางสาวปิยดา โขมณี สพม.2 โล่เกียรติยศ 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลักฐาน
อ้างอิง 

ระดับเหรียญทองแดงประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการ
คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2  
ประจำปีการศึกษา 2562 

14. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 การแข่งขันอากาศยาน
บังคับวิทยุ ประเภทพิชิตเป้า 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6  รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. นางสาวปิยดา  โขมณี 

2. นางสาวศรินยา ภุมรินทร์ 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

15 28 ต.ค. - 10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

ระดับชั้น ม.4 - 6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับ

สพม.เขต2  ครั้งที่ 69  ประจำปี

การศึกษา 2562 

1. นางสาวอรทิรา   
แก้วเจริญ 
2. นางจินตนา  ธรรมวิทวัส 

สพม.2 เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

16. 28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2562 การประกวดสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - 

ม.6  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  

1. นางสาวปิยดา  โขมณี 
2. นางสาวสุพรรษา  
แก้วสีหมอก 

สพม.2 เกียรติบัตร 

17. 28 ต.ค. - 10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

 1. นางสาวปิยดา  โขมณี  
2. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ 

สพม.2 เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลักฐาน
อ้างอิง 

การแข่งขันการแข่งขันเครื่องบิน

เล็กวิทยุบังคับ  ม.4-ม.6งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับ

สพม.เขต2  ครั้งที่ 69 ประจำปี

การศึกษา 2562 

18. 28 ต.ค. - 10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

การแข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

ระดับสพม.เขต2 ครั้งที่ 69  

ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นางปนัสดา   
วจนะเสถียร 
2. นางสาวระวีวรรณ   
สุขเจริญ 

สพม.2 เกียรติบัตร 

19. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2562 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ประเภท
สิ่งประดิษฐ์  ระดับ ม.4-ม.6  
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

1. นางจินตนา  ธรรมวิทวัส 

2. นางนิตย์ดี   

เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์ 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

20. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่
การศกึษา ประจำปีการศึกษา 
2562 การประกวดสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 - 
ม.6  รางวัลระดับเหรียญทองแดง  

1. นางนิตย์ดี   

เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์ 

 

2. นางสาวสุพรรษา  แก้วสี

หมอก 

สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  

เขต 2 

เกียรติบัตร 

21. 28 ต.ค. - 10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4 - 6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 
ระดับสพม.เขต2  ครั้งที่ 69  
ประจำปีการศึกษา 2562 

1.นางสาวระวีวรรณ   
สุขเจริญ 
2. นางปนัสดา   
วจนะเสถียร 

สพม.2 เกยีรติบัตร, 

ภาพถ่าย 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลักฐาน
อ้างอิง 

22 1 ส.ค. 62 
ได้รับรางวัลดีเยี่ยมการนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ระดับโรงเรียน 

1. นางสาวปิยดา โขมณี โรงเรียน เกียรติบัตร 

23 30 ส.ค. 62 ได้รับรางวัลดีมาก การนำเสนอ

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) ระดับสหวิทยาเขต

นวลจันทร์ 

1.นางสาวระวีวรรณ   
สุขเจริญ 
 

สพม.2สหวิทยา

เขตนวลจันทร์ 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

24. 1 ส.ค. 62 ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอ

ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 

Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.นางสาวระวีวรรณ   
สุขเจริญ 
 

ร.ร.นวมินทรา- 

ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

25. 9 ก.ย.62 ปิยชนม์ คนการศึกษา 1. นางจินตนา  ธรรมวิทวัส สกสค. เกียรติบัตร 

26. 16-18 ม.ค.

63 

วิทยากรค่าย English camp 

2019 นักเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษ MEP/SEP 

1. นางสาววศาภรณ์ สันสน ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

27. 16-18 ม.ค.

63 

วิทยากรค่าย English camp 

2019 นักเรียนโครงการห้องเรียน

พิเศษ MEP/SEP 

1. นางสาววศาภรณ์ สันสน ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

31. 14-16 ม.ค.

63 

วิทยากรค่าย STEM  แรงบันดาล

ใจจากธรรมชาติ 

 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ 

(Gifted) 

1. นางสาวปิยดา  โขมณี ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับสมาคม

พัฒนาประชากร
และชุมชน 

เกียรติบัตร,  
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่

มอบ 
หลักฐาน
อ้างอิง 

32. 
14-16 ม.ค.

2563 
วิทยากรอบรมค่าย STEM  
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

นางสาวสายสุนีย์   

งามพรหม 

ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสาน

ซับใต้ อ.ปาก
ช่อง จ. 

นครราชสีมา 

เกียรติบัตร 

33. 16-18 ม.ค.

2563 

วิทยากรอบรมค่าย STEM แรง

บันดาลใจจากธรรมชาติ 

สมาคมพัฒนาประชากรและ

ชุมชน 

ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสาน

ซับใต้ อ.ปาก
ช่อง จ. 

นครราชสีมา 

เกียรติบัตร 

34. 16 – 18 ม.ค. 

63 

วิทยากรค่าย STEM  
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

1.นางสาวระวีวรรณ   

สุขเจริญ 

ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสาน

ซับใต้ อ.ปาก
ช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

35. 
16-18 ม.ค.

2563 
วิทยากรอบรมค่าย STEM  
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

1.นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง 

ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสาน

ซับใต้ อ.ปาก
ช่อง  

จ.นครราชสีมา 

เกียรติบัตร 

36. 
16-18 ม.ค.

2563 
วิทยากรอบรมค่าย STEM  
แรงบนัดาลใจจากธรรมชาติ 

1.นางนิตย์ดี   

เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์ 

ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสาน

ซับใต้ อ.ปาก
ช่อง จ. 

นครราชสีมา 

เกียรติบัตร 

37. 16 – 18 ม.ค. 

63 

วิทยากรค่าย STEM  
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

1. นางสาวอรทิรา  
 แก้วเจริญ 
 

ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสาน

ซับใต้ อ.ปาก
ช่อง  

จ. นครราชสีมา 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 
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หลักฐาน
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39. 
14-16 ม.ค.

2563 
วิทยากรอบรมค่าย STEM  
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

1.นางสาวศรินยา ภุมรินทร์ 

ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสาน

ซับใต้ อ.ปาก
ช่อง จ. 

นครราชสีมา 

เกียรตบิัตร 

38. 9/พ.ย./62 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

1. นางจินตนา   ธรรมวิทวัส 

2. นางสาวอรทิรา  

 แก้วเจริญ 

  

สพม.2 เกียรติบัตร 

39 30 ม.ค.2563 

คณะกรรมการกิจกรรม 
การประกวดและนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์  
“Science project challenge” 
2562 

1.นางนิตย์ดี   

เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์ 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

40. 30 ม.ค.63 กรรมการตัดสินประกวดโครงงาน

สร้างสรรค์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 

นักเรียนระดับชั้นม.4 

1.นางสัญญารักษ์ ปรางทอง 

2.นางสาววศาภรณ์ สันสน 

3.นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ 

ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

41. 30 ม.ค.63 กรรมการตัดสินประกวดโครงงาน
สร้างสรรค์ประเภททดลอง 
นักเรียนระดับชั้นม.4 

1.นางสาวอรทิรา   

 แก้วเจริญ 

2.นายณัฐพงศ์    

 จิตรบรรจง 

3.นางสาวสุพรรษา 
 แก้วสีหมอก 

ร.ร.นวมินทรา- 
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

 

42. 30 ม.ค.63 กรรมการตัดสินประกวดโครงงาน

สร้างสรรค์ประเภททดลองและ

สิ่งประดิษฐ์/ MEP นักเรียน

ระดับชั้นม.3/11-3/12 

1.นางสาวสายสุนีย์   

งามพรหม 

2.นางสาวปิยดา  โขมณี 

3.นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ 

ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 
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มอบ 
หลักฐาน
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43. 30 ม.ค.63 กรรมการตัดสินประกวดโครงงาน
สร้างสรรค์ประเภทสำรวจ และ
ทดลอง นักเรียนระดับชั้นม.3 
และม.6 

1.นางสาวระวีวรรณ   

สุขเจริญ 

ร.ร.นวมินทรา- 
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร, 

ภาพถ่าย 

44. 
30 ม.ค. 

2563 

คณะกรรมการกิจกรรม 
การประกวดและนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์  
“Science project challenge” 
2562 

1.นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง 
โรงเรียน 

นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

45. 30 ม.ค.2563 

คณะกรรมการกิจกรรม 
การประกวดและนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์  
“Science project challenge” 
2562 

1.นางสาวศรินยา ภุมรินทร์ 
โรงเรียน 

นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

46. 30 ม.ค.2563 

คณะกรรมการกิจกรรม 
การประกวดและนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์  
“Science project challenge” 
2562 

1.นางภูรีรัช  บุญจันทร์ 
โรงเรียน 

นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

48. 30 ม.ค.2563 

คณะกรรมการกิจกรรม 
การประกวดและนำเสนอ
โครงงานวิทยาศาสตร์  
“Science project challenge” 
2562 

1.ว่าที่ ร.ต.นิรุ่งเรือง พันธุ์ยา 
โรงเรียน 

นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

49. 
26 ต.ค. – 1 
ส.ค. 2562 

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 1.นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ 
สำนักงานเขต
ลูกเสือแหงชาติ 

เกียรติบัตร 

50. 25 พ.ย.2562 เข้าร่วมงานวันธีรราชเจ้า 1.นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ สำนักงานเขต
ลูกเสือแหงชาติ 

เกียรติบัตร 
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หลักฐาน
อ้างอิง 

51. 

27-29 พ.ย.

2563 

 

วิทยากรค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
 ยุวกาชาด 

นางสาวสายสุนีย์ งามพรหม ค่ายพรหมวัฒนา เกียรติบัตร 

52. 26 ก.พ.63 วิทยากรค่าย ลูกเสือ   เนตรนารี 

และยวุกาชาด One day camp  

นักเรียนระดับชั้น ม.1 

1. นางสัญญารักษ์  

ปรางทอง 

 

 

ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

ภาพถ่าย 

53. 26 ก.พ.63 วิทยากรค่าย ลูกเสือ One day 

camp  นักเรียนระดับชั้น ม.1 

1. นางสาววศาภรณ์ สันสน ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

ภาพถ่าย 

54. 29 ก.พ.63 วิทยากรค่าย ลูกเสือ One day 

camp  นักเรียนระดับชั้น ม.3 

1. นางสาวปิยดา  โขมณี ร.ร.นวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

ภาพถ่าย 

55.  คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่น , หัวหน้างาน

สารสนเทศดีเด่น ,ผู้จัดหารายได้

โรงเรียนดีเด่น 

 1. นางสาววศาภรณ์   
สันสน 

โรงเรียน 
นวมนิทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

56.  คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่น , หัวหน้ากลุ่ม

นโยบายและแผนดีเด่น ,ผู้จัดหา

รายได้โรงเรียนดีเด่น,ครูผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้โรงเรียน 

1. นางสาวปิยดา โขมณี โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

57.  คนดีศรีนวมนิท์ ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่น ,ครูผู้สร้างชื่อเสียง

ให้โรงเรียน ,ผู้จัดหารายได้

โรงเรียนดีเด่น ,ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่

1.นางสาวสุพรรษา  

แก้วสีหมอก 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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โดยไม่มีวันลา 

58.  คนดีศรีนวมินทร์ ประเภท 

ครูผู้สอนดี ,ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้

โรงเรียน 

1. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

59.  ครูผู้สอนดีเด่น , หัวหน้างาน

กำหนดนโยบายดีเด่น , ครูผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้โรงเรียน และ จัดหา

รายได้โรงเรียนดีเด่น 

1. นางจินตนา ธรรมวิทวัส โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

58.  คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่น , หัวหน้างาน

สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน

ดีเด่น ,ผู้จัดหารายได้โรงเรียน

ดีเด่น,ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้

โรงเรียน 

1. นางนิตย์รดี   

เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์ 

 เกยีรติบัตร 

 

59.  คนดีศรีนวมินทร์ ประเภท 

ครูผู้สอนดี ,ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้

โรงเรียน 

 1.นางสาวระวีวรรณ 
 สุขเจริญ  

- เกียรติบัตร 

60.  คนดีศรีนวมินทร์ ประเภท 

ครูผู้สอนดี ,ครูผู้สร้างชื่อเสียง ให้

โรงเรียน และ หัวหน้าระดับชั้น

ดีเด่น 

1. นางปนัสดา วจนะเสถียร -  เกียรติบัตร 

61.  รางวัลคนดีศรีนวมินทร์ประเภท 

ประเภทครูผู้สร้างชื่อเสียงให้

โรงเรียนและครูอัตราจ้างดีเด่น 

1.นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ  เกียรติบัตร 

62.  รางวัลคนดีศรีนวมินท์ ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่นและครูผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้โรงเรียน 

1. นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง  เกียรติบัตร 
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63.  รางวัลคนดีศรีนวมินท์ ประเภท ผู้

จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น 

1. ว่าที่ ร.ต.นิรุ่งเรือง   

พันธุ์ยา 

 เกียรติบัตร 

64.  รางวัลคนดีศรีนวมินทร์ ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่น และผู้จัดหารายได้

โรงเรียนดีเด่น 

1. สายสุนีย์ งามพรหม  เกียรติบัตร 

65.  รางวัลคนดีศรีนวมินทร์ ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่น,ครูผู้สร้างชื่อเสียง

ให้โรงเรียน และผู้จัดหารายได้

โรงเรียนดีเด่น   

1.นางสาวอรทิรา แก้วเจริญ  เกียรติบัตร 

66.  รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ครูผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้โรงเรียน 

1. นางภูรีรัช  บุญจันทร์    เกียรติบัตร 

67.  รางวัลคนดีศรีนวมินท์ประเภท 

ครูผู้สอนดีเด่น, ครูผู้จัดหารายได้

โรงเรียนดีเด่น, ครูผู้สร้างชื่อเสียง

ให้โรงเรียน, หัวหน้างานส่งเสริม 

ยกย่องและเชิดชูเกียรติดีเด่น 

 1.นางสาวอุษณีย์ ธนารุณ - เกียรติบัตร 

68.  รางวัลคนดีศรีนวมินท์ประเภท 

หัวหน้างานควบคุมภายในดีเด่น, 

ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและ

ครูผู้สอนดีเด่น 

1.นางสัญญารักษ์ ปรางทอง -  เกียรติบัตร 
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รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562 
1.นางสาวอรรจนีย์   ชูช่วยสุวรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์   

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/    สิ่งเชิดชเูกียรติ หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1. 28 ต.ค. 62    

– 

10 พ.ย. 62 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

ภาพถ่าย 

คำสั่งแต่งตัง้ 

2. 28 ต.ค. 62    
– 

10 พ.ย. 62 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

ภาพถ่าย 

คำสั่งแต่งตั้ง 

3. 28 ต.ค. 62    
– 

10 พ.ย. 62 

ครผูู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 
69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

ภาพถ่าย 

คำสั่งแต่งตั้ง 

4. 7–9 ธ.ค. 62 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนัซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษา  

เกียรติบัตร 

ภาพถ่าย 

คำสั่งแต่งตั้ง 

5. 7–9 ธ.ค. 62 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษา  

เกียรติบัตร 

ภาพถ่าย 

คำสั่งแต่งตั้ง 

6 6 มี.ค. 63 คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้จัดหารายได้
โรงเรียนดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

7 6 มี.ค. 
2563  

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

81 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/    สิ่งเชิดชเูกียรติ หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
8 6 มี.ค. 63 คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สร้างชื่อให้

โรงเรียน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

9 6 มี.ค. 63 คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้ากลุ่มสาระ
ดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

10 6 มี.ค. 63 คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้างานพัฒนา
บุคลากรดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
 

2.นายกิตติ กรพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/สิ่งเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 26 มิถุนายน 

2562 
กรรมการตัดสินการประกวด
กิจกรรมแต่งไทยสไตล์
วรรณคดี 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

2 8 สิงหาคม 
2562 

กรรมการการแข่งขันประกวด
มิสแกรนด์อาเซียน 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

3 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน 
2562 

 กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้นม.4-ม.6  
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

4 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน 
 2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลข
เร็ว ระดับชั้นม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง  / เกียรติบัตร 

5 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน 
 2562 

ครูสอนนักเรียนกิจกรรมการ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นม.
4-ม.6  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง  / เกียรติบัตร 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกยีรติบัตร 

 



  

 

82 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/สิ่งเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดีเด่นในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

8 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครผูู้
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มวีันลา ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

9 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานส่งเสริม
ประชาธิปไตยดีเด่น ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

10 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานพัสดุกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

83 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

3.นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/สิ่งเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

2 28 ตุลาคม -
10 
พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

3 28 ตุลาคม -
10 
พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการและเลขานุการ
อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชา
คณิตศาสตร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

4 28 ตุลาคม -
10 
พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดบัเหรียญทอง กิจกรรม
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณา
การความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง  / เกียรติบัตร 

5 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานกลุ่มงานบริหาร
วิชาการดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่นในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครู
ผู้สร้างชื่อให้โรงเรียน ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกยีรติบัตร 

 



  

 

84 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/สิ่งเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

 
 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
4.นางยุพิน บำรุงราษฏร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน 

2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ระดับชั้นม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

2 6 มนีาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่นในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

85 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ  
5.นายสมบัติ ไชยศร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล/สิ่งเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน  

2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง  ชนะเลิศ กิจกรรมการ
แข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน 
ระดับชั้น ม.1-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

2 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้จัดหา
รายได้โรงเรียนดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

3 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอน
ดีเด่นในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

4 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สร้างชื่อ
ให้โรงเรียน ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

5 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้างาน
กิจการนักเรียนดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่มีวันลา ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
 

 
 

 



  

 

86 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ  

6.นางจารุชา ไชยศร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 1 สิงหาคม 
2562 

รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินท์ 5 ภูมิภาค 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

2 30 สิงหาคม 
2562 

รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินท์ 5 ภูมิภาค 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

3 4 ตุลาคม 
2562 

รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทครูผู้สอนยอด
เยี่ยม กลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในการ
คัดเลือกผลการปฏิบัติการที่
เป็นเลิศ “เพชรน้ำหนึ่ง สพม.
2” ประจำปี 2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

4 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.1-3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกียรติบัตร 

5 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.4-6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- คำสั่ง / เกยีรติบัตร 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้
จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

87 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่นในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

8 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครู
ผู้สร้างชื่อให้โรงเรียน ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

9 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
7.นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 6 มีนาคม
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้
จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

2 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่นในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 
  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

88 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

3 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานบุคลากรดีเด่น ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

    
8.นางสาวชนิศา ธรรมอินทร ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 
 

2 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
ระดับชั้น ม.4-6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทสร้าง
ทฤษฎีหรือคำอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

4 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้
จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

5 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่นในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

89 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครู
ผู้สร้างชื่อให้โรงเรียน ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

8 6 มนีาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานวิทยฐานะดีเด่นใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
   

9.นางสาววรวลัญช์ หว่งดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน  

2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

2 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 



  

 

90 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
4 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน  

2562 

ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วม  
กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้
โปรแกรม GSP ระดับ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

5 6 มนีาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอน
ดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศ
เกียรตคิุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สร้าง
ชื่อเสียงให้โรงเรียน ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้า
งานการเงินดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

91 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ  
10.นางเบญจมาพร พวงทอง กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน  

2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

2 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP  ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกยีรติบัตร 

 

4 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียนเข้าร่วม  
กิจกรรมการแข่งขัน
สร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับ ม.4-ม.6 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

5 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้
จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่นใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

92 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
7 6 มีนาคม 

2563 
คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียน
ดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

    
11.นายนันทศักดิ์ สืบสม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน  

2562 

กรรมการการตัดสินการแข่งขัน  
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)   
ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

2 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการการตัดสินการแข่งขัน  
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (เอแม็ท)   
ระดับ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญ  กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  
(เอแม็ท)  ระดับ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

4 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้จัดหา
รายได้โรงเรียนดีเด่น ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

5 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครู
ผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

93 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
7 6 มีนาคม 

2563 
คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้า
งานวัดผลดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
12.นายวิทูรย์ สันนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 
 

16 สิงหาคม 
2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันบูรณาการ STEM เนื่อง
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจำปี 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

2 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ
ความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

4 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

5 24 - 26 
สิงหาคม 
2562 

เขา้ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การนำเสนอผลงาน และการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมการ
เรียนรู้ ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับ
ภูมิภาค 

สพม.2 เกียรติบัตร 

 



  

 

94 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
6 6 มีนาคม 

2563 
คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้จัดหา
รายได้โรงเรียนดีเด่น ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่นในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

8 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครู
ผู้สร้างชื่อให้โรงเรียน ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

9 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้า
งานวิจัยดีเด่น ในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
13.นางสาววันวิสาข์ เทพกรรณ ์กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 1 สิงหาคม 
2562 

รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค 

เกียรติบัตร 

 

2 30 สิงหาคม 
2562 

รางวัลดีเยี่ยม การนำเสนอผลงาน
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินท์ 5 ภูมิภาค 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม 
-10 

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เกียรติบัตร 

 



  

 

95 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

พฤศจิกายน
  2562 

กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภา
นักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.6 

เขต 2 

4 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการการตัดสินการแข่งขัน  
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์   
ระดับ ม.4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

5 
 
 

 

28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการการตัดสินการแข่งขัน  
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์   
ระดับ ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

6 1 มกราคม 
2563 

เป็นผู้ที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice)  

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

เกียรติบัตร 

โล่รางวัล 

 
7 6 มีนาคม 

2563 
คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันลา ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

8 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอน
ดีเด่นในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

9 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สร้าง
ชื่อให้โรงเรียน ในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน และประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

10 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้า
แผนงานวิชาการดีเด่น ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

11 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้า
งานสภานักเรียนดีเด่น ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

96 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

 
14.นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 16 สิงหาคม
2562 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แข่งขันบูรณาการ STEM เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศกึษา 
เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

2 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม    
การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

4 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้จัดหารายได้
โรงเรียนดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

5 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรตบิัตร 

 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดศีรนีวมินท์ประเภท ครูผู้สร้างชื่อให้
โรงเรียน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้างาน
สารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไปดีเด่น ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 



  

 

97 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

8 
 

6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้างานคณะ
สีดีเด่น 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

9 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้จัดหารายได้
โรงเรียนดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

10 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
15.นางสาวรัตติกาล แก้วพวง กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน  

2562 

 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

2 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียนได้เข้าร่วม กิจกรรม 
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

3 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท หัวหน้างาน
พัสดุวิชาการดีเด่น ในโอกาสวันคล้าย
วันสถาปนาโรงเรียน และประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

4 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น 
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
 
 



  

 

98 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
16.นายภัทรวัฒน์ พงศ์นุรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 24-25 

ตุลาคม 2562 
โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ผู้
ส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
นักเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย
เยาวชนคนดีของแผ่นดินภายใต้
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของ
สถานศกึษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

2 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท)ระดับชั้นม.
1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์(เอแม็ท)ระดับชั้นม.
4-ม.6 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

4 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน  
2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการ
แข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอ
แม็ท)ระดับชั้นม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

5 9 ธันวาคม 
2563 

The first place In English 
Quiz for Teachers during the 
International week 2019 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

6 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอน
ดีเด่นในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศ
เกียรติคุณบุคลากรดีเด่น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

7 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครู
ผู้สร้างชื่อให้โรงเรียน ในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
และประกาศเกียรติคุณบุคลากร
ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ  
17.นางสาวกนกอร อาจเอ่ียม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
1 28 ตุลาคม -

10 
พฤศจิกายน 

 2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการ
แข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

2 23-24 
พฤศจิกายน 

2562 

สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
รายการแม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ดเกม 
เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 31 

บริษัท แม็กซ์พลอย จำกัด เกียรติบัตร 

 

3 28 ตุลาคม -
10 

พฤศจิกายน 
 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงินกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์  (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

 

4 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้จัดหารายได้
โรงเรียนดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียน และประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรดเีด่น ประจำปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรตบิัตร 

 

5 6 มีนาคม 
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ครูผู้สอนดีเด่นใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และ
ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

 

 
18.นางสาวภานิกา พินิจมนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 28 ตุลาคม 
-10 

พฤศจิกายน
  2562 

กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กิจกรรมการแขง่ขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ระดับชั้นม.1-ม.3 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
2 

เกียรติบัตร 

 

2 6 มีนาคม
2563 

คนดีศรีนวมินท์ประเภท ผู้
จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น ใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน และประกาศเกียรติ
คุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี
การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
นางสาวศิตา  ประสานสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
สถานทีแ่ข่งขัน 

1. 
27-28 
ตุลาคม 
2562 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจำปี

การศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2. 
7 สิงหาคม 

2562 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจำปี

การศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ศาลอุทธรณ์ ภาค 9 ณ มหาวิทยาลัยสยาม 

3. 
24-25 

สิงหาคม 
2562 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจำปีการศึกษา 2562 

มูลนิธิร่มฉัตร 
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ใน

พระราชูปถัมภ์ 
 

4. 
1 

พฤศจิกายน 
2562 

การแข่งขนัศลิปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี

การศึกษา 2562 
การประกวดแข่งขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง 
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รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
นางสาวณฎัฐธิดา  มณีพิพัฒน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 

นายถวิล  จลุทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน 

1. 
10 สิงหาคม 

2562 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน
วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ศาลยุติธรรม ณ ศาลยุติธรรม 

2. 
24-25 

สิงหาคม 
2562 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ  ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 
มูลนิธิร่มฉัตร 

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ใน
พระราชูปถัมภ์ 

 

3. 
7 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันมารยาทไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล

เหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน 

1. 
7 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
การประกวดแขง่ขันมารยาทไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัล
เหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 



  

 

102 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
นางสาวณัฎฐิพร  คำปลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

 
นางสาวนิศากร  อุปนันท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน 

1. 
8 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบำเพ็ญ 

 

2. 
8 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบำเพ็ญ 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
สถานทีแ่ข่งขัน 

1. 
10 สิงหาคม 

2562 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน
วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ศาลยุติธรรม ณ ศาลยุติธรรม 

2. 
8 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันเพลงคณุธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบำเพ็ญ 

 

3. 
8 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐ
บุตรบำเพ็ญ 
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รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
นางสาวลำไพร  ลาแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
นางสาวอภิญญา  สีกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชือ่เรื่องที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน 

1. 
1 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึง
ทองหลาง 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
หน่วยงานที่จัด 

การแข่งขัน 
สถานที่แข่งขัน 

1. 
6 กันยายน 

2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. 
7 พฤศจิกายน 

2562 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
การประกวดแข่งขันมารยาทไทย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

ณ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
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รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา      ปีการศึกษา 2562 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

1 
1-15 ต. 

ค.2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการบรรพชา เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี 

นางสาวอักราภัค  
วงศ์อนันต์ 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

2 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวอักราภัค  
วงศ์อนันต์ 

สพม.2 เกียรติบัตร 

3 8 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การ
แข่งขันการจัดการค่ายพัก
แรม  รางวัลชนะเลิศ 

นางสาวอักราภัค  
วงศ์อนันต์ 

สพม.2 เกียรติบัตร 

4 23,30 พ.ย.
2562 

ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 
BasKetball Pre-
Engineering Cup 2019  
รุ่นอายุ 18 ปี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวอักราภัค 
 วงศ์อนันต์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

เกียรติบัตร 

5 7-9 ธ.ค.
2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นางสาวอักราภัค  
วงศ์อนันต์ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 



  

 

105 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

6 

1-15 ต. 

ค.2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการบรรพชา เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี 

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต 
โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

7 11- 13 
ธันวาคม 
2562   

ฟุตบอล Football Pre-
Engineering Cup 2019  
รุ่นอายุ 18  

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

เกียรติบัตร 

8 

1-15 ต. 

ค.2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการบรรพชา เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี 

นายชาคร ชูพงษ์ 
โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

9 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษารองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นายชาคร ชูพงษ์ สพม.2 เกียรติบัตร 

10 23,30 พ.ย.
2562 

ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 
BasKetball Pre-
Engineering Cup 2019  

นายชาคร ชูพงษ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ

เกียรติบัตร 



  

 

106 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

รุ่นอายุ 18 ปี รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

นครเหนือ 

11 

1-15 ต. 

ค.2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการบรรพชา เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี 

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี 
โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

12 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษารองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี สพม.2 เกียรติบัตร 

13 11- 13 
ธันวาคม 
2562   

ฟุตบอล Football Pre-
Engineering Cup 2019  
รุ่นอายุ 18 

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

เกียรติบัตร 

14 

1-15 ต. 

ค.2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการบรรพชา เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี  

นายธีรวัต นวลภักดิ ์
โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

      



  

 

107 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

15 8 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที ่69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การ
แข่งขันการจัดการค่ายพัก
แรม  รางวัลชนะเลิศ 

นายธีรวัต นวลภักดิ ์ สพม.2 เกียรติบัตร 

16 11- 13 
ธันวาคม 
2562   

ฟุตบอล Football Pre-
Engineering Cup 2019  
รุ่นอายุ 18  

นายธีรวัต นวลภักดิ ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

เกียรติบัตร 

17 7-9 ธ.ค.
2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ระดับชาติ 
ประจำปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันการจัดการค่าย
พักแรม รองชนะเลิศอันดับ 
2 

นายธีรวัต นวลภักดิ ์ สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

เกียรติบัตร 

18 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที ่69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษารองชนะเลิศ
อันดับ 2 

นางสาวจุไรรัตน์  
ณพัชญ์จิรากุล 

สพม.2 เกียรติบัตร 

19 

1-15 ต. 

ค.2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการบรรพชา เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระ
ราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี 

นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูป 
โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

20 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี

นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูป สพม.2 เกียรติบัตร 



  

 

108 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

การศึกษา 2562 การ
แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษารองชนะเลิศ
อันดับ 1 

21 

1-15 ต. 

ค.2562 

คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการบรรพชา เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติและถวายพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปีหลวงและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี 

นางสาวจุไรรัตน์ ณพัชญ์จิ
รากุล  

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

22 6 พ.ย.2562 งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การ
แข่งขันคีตะมวยไทย  
รองชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูป สพม.2 เกียรติบัตร 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

109 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่
วัน/

เดือน/ปี 
ชื่อรางวัล 

ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

1.  

 

 

 

28 
ต.ค.62-

10 
พ.ย.62 

-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม. 1 -ม. 3 รางวัล
เหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกต ุ
 
 
 
 
 

สพม.2 เกียรติบัตร 

2. -การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม 1 -ม 3 รางวัล
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

3. -การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รางวัล
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

4. -การแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ประเภทชาย ม. 1 -ม. 3 
รางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

5. -การแข่งขนัขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

6 -การแข่งขัน รำวงมาตรฐาน
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญ
ทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. นางจริยาภรณ์ ศิริพร 
2. นางสาวอัจฉริยา 
 นาคอ้าย 
3. นางสาวอุไร แก่นสัย 

สพม.2 เกียรติบัตร 
7 -การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 

ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญ
ทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    
 



  

 

110 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ป ี
ชื่อรางวัล 

ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

8.  

28 
ต.ค.62-10 

พ.ย.62 

-การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 รางวัล
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

1. นางจริยาภรณ์ ศิริพร 
2. นางสาวอัจฉริยา 
 นาคอ้าย 
3. นางสาวอุไร แก่นสัย 

สพม. เกียรติบัตร 

9. -การประกวดวงดนตรีสตริง 
ระดับชั้น ม. 1 ถึง ม. 3 รางวัล
ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ 

ระดับชาติ 

1. นายฑีฆภัส สนธินุช 
2. นายนายวิษณุ ธิรามนต์ 
3. นายวิรัตน์ สินช ู

สพม. เกียรติบัตร 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

111 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

1 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางสุดาวรรณ 
ทาโยธี 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

2 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางสุดาวรรณ 
ทาโยธี 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

3 6 มี.ค. 2563 
 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น 
ปีการศึกษา 2562 

นางสุดาวรรณ 
ทาโยธี 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

เกียรติบัตร 
 

4 6 มี.ค. 2563 
 
 

รางวัล คนดศีรีนวมินท์ ประเภท 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นางสุดาวรรณ 
ทาโยธี 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

5 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางประไพศรี 
บุญไสย 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

6 6 มี.ค. 2563 
 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
หัวหน้ากลุ่มการเงินและทรัพย์สิน
ดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางประไพศรี 
บุญไสย 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

7 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางประไพศรี 
บุญไสย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

8 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นายนรินทร์ 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

9 6 มี.ค. 2563 
 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
หัวหน้ากลุ่มงานบนริการดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นายนรินทร์ 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

10 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายนรินทร์ 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

11 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางกรรณิการ ์
เสียงใหญ่ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

12 6 มี.ค. 2563 
 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
หัวหน้างานโภชนาการดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นางกรรณิการ ์
เสียงใหญ่ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

เกียรติบัตร 
 



  

 

112 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

13 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางกรรณิการ ์
เสียงใหญ่ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

14 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางนิสารัตน์ 
เสน่หา 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

15 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางนิสารัตน์ 
เสน่หา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

16 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ผู้จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นางนิสารัตน์ 
เสน่หา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

17 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
หัวหน้าการประกันดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นางนิสารัตน์ 
เสน่หา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

18 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางสาวชนัญชิดา 
นาใจเย็น 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

19 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวชนัญชิดา 
นาใจเย็น 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

20 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางสาวชนญัชิดา 
นาใจเย็น 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

21 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นายวิชชุ 
รังสิยานนท์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบตัร 

22 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา 
ปีการศึกษา 2562 

นายวิชชุ 
รังสิยานนท์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

23 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผูส้อนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายวิชชุ 
รังสิยานนท์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

24 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
หัวหน้าระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายวิชชุ 
รังสิยานนท์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

25 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นายพนธกร 
พิมเสน 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

26 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายพนธกร 
พิมเสน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรตบิัตร 
 



  

 

113 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

27 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ผู้จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นายพนธกร 
พิมเสน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

28 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

ว่าท่ี ร.ต.วีรเดช 
เกิดบ้านตะเคียน 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

29 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ว่าท่ี ร.ต.วีรเดช 
เกิดบ้านตะเคียน 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

30 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

ว่าท่ี ร.ต.วีรเดช 
เกิดบ้านตะเคียน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

31 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน  
ปีการศึกษา 2562 

ว่าท่ี ร.ต.วีรเดช 
เกิดบ้านตะเคียน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

32 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นายวิริยะ 
จินดาวงศ์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

33 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดศีรีนวมินท์ ประเภท  
หัวหน้างานบัตรประจำตัวนักเรียน 
ดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายวิริยะ 
จินดาวงศ์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

34 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา 
ปีการศึกษา 2562 

นายวิริยะ 
จินดาวงศ์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

35 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายวิริยะ 
จินดาวงศ์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

36 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางสาวกาญจนาภา 
ชาวไชย 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

37 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
หัวหน้างานบัญชีดีเด่น ปีการศึกษา 
2562 

นางสาวกาญจนาภา 
ชาวไชย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

38 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา 
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวกาญจนาภา 
ชาวไชย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

39 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางสาวกาญจนาภา 
ชาวไชย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 



  

 

114 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

40 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นายสัญญพงศ์ 
บุญญาภูมิพิทักษ ์

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

41 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดศีรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายสัญญพงศ์ 
บุญญาภูมิพิทักษ ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

42 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่มีวันลา 
ปีการศึกษา 2562 

นายสัญญพงศ์ 
บุญญาภูมิพิทักษ ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

43 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นายนฤดล 
รุดโถ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

44 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผูส้ร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 

นายนฤดล 
รุดโถ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

45 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายนฤดล 
รุดโถ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

46 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางดวงกมล 
เวียงวะลัย 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

47 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางดวงกมล 
เวียงวะลัย 

สำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

48 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางดวงกมล 
เวียงวะลัย 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

49 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 

นางดวงกมล 
เวียงวะลัย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

50 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
หัวหน้างานทะเบียนประวัติดีเด่น 
 ปีการศึกษา 2562 

นางดวงกมล 
เวียงวะลัย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

51 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางดวงกมล 
เวียงวะลัย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 



  

 

115 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

52 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางสาวกัญญามาศ 
ศิริเลิศเจริญกุล 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

53 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางสาวกัญญามาศ 
ศิริเลิศเจริญกุล 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

54 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางสาวกัญญามาศ 
ศิริเลิศเจริญกุล 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

55 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดศีรีนวมินท์ ประเภท 
หัวหน้างานพัฒนาสื่อดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวกัญญามาศ 
ศิริเลิศเจริญกุล 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

56 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางสาวกัญญามาศ 
ศิริเลิศเจริญกุล 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

57 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวกัญญามาศ 
ศริิเลิศเจริญกุล 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

58 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นายนนท์ปวิธ 
เพชระ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

59 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นายนนท์ปวิธ 
เพชระ 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

60 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นายนนท์ปวิธ 
เพชระ 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

61 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นายนนท์ปวิธ 
เพชระ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

62 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท 
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาดีเด่น  
ปีการศึกษา 2562 

นายนนท์ปวิธ 
เพชระ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

63 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 

นายนนท์ปวิธ 
เพชระ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 



  

 

116 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

64 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางสาวณัฐปภัสร์ 
ธนากิจไพศาล 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

65 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ระดับชั้น ม.1-ม.3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางสาวณฐัปภัสร์ 
ธนากิจไพศาล 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

66 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบ
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางสาวณัฐปภัสร์ 
ธนากิจไพศาล 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

67 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวณัฐปภัสร์ 
ธนากิจไพศาล 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

68 6 มี.ค. 2563 
  

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางสาวณัฐปภัสร์ 
ธนากิจไพศาล 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

69 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ผู้จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น 
ปีการศึกษา 2562 

นางสาวณฐัปภัสร์ 
ธนากิจไพศาล 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

70 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางสาวปทุม 
เอี่ยมสำอางค์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

71 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน การแข่งขันการตัดต่อ
ภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางสาวปทุม 
เอี่ยมสำอางค์ 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 

72 28 ต.ค. – 10 
พ.ย. 2562 

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

นางสาวปทุม 
เอี่ยมสำอางค์ 

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

เกียรติบัตร 
 

73 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดศีรีนวมินท์ ประเภท  
หัวหน้าคณะสีดีเด่น ปีการศึกษา 
2562 

นางสาวปทุม 
เอี่ยมสำอางค์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

74 6 มี.ค. 2563 
  

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางสาวปทุม 
เอี่ยมสำอางค์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

75 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 

นางสาวปทุม 
เอี่ยมสำอางค ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(ครูที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ 

หลักฐาน
อ้างอิง 

76 1-15 ต.ค. 
2562 

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
บรรพชาสามเณร เพื่อเฉลมิพระเกียรติ
และถวายพระราชกุศลฯ 

นางพรทิพย์ 
ทองจีน 

วัดบวรนิเวศวิหาร 
เขตพระนคร 

เกียรติบัตร 

77 6 มี.ค. 2563 
  

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 

นางพรทิพย์ 
ทองจีน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
 

78 6 มี.ค. 2563 
 

รางวัล คนดีศรีนวมินท์ ประเภท  
ผู้จัดหารายได้โรงเรียนดีเด่น 
ปีการศึกษา 2562 

นายอรรถกานต์ 
สิมาทอง 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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รางวัลหรือสิ่งเชิดชูเกียรติ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ที ่ วัน / 
เดือน/ ปี 

ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล  
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

1. 26 มิ.ย.62 รางวัลรองชนะเลิศ การ
แข่งขนัเขียนตามคำบอก 

ครูตรีนรภัทร  ตรีประเคน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

2. 26 มิ.ย.62 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 การแข่งขัน

เขียนตามคำบอก 

ครูเรือนขวัญ  คำภูแสน โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

3. 26 มิ.ย.62 รางวัลชมเชย การแข่งขนั
เขียนตามคำบอก 

ครูอัญชุลี  ทองสาลี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

4. 26 มิ.ย.62 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 กิจกรรมคัดลายมือครู 

นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประ
ทุม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

5. 10 ก.ค. 62 รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันซูโดกุ ประเภท
บุคลากรครูกิจกรรม
สัปดาห์คณิตศาสตร์   

นางสาววิลาสินี ลิขิตชัยศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

6. 10 ก.ค. 62 รางวัลเข้าร่วมแข่งขันซูโด
กุ ประเภทบุคลากรครู
กิจกรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์   

นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประ
ทุม 

โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

7. 16 ส.ค.62 รางวัลการเข้าร่วมการ
แข่งขันบูรณาการ STEM 
กิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวกมลทิพย์  แก้วมา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

8. 16 ส.ค.62 รางวัลการเข้าร่วมการ
แข่งขันบูรณาการ STEM 
กิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

นายกิจเกษม    อุปการะกิจ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

9. 16 ส.ค.62 รางวัลการเข้าร่วมการ
แข่งขันบูรณาการ STEM 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

นายสุพัฒน์    แผ่พร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

เกียรติบัตร 

10. 26 มิ.ย.62 รางวัลรองชนะเลิศ การ
แข่งขันเขียนตามคำบอก 

ครูตรีนรภัทร  ตรีประเคน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน / 
เดือน/ ปี 

ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล  
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

11. 26 มิ.ย.62 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 การแข่งขัน

เขียนตามคำบอก 

ครูเรือนขวัญ  คำภูแสน โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

12. 26 มิ.ย.62 รางวัลชมเชย การแข่งขัน
เขียนตามคำบอก 

ครูอัญชุลี  ทองสาลี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

13. 26 มิ.ย.62 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 กิจกรรมคัดลายมือครู 

นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประ
ทุม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกยีรติบัตร 

14. 10 ก.ค. 62 รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขันซูโดกุ ประเภท
บุคลากรครูกิจกรรม
สัปดาห์คณิตศาสตร์   

นางสาววิลาสินี ลิขิตชัยศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

15. 10 ก.ค. 62 รางวัลเข้าร่วมแข่งขันซูโด
กุ ประเภทบุคลากรครู
กิจกรรมสัปดาห์
คณิตศาสตร์   

นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประ
ทุม 

โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

16. 16 ส.ค.62 รางวัลการเข้าร่วมการ
แข่งขันบูรณาการ STEM 
กิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

นางสาวกมลทิพย์  แก้วมา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

17. 16 ส.ค.62 รางวัลการเข้าร่วมการ
แข่งขนับูรณาการ STEM 
กิจกรรมงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

นายกิจเกษม    อุปการะกิจ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

18. 16 ส.ค.62 รางวัลการเข้าร่วมการ
แข่งขันบูรณาการ STEM 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

นายสุพัฒน์    แผ่พร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

เกียรติบัตร 

19. 20 ส.ค.62 ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
ช่วยสอนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

นางศิโรรักษ์   ศิริรักษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

20. 20 ส.ค.62 ผู้ประสานงานอาสาสมัคร
ช่วยสอนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

นางสาวกมลทิพย์  แก้วมา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

21. 20 ส.ค.62 ผู้ประสานงานอาสาสมัคร ครูอัญชุลี  ทองสาลี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน / 
เดือน/ ปี 

ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล  
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

ช่วยสอนภาษาและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

กรุงเทพมหานคร 

22. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ื 
การศึกษา 

นางสาวปัทมา  อภิเจริญ
พันธุ์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

23. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางผ่องพรรณ  ใจใหญ่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

24. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางจันทิรา  แก้วกุลปรีชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

25. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวสมจิตต์  ทองสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

26. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางศิโรรักษ์     ศิริรักษ์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

27. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางราตรี         ไมโรส โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

28. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ื 
การศึกษา 

นายตรีนรภัทร   ตรีประเคน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

29. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นายเจษฎา       พละศักดิ์  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

30. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางเรือนขวัญ    คำภูแสน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

31. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวพิมลรัตน์  หาญยุทธ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน / 
เดือน/ ปี 

ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล  
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

32. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นายสุพัฒน์       แผ่พร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

33. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวเตือนใจ  สุนุกุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

34. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ 
การศึกษา 

นางสาววิลาสินี  ลิขิตชัยศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

35. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวทัสสิกา   ไตรพรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

35. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวอัญชุลี    ทองสาลี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

36. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นายสุริยา          แย้มบัว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

37. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวพิไลวรรณ   คนซื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

38. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวอัสวานา  เจ๊ะนะ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

39. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาวธนัญญา รัตนคนึง
ธรรม  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

40. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมคีุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประ
ทุม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

41. 10 ก.ย.62 ผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือ

นางสาวกมลทิพย์   แก้วมา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน / 
เดือน/ ปี 

ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล  
(ครูที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่มอบ หลักฐาน
อ้างอิง 

การศึกษา 

42. 
 

31 ต.ค.62  ครทูีป่รึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นางศิโรรักษ์     ศิริรักษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

43. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นายกิจเกษม     อุปการะกิจ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

44. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นายเจษฎา       พละศักดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

45. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นายสุพัฒน์       แผ่พร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

46. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นางสาวทัสสิกา   ไตรพรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

47. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นางสาวอัญชุลี    ทองสาลี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

48. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นางสาวพิไลวรรณ   คนซื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

49. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นางสาวธนัญญา รัตนคนึง
ธรรม  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

50. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประ
ทุม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกียรติบัตร 

51. 31 ต.ค.62  ครูที่ปรึกษารางวัลธง
เขียวห้องเรียนสะอาด 

นางสาวกมลทิพย์   แก้วมา  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เกยีรติบัตร 
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  2.3 สรุปผลการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

2.3.1  ตาราง แสดงจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครู
ทั้งหมด 

0 - 19  
ชัว่โมง 

20 – 39 
ชั่วโมง 

ตั้งแต่ 40 
ชั่วโมงขึ้นไป 

ภาษาไทย 11 - 3 8 
คณิตศาสตร์ 1๘ - ๑ 1๗ 
วิทยาศาสตร์ 16 - 2 14 
ภาษาต่างประเทศ 22 - - ๒๒ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 - ๖ ๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 - ๒ ๗ 
ศิลปะ 10 1 8 1 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 - 3 16 
แนะแนว 3 - - 3 
ห้องสมุด 3 ๑ ๒ - 

รวม 126 2 27 97 
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1

7

9
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1
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1

1

                      

      

        

      

            

     

             … 

           

              

           

          

       

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนครูทีไ่ด้รับการพัฒนา จ าแนกเป็นช่วงของจ านวนชั่วโมง
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา 2562
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2.3.2 ตาราง แสดงร้อยละของจำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา จำแนกตามจำนวนชั่วโมง  
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครู
ทั้งหมด 

0 - 19  
ชั่วโมง 

20 – 39 
ชั่วโมง 

40 ชั่วโมง
ขึ้นไป 

ภาษาไทย 11 0.00 27.27 72.72 
คณิตศาสตร์ 18 0.๐๐ 5.56 94.44 
วิทยาศาสตร์ 16 0.00 12.50 ๘๗.๕๐ 
ภาษาต่างประเทศ 22 ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 0.00 40.00 60.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 ๐.๐๐ 2๒.๒๒ ๗๗.๗๘ 
ศิลปะ 10 10.00 80.00 10.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 ๐.๐๐ ๑๕.๗๙ ๘๔.๒๑ 
แนะแนว 3 0.00 0.00 100.00 
ห้องสมุด 3 ๓๓.๓๓ ๖๖.๖๗ ๐.๐๐ 

รวม 126 1.59 21.43 76.98 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศกึษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
นางศรสีุดา พริ้มพราย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2. 20-24 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 
โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

30 

 
 

นางสาวสิริพร ฟ้าอรุณสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 
โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 
 

นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 
โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางจรรยารัตน์ วงศ์ใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารบัการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 
โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 
นายศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 5 ธ.ค.63 การอบรมโครงการโณงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

สพฐ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต http://thaisafeschool
.com 

20 

3. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชือ่เรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 18 ก.ย. 62 

 

อบรมสืบสานศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 2 

โรงเรียนบางกะปิ 

 

8 

3. 26 ก.ย. 62 
 

เศรษฐกิจพอเพียงในการต้าน
ทุจริต” 
 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

รัชดา 

8 

4. 18 ธ.ค. 62 
 

โครงการพัฒนาสัมพันธ์เครือข่าย
นักจัดรายการวิทยุ 
 

หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 
919 กองบัญชาการ

ทหารพัฒนา 

8 

5. 17 พ.ย.63 การอบรมโครงการโณงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

สพฐ ร่วมกับมูลนิธิศุภ
นิมิต 

http://thaisafeschool
.com 

20 

6. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

128 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรอืศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาวณัฐรดา ทองสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 5-9 ก.ย.62 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้น
ความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 

เครือข่ายโรงเรียนนวมินท์ 
5 ภูมิภาค 

ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า 
จังหวัดเชียงใหม่ 

50 

3. 23 พ.ย. 62 การอบรมโครงการโณงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตร
ลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

สพฐ ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิต http://thaisafeschool
.com 

20 

4. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 
นางสาวกัญญ์ชลิดา ป้องขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชือ่เรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 8-10 ส.ค.62 อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

สพม.2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ใน
พระราชูปถัมภ์ 

24 

3. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 
20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 



  

 

129 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรอืศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายนพสิทธิ์  ดำเรืองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมใยสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 23 ส.ค.62 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
แนวทางบริหารจัดการพัฒนา
คุณภาพ 

สพม2 โรงเรียนเตรียมอุดท
ศึกษาพัฒนาการ 

8 

3. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 
 

นางสาวปัทมาศ  เมืองสุวรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องทีเ่ข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมใยสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

2. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครแูละบุคลากรโรงเรียนเฉลิม
พระเกยีรตินวมินทราชูทิศ ครั้ง
ที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

130 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายศุภกร  คำป้อง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย.62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมใยสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

8 

2. 14 ส.ค.62 การอบรมการบันทึกคะแนนใน
ระบบ SGS 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3. 14 ส.ค.62 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประสานแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

4. 8-9 ม.ค.63 อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

3 

5. 20-21 ม.ค.63 การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร/ 

โรงแรมอเลกซานเดอร์ 

16 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

131 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

นางสาวอรรจนีย์   ชูช่วยสวุรรณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 1 พ.ค. 2562 ส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) 

ศูนย์ราชการแจ้ง
วัฒนะ 

6 

2 13 มิ.ย. 
2562 

การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 8 ต.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ
ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “เพชรน้ำ
หนึ่ง สพม.2” 

สพม. เขต2 โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

6 

5 9 ต.ค. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ยกระดับคุณภาพวิชาการสู่
มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการ
โค้ดดิ้ง (Coding)” 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี 

6 

6 10 ต.ค. 
2562 

อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกยีรติ 

6 

7 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

8 6 ธ.ค. 2562 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

Online ผ่าน 

HTTPS://THAISAFE
SCHOOLS.COM 

20 



  

 

132 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

9 8-9 ม.ค. 
2563 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์       
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

3 

10 20–24 ม.ค.
62 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 
20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอมบาส
เดอร์   

30 

รวม 89 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

133 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาวอ้อมเดือน   ผ่องศรีนวล  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 5 มิ.ย. 62 
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

6 
 

6 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยคุ
การศกึษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

7 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 60 
 
 

 
 
 
 
 

 



  

 

134 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายกิตติ  กรพรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
29 พ.ค. 62 

อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 
5 มิ.ย. 62 

การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 
23 ส.ค. 62 

อบรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจำปี 2562 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
บดินทรเดชา 

สพม.2 
6 

4 

28 ส.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

5 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

6 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

7 6 ธ.ค. 62 ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

https://thaisafes
chool.com 

20 

8 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรงุเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

8 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 83 
 
 

 



  

 

135 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางยุพิน   บำรุงราษฎร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
29 พ.ค. 62 

อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 
05 มิ.ย. 62 

การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 

28 ส.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินใหข้้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 20 – 21 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

136 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายสมบัติ  ไชยศร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 
29 พ.ค. 

62 

อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรยีนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 
05 มิ.ย. 

62 
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 
28 ส.ค. 

62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรบัครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 
26 ก.ย. 

62 

ผ่านการเรียนรู้และการทดสอบ 
“กระบวนประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง” 

สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

6 

5 
8 ต.ค. 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “เพชร
น้ำหนึ่ง สพม.2” ประจำปี 2562 

สพม.2 
โรงเรียนบดินทร  
เดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) 

6 

6 10 ต.ค. 
62 

อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

7 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

8 2 ธ.ค. 62 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ “เครือข่ายสุจริตไทย” 

เครือข่ายสุจริตไทย Internet 8 

9 6 ธ.ค. 62 ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

https://thaisafes
chool.com 

20 

10 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 94 
 
 



  

 

137 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางจารุชา   ไชยศร  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 
29 พ.ค. 

62 

อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 
5 มิ.ย. 62 

การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 
28 ส.ค. 

62 

การอบรมการใช้โปรแกรม SGS 
ในการบันทึกคะแนนสำหรับ
ครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 
26 ก.ย. 

62 

ผ่านการเรียนรู้และการทดสอบ 
“กระบวนประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง” 

สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

สำนักงาน
คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง 

6 

5 
23-27 
ก.ย. 62 

วิทยากรอบรมสภานักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรตินวมินทราชู
ทิศ ๕ ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

18 

6 
8 ต.ค. 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “เพชร
น้ำหนึ่ง สพม.2” ประจำปี 2562 

สพม.2 
โรงเรียนบดินทร  
เดชา (สิงห์ สิง
หเสนี) 

6 

7 10 ต.ค.62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

 8 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

9 2 ธ.ค. 62 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ “เครือข่ายสุจริตไทย” 

เครือข่ายสุจริตไทย Internet 8 

10 6 ธ.ค. 62 ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

https://thaisafes
chool.com 

20 

11 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 



  

 

138 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

12 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกยีรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 115 
             

นางจุไรรัตน์   วิกัยนภากุล  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

7 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 57 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 

นางสาวชนิศา   ธรรมอินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

140 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาววรวลัญช์  ห่วงดี  กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพวิเตอร์ 3 

7 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 57 
 
 
 
 
 

 



  

 

141 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 

นางสาวเบญจมาพร  พวงทอง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 6 

2 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 6 ธ.ค. 2562 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วม
กับศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

Online ผ่าน 

HTTPS://THAISAFESC
HOOLS.COM 

20 

7 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

8 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

รวม 77 
 
     
 



  

 

142 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายนันทศักดิ์   สืบสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครมูีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนยค์อมพิวเตอร์ 3 

7 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

รวม 57 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

143 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายวิทูรย์   สันนา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 2 ธ.ค. 62 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ 

เครือข่ายสุจริตไทย Internet 8 

2 29 พ.ค. 
62 

อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4 17 ส.ค. 
62 

เข้าร่วมประชุมทางวิชาการของคุรุ
สภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครู
แห่งอนาคตเพ่ือผู้เรียนแห่งอ
นาตค” 

สำนักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

โรงแรมเซ็นทราบาย
เซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็น
เตอร์ 

6 

5 28 ส.ค. 
62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

6 10 ต.ค.62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 

7 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

8 6 ธ.ค. 62 ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

https://thaisafescho
ol.com 

20 

9 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

10 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

รวม 91 



  

 

144 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาววันวิสาข์  เทพกรรณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานทีอ่บรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
5 มิ.ย. 62 

การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 

28 ส.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

โรงเรยีนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 
8 ต.ค. 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “เพชร
น้ำหนึ่ง สพม.2” ประจำปี 2562 

สพม.2 
โรงเรียนบดินทร  เดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 6 

5 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 

6 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

7 29 พ.ย. 62 สอบผ่านหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ  

เครือข่ายสุจริตไทย Internet 8 

8 8 – 12 ม.ค. 
2563 

 

อบรมสัมนาสัมนาสภานักเรียน
ระดับประเทศ 

เดอะไพน์รีสอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี 

เดอะไพน์รีสอร์ท 
จังหวัดปทุมธานี 

60 

9 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุม่โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

รวม 122 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

145 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายทรงสิทธิ์   ทรงธรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 05 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมนิให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

6 
 

6 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

7 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

รวม 60 
 
 
 

 
 
 
 

 



  

 

146 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นายภัทรวัฒน์   พงศ์นุรักษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องทีเ่ข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 6 ธ.ค. 62 ผ่านการอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

https://thaisafescho
ol.com 

20 

7 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรงุเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

8 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

รวม 77 
 

 
 

 
 



  

 

147 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาวรัตติกาล   แก้วพวง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชือ่เรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชัว่โมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัว
พอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน 
ประจำปี 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 05 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 8 – 9 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

7 20 – 24 ม.ค. 
63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกยีรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุม่โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

รวม 57 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

148 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาวกนกอร  อาจเอี่ยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

2 3 พ.ย. 62 ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน 

ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการ
สอน 

6 

3 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

4 8 – 9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ 3 

5 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

30 

รวม 48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

149 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
นางสาวภานิกา   พินิจมนตรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานทีจ่ัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

2 05 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศกึษา  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม 
SGS (Secondary Grading 
System) ในการบันทึกคะแนน
สำหรับครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4 10 ต.ค. 62 อบรมงานระบบควบคุมภายใน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 

6 

5 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ”  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

3 
 

6 20 – 21 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 
ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม
บาสเดอร์   

12 

รวม 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

150 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

นางสาว  สายสุนีย์  งามพรหม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 
5 มิ.ย. 62 

อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2. 14 ส.ค. 62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ
ประสานแผนปฎิบัติการ 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3. 31 ก.ค. 
62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4. 10 ต.ค.62 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

5. 9 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตสื่อเสมือน
จริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม(Augmented 
Reality)ในยุคการศึกษา Thailand 4.0 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์  
ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

6. 20-24 
ม.ค.63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวม 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

151 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นาง  จินตนา     ธรรมวิทวัส   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทศิ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2. 14 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3. 20-24 ม.ค.
63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทิศ             ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวม 42 
 

 
 

นางสาว อุษณีย์   ธนารุณ   กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2. 31 ก.ค. 
2562 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 14 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 20-24 ม.ค.
63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทิศ    ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวม 45 
 

                                
 
 
 
 



  

 

152 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นาง สัญญารักษ์    ปรางทอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ที ่ วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องทีเ่ข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวน

ชั่วโมง 
1. 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 31 
กรกฎาคม 

2562 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทศิ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3 14 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4 17-20 
พ.ค.62 

อบรมเชิงปฎิบัติการ STEAM สำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

สสวท. 
สพม.เขต 2 

ร.ร.บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

18 

5 29 พ.ค. 
62 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครวัพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและ  
การจดักจิกรรมการสอน”  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

6 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทศิ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

7 31 ก.ค. 62 การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

8 7 พ.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
มีวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

1. 20-24 ม.ค.
63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นวมินทราชูทิศ  ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวม 81 
 
 
 



  

 

153 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว ปิยดา   โขมณี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชัว่โมง 

1. เมษายน 
62 

เข้าร่วมการเข้าค่ายศึกษาวัฒนธรรม  
ภาษา  และประเพณี   ณ  เมือง 
หนิงปัว  ประเทศจีน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

เมืองหนิงปัว   
ประเทศจีน 

 
16 
 

2. 9–11 พ.ค.
62 

อบรม STEM  หลักสูตรการอบรมครูด้วย
ระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน้  

สพฐ. สสวท. 
โรงเรียนบดินทร 
เดชา สิงห์สงิหเสน ี

 
18 

3.  
23 พ.ค.62 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Active  Learning  
ผ่านกระบวนการ PLC โครงการพัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและการ
บริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 

หอประชุมคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต 

6 

4. 29 พ.ค. 
62 

อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การขับเคลื่อน
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงบูรณาการใน
รูปแบบโครงงานและ การจัดกิจกรรมการ
สอน”  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

5. 5 มิ.ย. 62  อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา” 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

6. 8-9 มิ.ย. 
62 

อบรมเคร่ืองบินเล็กวิทยุบังคับ ศูนย์เครื่องบินเล็ก               
เขตสายไหม 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

16 

7. 24 ส.ค.62 ประชุมประสานแผนปฏบิัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

8. 7 พ.ย. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เกณฑ์การประเมินให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ครู  
มีวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

9. ตุลาคม เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายสุจริตไทย 
สำหรับข้าราชการ 
 

ออนไลน ์ ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

154 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว ปิยดา   โขมณี         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

10. 8-9 ม.ค. 63 อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือน
จริงแบบปฎสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม(Augmented  
Reality) ในยุคการศึกษา Thailand 4.0 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

11. 20-24 ม.ค.
63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินว
มินทราชทูิศ  ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวม 113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

155 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว วศาภรณ์   สันสน    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ที ่ วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวน

ชั่วโมง 
1. 23 พ.ค.62 อบรมเชิงปฎิบัติการ STEAM สำหรับ

ครูวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และ           
สพม.เขต2 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต 

6 

2. 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3. 14 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 10 ต.ค 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

5. 8-9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือน
จริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม(Augmented 
Reality)ในยุคการศึกษา Thailand 
4.0 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

6. 20-24 ม.ค.
63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทิศ   ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

      
รวม 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

156 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว อรทิรา   แก้วเจริญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ที ่ วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวน

ชัว่โมง 
1. 23 พ.ค.62 อบรมเชิงปฎิบัติการ STEAM สำหรับ

ครูวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต และ           
สพม.เขต2 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต 

6 

2. 23 พ.ค.62 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและการ
จดัการเรียนการสอน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 1 ก.ค. 62 อบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เยาวชน เพ่ือการทำวิจัยท้องถิ่น “ผล
ของสภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อม และ
สุขภาพ” 

องค์กรธุรกิจเพ่ือ
การพัฒนายั่งยืน 

โรงแรมเดอะคัล
เลอร์ ลีฟวิ่ง                   
จ.สมุทรปราการ 

3 

5. 
31 ก.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

6. 14 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติติการประสาน
แผนปฏิบัติติการ 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

7. 10 ต.ค 62 การประชุมเชิงปฏิบัติติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

8. 27 พ.ย. 
62 

อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการ
ก้าวแรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

6 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว อรทิรา   แก้วเจริญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ที ่ วัน/

เดือน/ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวน

ชั่วโมง 
9. 29 พ.ย. 

62 
อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ในประเทศไทย หลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

ออนไลน์ 
HTTPS://THAISAFES
HOOLS 
.COM 

20 

10. 8-9 ม.ค. 
63 

อบรมเชิงปฏิบัติติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม
(Augmented Reality)ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

11. 20-24 
ม.ค.63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียน
เฉลิม 
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวม 92 
 
 

นางปนัสดา   วจนะสเถียร   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษพ์ลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2. 20-24 ม.ค.
63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
นวมินทราชูทิศ    ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวมจำนวนชั่วโมง 36 

 
 

 

 

 

 

https://thaisafeshools/
https://thaisafeshools/
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางนิตย์รดี  เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ที ่ วัน/เดือน/

ปี 
ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวน

ชั่วโมง 
1. 

24 พ.ค 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและการ
จดัการเรียนการสอน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2. 
5 มิ.ย 62 

อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3. 
27-28 มิ.ย. 

62 

อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  
และทักษะชีวิต 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลัย   
จ. พระนครศรีอยุธยา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 16 

4. 
14 ส.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

โรงแรมเดอะคัล
เลอร์ ลิฟวิ่ง จ.
สมุทรปราการ 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 3 

5. 1 ก.ค. 62 อบรมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เยาวชน เพ่ือทำวิจัยท้องถิ่น “ผลของ
สภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” 

กระทรวงพลังงาน 

องค์กรธุรกิจเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

3 

6. 
17 ส.ค 62 

อบรมเรื่อง “ปรับกระบวนทัศน์ สู่
วิกฤตสิ่งแวดล้อม” 

โรงเรียนบางกะปิ สพม.2 3 

7. 

18 ก.ย 62 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
“สืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

สพม.2 6 

8. 
10 ต.ค. 62 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 6 

9. 

8-9 
มกราคม 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์  โดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented  Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

10. 20-24 
มกราคม 
2563 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 30 

รวมจำนวนชั่วโมง 82 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว ระวีวรรณ  สุขเจริญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/
ปี 

ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1 23 พ.ค.62 อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและการ
จัดการเรียนการสอน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2 5 มิ.ย. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจิตสาธารณะ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 5 มิ.ย. 62 อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 31 ก.ค. 
62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

5. 14 ส.ค. 
62 

การประชุมเชิงปฏิบัติติการประสาน
แผนปฏิบัติติการ 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

6. 19-20 
ส.ค.62 

อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การนิเทศภายในโรงเรียนและทักษะ
การสื่อสารเพ่ือการนิเทศ”  

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 2 

โรงเรียนสุรศักดิ์
มนตรี 

12 

7. 10 ต.ค 62 การประชุมเชิงปฏิบัติติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

8. 27 พ.ย. 
62 

อบรม สุจริตไทย ในหลักสูตรสำหรับ
ข้าราชการ 

เครือข่ายสุจริตไทย ออนไลน ์
HTTPS://THAISAFES
HOOLS.COM 
  

 

8 

9 28 พ.ย. 
62 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

ออนไลน ์
HTTPS://THAISAFES
HOOLS.COM 

20 

 
 

 

 

https://thaisafeshools.com/
https://thaisafeshools.com/
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว ระวีวรรณ  สุขเจริญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/
เดือน/ปี 

ชือ่เรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

10 8-9 
ม.ค. 63 

อบรมเชิงปฏิบัติติการการผลิตสื่อเสมือน
จริงแบบปฎิสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริม(Augmented 
Reality)ในยุคการศึกษา Thailand 4.0 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

11 20-24 
ม.ค.63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

รวมจำนวนชั่วโมง 103 
 

 

นาย ณัฐพงศ์  จิตรบรรจง   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1 

24 พ.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและ
การจัดการเรียนการสอน 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 6 

2 
5 มิ.ย. 62 

อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 
27 – 28 
มิ.ย. 62 

อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
ทักษะชีวิต 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

16 

4. 
31 ก.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

 
5. 

27 พ.ย. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการก้าว
แรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์ 

 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ วิทยาลัย
นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร ์

6 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

6. 

6 ธ.ค. 62 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน 
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมกับมลูนธิิศุภนิมติ
แห่งประเทศไทย 

อบรมออนไลน์ 
รหัสหลักสูตร 
62037 

20 

7. 
20 - 24 
ม.ค. 63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 30 

รวมจำนวนชั่วโมง 84 
 

นางสาวสุพรรษา  แก้วสีหมอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 
25-26  
พ.ค.62 

การอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

สพม.เขต 2 
ร.ร. เตรียม
อุดมศึกษา 
น้อมเกล้า 

12 

2. 
5 มิ.ย 62 

อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3. 

8-9 ม.ิย. 62 
การอบรมเครื่องบินวิทยุบังคับ 
ขนาดเล็ก 

ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องบินวิทยุ
บังคับขนาดเล็ก 

ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องบินวิทยุ
บังคับขนาดเล็ก 
ฝึกซ้อมบินที่สนาม  
Mini RC 

12 

4. 
31 ก.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

 
5. 8 ต.ค.62 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
“เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2 ประจำปี 
2562” 

สพม. เขต 2 
ร.ร.บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

6 

6. 
10 ต.ค.62 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 6 

7. 
20 - 24 
ม.ค. 63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครแูละบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 30 

รวมจำนวนชั่วโมง 75 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 
5 มิ.ย 62 

อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

2. 

8-9 ม.ิย. 62 
การอบรมเครื่องบินวิทยุบังคับ 
ขนาดเล็ก 

ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องบินวิทยุ
บังคับขนาดเล็ก 

ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องบินวิทยุ
บังคับขนาดเล็ก 
ฝึกซ้อมบินที่สนาม  
Mini RC 

12 

3. 
31 ก.ค. 62 

การอบรมการใช้งานโปรแกรม SGS 
(Secondary Grading System) 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4. 14 สิงหาคม
2562 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

 
5. 8 ต.ค.62 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
“เพชรน้ำหนึ่ง สพม.2 ประจำปี 
2562” 

สพม. เขต 2 
ร.ร.บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

6 

6. 
10 ต.ค.62 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 6 

7. 
20 - 24 
ม.ค. 63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 30 

รวมจำนวนชั่วโมง 69 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางภูรีรัช  บุญจันทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 
10 ต.ค.62 

เขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 6 

2. 
16-18 ต.ค.. 

62 

เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู
ผู้ช่วยเพื่อเพ่ิมศักยภาพ รุ่นที่ 2 
ประจำปีการศึกษา 2562 

สพม.เขต2 
ชลพฤกษ์รีสอร์ท  
จ.นครนายก 24 

3. 
20 - 24 
ม.ค. 63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 30 

รวมจำนวนชั่วโมง 60 

 
 

 
นาย ณรงค์ฤทธิ์   กล้าหาญ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 22 -24 
พ.ค 62 

อบรม เรื่อง ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
สพม.2 

ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ 
24 

2. 5 มิ.ย. 
2562 

อบรม เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

3. 
20 - 24 
ม.ค. 63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 30 

รวมจำนวนชั่วโมง 60 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
ว่าที่ ร.ต.นิรุ่งเรือง  พันธุ์ยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวน
ชั่วโมง 

1. 27 พ.ย. 62 อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการก้าว
แรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

6 

2. 
20 - 24 
ม.ค. 63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค ครั้งที่ 20  

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 30 

รวมจำนวนชั่วโมง 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

165 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
นายภาคภูมิ  มีวาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานทีจ่ัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 

อบรมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
8 สิงหาคม 

2562 

เป็นคณะกรรมการการ
แข่งขัน Mobile E-sports 

NMK 2019 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

3 
16 สิงหาคม 

2562 
เข้าร่วมการแข่งขันบูรณา

การ STEM 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

4 
24 สิงหาคม 

2562 

เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประสาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

5 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการ
โดยระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

6 
8-9 มกราคม 

2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบ

ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีความเป็นจริง

เสริม (Augmented 
Reality) ในยุคการศึกษา 

Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

7 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการครูและ

บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติมินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

      
รวม  

 
             



  

 

166 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

นางพัชญ์กัญญา  เหรียญขำ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

3 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติมนิทราชู

ทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

      
      

รวม  
 

  นางรุ้งลาวัลย์  กรุสวนสมบัติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

2 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรงุเทพมหานคร 
- 

3 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้ารว่มการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติมินทราชู

ทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

      
      
      

      

รวม  



  

 

167 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวภัทรภร  บุญอินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

2 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

3. 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติมินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

รวม  
 

นายถวิล  จุลทัศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

2 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

3. 

28 ตุลาคม 
– 10 

พฤศจิกา 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 
69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
- 

4 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติมินทราชู

ทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

      
รวม  

 
 

 



  

 

168 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายสงกรานต์  เศษขุนทด กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรงุเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

2 
2 กรกฎาคม 

2562 

เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ การตรวจ ติดตามความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

6 
ชั่วโมง 

3 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดยระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

4 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทรา
ชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติมินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

รวม 
6  

ชั่วโมง 
นางสาวอภิญญา  สีกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

2. 
6 กันยายน 

2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

- 

3 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดยระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

4 

28 ตุลาคม 
– 10 

พฤศจิกา 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

- 

5 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรยีนเฉลมิพระเกียรติ

นวมินทราชูทิศ ครั้งท่ี 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติมินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

รวม  



  

 

169 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวลำไพร  ลาแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

2 
6-7 

กรกฎาคม 
2562 

การอบรมผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ 
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 

อาคารเกษมนครา 
วิทยาเขตร่มเกล้า 

12 ชั่วโมง 

3 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

4 

28 ตุลาคม 
– 10 

พฤศจิกา 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 
69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
- 

5 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติมินทราชู

ทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
- 

      
      
      

รวม 12 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

170 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายชุติเชษฐ์  กีรติเรขา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 มถิุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
26 มิถุนายน 

2562 
เป็นคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 

เนื่องในวันสุนทรภู่ 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

3. 
16 สิงหาคม 

2562 
เข้าร่วมการแข่งขันบูรณาการ 

STEM 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

4 
24 สิงหาคม 

2562 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

5 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

6 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติมินทราชู

ทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

รวม - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

171 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายสิทธิกร พ่วงเอ่ียม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
6-7 

กรกฎาคม 
2562 

การอบรมผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ 
เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต 

อาคารเกษมนครา 
วิทยาเขตร่มเกล้า 

12 ชั่วโมง 

3 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

4 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้ารว่มการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติมินทราชู

ทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

      
      
      

รวม 12 ชั่วโมง 
 

นางสาวนิศากร  อุปนันท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 

อบรมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
10 

กรกฎาคม 
2562 

เข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิด
เร็ว ประเภท บุคลากรครู 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

3 
10 สิงหาคม 

2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย เนื่องใน

วันรพี ระดับมัธยมศึกษา 
 

สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - 

 
 

 



  

 

172 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวนิศากร  อุปนันท์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

4 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

- 

5 
16 กันยายน 

2562 

การอบรมหลักสูตรการลด
ความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ

และการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิต

แห่งประเทศไทย 

Https://Thaisafescho
ol.com 

20 ชั่วโมง 

6 
16 กันยายน 

2562 

ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ 
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อ

แผ่นดิน” 

รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพ่ือ
แผ่นดิน 

ผ่านระบบ E-Learning - 

7 
17 กันยายน 

2562 
หลักสูตรสำหรับข้าราชการ สุจริตไทย ผ่านระบบ E-Learning - 

8 

28 ตุลาคม 
– 10 

พฤศจิกายน 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครั้ง

ที่ 69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 
- 

9 
24 

พฤศจิกายน 
2562 

อบรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการสอน

แห่งประเทศไทย 
ผ่านทางออนไลน์ 6 ชั่วโมง 

10 
8-9 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อเสมือนจริงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี

ความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) ในยุค

การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

11 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการครูและบุคลากร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติมินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

รวม 26 ชั่วโมง 
 
  
 



  

 

173 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวณัฎฐิพร   คำปลา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 
13 มิถุนายน 

2562 
อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
26 มิถุนายน 

2562 

ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการเขียน
ตามคำบอกครู เนื่องในวันสุนทรภู่เชิดชู

ภาษาไทย 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

3 
29-30 

มิถุนายน 
2562 

หลักสูตร “กิน เที่ยว เรียนรู้แบบบูรณา
การเชื่อมโยงสู่สาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัด” 
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รุ่นปี

บรรจุ พ.ศ. 2560 

สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันอาศรมศิลป์ 12 ชั่วโมง 

4 
10 

กรกฎาคม 
2562 

เข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ ประเภท 
บุคลากรครู 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

5 
8 สิงหาคม 

2562 

เป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวน
พาเหรด กิจกรรมสัปดาห์สังคมสู่

อาเซียน 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

6 
10 กันยายน 

2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดยระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปีการศึกษา 

2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

7 
3 ตุลาคม 

2562 

การอบรมหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับ

บุคลากรในสถานศึกษา 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร่วมกับ มูลนิธิศุภ

นิมิตแห่งประเทศไทย 

Https://Thaisafesc
hool.com 

20 ชั่วโมง 

8 
19 ตุลาคม 

2562 
อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ชมรมนักวิจัยทาง
หลักสูตรและการ

สอนแห่งประเทศไทย 
ผ่านทางออนไลน์ 6 ชั่วโมง 

9 

28 ตุลาคม 
– 10 

พฤศจิกา 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาครั้งที่ 69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 
- 

10 
8-9 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ
เสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ โดยใช้

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 
(Augmented Reality) ในยุค

การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 
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11 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ

เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติมินทราชู

ทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

- 

รวม 32 ชั่วโมง 
 
 

นางสาวณัฎฐธิดา  มณีพิพัฒน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่
วัน/เดือน/

ป ี
ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 
13 

มิถุนายน 
2562 

อบรมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
10 

สิงหาคม 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

เนื่องในวันรพี ระดับ
มัธยมศึกษา 

สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - 

3 
24-25 

สิงหาคม 
2562 

เข้าร่วมการแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 

ครัง้ที ่11 
มูลนิธิร่มฉัตร 

โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
กรุงเทพมหานคร 

- 

4 
24 

สิงหาคม 
2562 

เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการประสาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

 

5 
10 

กันยายน 
2562 

เป็นผู้เสียสละมคีุณูปการโดย
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

6 

28 ตุลาคม 
– 10 

พฤศจิกา 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาครั้งที่ 69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 
- 

7 
8-9 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสมัพันธ์ 

โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสรมิ (Augmented Reality) ใน

ยุคการศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร - 

8 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งท่ี 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลมิพระ
เกียรตมิินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

รวม - 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวศิตา  ประสานสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/

เดือน/ปี 
ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

1 
13 

มิถุนายน 
2562 

อบรมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

2 
26 

มิถุนายน 
2562 

เข้าร่วม กิจกรรมการเขียนตามคำ
บอกครู เนื่องในวันสุนทรภู่เชิดชู

ภาษาไทย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

3 
7 

สิงหาคม 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมาย ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวัน
รพี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 
มหาวิทยาลัยสยาม     

เขตภาษีเจริญ 
- 

4 
8 

สิงหาคม 
2562 

เป็นคณะกรรมการการแข่งขัน
ตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรม

สัปดาห์สังคมสู่อาเซียน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

5 
16 

สิงหาคม 
252 

เข้าร่วมการแข่งขันบูรณาการ 
STEM 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

6 
24-25 

สิงหาคม 
2562 

เข้าร่วมกการแข่งขันเศรษฐศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 

มูลนิธิร่มฉัตร 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 

กรุงเทพมหานคร 
- 

7 
1 

กันยายน 
2562 

หลักสูตรสำหรับข้าราชการ ผ่าน
ระบบ E-Learning จาก 
www.thaihonesty.org 

เครือข่ายสุจริตไทย www.thaihonesty.org 6 ชั่วโมง 

8 
10 

กันยายน 
2562 

ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ
และกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูก

ป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 

รวมใจไทยปลูกต้นไม้
เพ่ือแผ่นดิน 

ผ่านทางระบบ Online - 

9 
10 

กันยายน 
2562 

เป็นผู้เสียสละมีคุณูปการโดยระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

10 
14 

กันยายน 
2562 

การอบรมหลักสตูรการลดความเสีย่ง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ 
สำหรับบคุลากรในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศภุนิมติแห่ง
ประเทศไทย 

Https://Thaisafeschoo
l.com 

20 ชั่วโมง 
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ที ่
วัน/

เดือน/ปี 
ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 
จำนวน
ชั่วโมง 

11 
16-18
ตุลาคม 
2562 

ได้ผ่านการอบรมครูผู้ช่วยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 

2562 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต2 

ณโรงแรมชลพฤกษ์รี
สอร์ท จังหวัดนครนายก 

- 

12 
27-28
ตุลาคม 
262 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวัน
รพวีิชาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสต
ร์ 

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- 

13 

28 
ตุลาคม – 

10 
พฤศจิกา 
2562 

นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต

พ้ืนที่การศึกษาครั้งที่ 69 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 
- 

14 
8-9 

มกราคม 
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ 

โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม (Augmented Reality) ใน

ยุคการศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

15 
20-24 

มกราคม 
2563 

เข้ารว่มการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินท
ราชูทิศ ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติมินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

- 

รวม 26 ชั่วโมง 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 

 
นายวิษณุ ธิรามนต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 

นายนางสาวฐิติรัตน์   ดวงเกตุ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 
 
 
 

 



  

 

178 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายกุลศักดิ์ สุขยิ้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 

นายคิด   นวลนุช   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 



  

 

179 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายวิรัตน์   สินชู  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
นางจริยาภรณ์   ศิริพร  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบค รัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกยีรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 

180 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
น.ส.อัจฉริยา นาคอ๎าย กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกยีรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรยีนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
น.ส.อุไร   แก่นสัย กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

 
น.ส.สาวิตร ี  หลำเบ็ญสะ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 



  

 

181 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปะ 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 29 พ.ค. 62 โครงการครอบครัวพอ เพี ยงสู่
สถานศึกษาและชุมชน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

8 

 
2 10 ต.ค.62 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบควบคุมมภายใน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
8 

3 20-24 ม.ค.63 ประชุมและสัมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ 5 ภูมิภาค 

กลุม่โรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

182 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 
นางสาวอักษราภัค วงศ์อนันต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 5 มิ.ย. 2562 
อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

8 

2 25 ก.ค.2562 
เข้าร่วมการแข่งขันกรมพลศึกษา-
นอร์ทกรุงเทพ มหกรรมกีฬาไทย 

ครั้งที่ 14 

มหาวิทยาลัยนอร์ทก
รุงเทพ 

มหาวิทยาลัยนอร์ท 

กรุงเทพ 
8 

3 
14 ส.ค. 2562 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ

ประสานแผนปฎิบัติการ 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

8 

4 
28 ส.ค.2562 เข้าร่วมแข่งขันศึกษาศาสตร์สืบสาน

ตำนานคีตะมวยไทย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

จันทรเกษม 
8 

5 
6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพม.2 โรงเรียนสารวิทยา 8 

6 8 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2562 การแข่งขันการจัดการ
ค่ายพักแรม ชนะเลิศอันดับ 1 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์
ร่มเกล้า 

8 

7 23,30 พ.ย.
2562 

บาสเกตบอล BasKetball Pre-
Engineering Cup 2019  รุ่นอายุ 
18 ปี   

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

8 

8 7-9 ธ.ค.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69
ระดับชาต ิประจำปีการศึกษา 2562 
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จ.สมุทรปราการ 8 

9 16 ม.ค.2563 เข้างานวันครู โลกก้าวไกล ครูไทย
ก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย 

สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

วิทยาลัยเทคนิคดอน
เมือง 

8 

10 20-24 ม.ค.63 เข้ารว่มประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

40 

 13 ก.พ.63  โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 8 
รวมจำนวนชั่วโมง  

 
 



  

 

183 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายไพรัตน์ ประดิษฐโต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 11- 13 
ธันวาคม 
2562   

ฟุตบอล Football Pre-
Engineering Cup 2019  รุ่นอาย ุ
18  

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

8 

2 20-24 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

40 

รวมจำนวนชั่วโมง  
 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายชาคร ชูพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 5มิ.ย. 2562 
อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

8 

2 
14 ส.ค. 2562 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ

ประสานแผนปฎิบัติการ 
โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

8 

3 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพม.2 โรงเรียนสารวิทยา 8 

4 23,30 พ.ย.
2562 

บาสเกตบอล BasKetball Pre-
Engineering Cup 2019  รุ่นอายุ 
18 ปี   

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

8 

5 8-9 มกราคม
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการ
ผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม(Augmented Reality)ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

หอ้งปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

8 

6 20-24 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

40 

รวมจำนวนชั่วโมง  



  

 

184 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายกฤษฎา ต๊ะคำมี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 18-22 ก.พ.
62 

ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย 

ส น า ม กี ฬ า แ ห่ ง
ประเทศไทย (กกท.) 

 

ส น า ม กี ฬ า แ ห่ ง
ประเทศไทย (กกท.) 

40 

2 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพม.2 โรงเรียนสารวิทยา 8 

3 11- 13 
ธันวาคม 
2562   

ฟุตบอล Football Pre-
Engineering Cup 2019  รุ่นอายุ 
18  

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

8 

4 8-9 มกราคม
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการ
ผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม(Augmented Reality)ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

16 

5 20-24 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

40 

รวมจำนวนชั่วโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

185 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายธีรวัต นวลภักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 18-22 ก.พ.
62 

ฟุตวอลเลย์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย 

ส น า ม กี ฬ า แ ห่ ง
ประเทศไทย (กกท.) 

 

ส น า ม กี ฬ า แ ห่ ง
ประเทศไทย (กกท.) 

40 

2 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 รองชนะเลิศอันดับ 1 

สพม.2 โรงเรียนสารวิทยา 8 

3 11- 13 
ธันวาคม 
2562   

ฟุตบอล Football Pre-
Engineering Cup 2019  รุ่นอายุ 
18  

วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

8 

4 8-9 มกราคม
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการ
ผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพนัธ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม(Augmented Reality)ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

16 

5 20-24 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

40 

รวมจำนวนชั่วโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

186 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวจุไรรัตน์ ณพัชญ์จิรากุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพม.2 โรงเรียนสารวิทยา 8 

2 8-9 มกราคม
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการการ
ผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม(Augmented Reality)ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

8 

3 20-24 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

40 

4 13 กุภาพันธ์ 
2562 

ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันตอบปัญหา
สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 8 

รวมจำนวนชั่วโมง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

187 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 

สพม.2 โรงเรียนสารวิทยา 8 

2 8-9 มกราคม
2563 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติบการการ
ผลิตสื่อเสมือนจริงแบบปฎิสัมพันธ์ 
โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม(Augmented Reality)ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

16 

3 20-24 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

40 

4 13 กุภาพันธ์ 
2562 

ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันตอบปัญหา
สุขภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยบาลศิริราช 8 

รวมจำนวนชั่วโมง  
 

 
นางสาววาดฝัน หิปะนัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1 6 พ.ย.2562 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา  ประจำปี
การศึกษา 2562 รองชนะเลิศอันดับ 1 

สพม.2 โรงเรียนสารวิทยา 8 

3 20-24 ม.ค.63 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ครั้งที่ 20  

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

40 

      
รวมจำนวนชั่วโมง  

 
 
 
 



  

 

188 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

นางสุดาวรรณ  ทาโยธี    กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพฒันา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 7 พ.ย. 2562 
ประชุมการประเมินให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ครูมี 
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

4 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
 

นายนรินทร์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา    กลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 5 มิ.ย. 2562 
อบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 31 ก.ค. 2562 อบรมการใช้โปรแกรม SGS  4 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 14 ส.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผน 
ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

4 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

5 7 พ.ย. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21 

4 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

6 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

7 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 



  

 

189 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายพนธกร  พิมเสน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานทีอ่บรม 

1 14 ส.ค. 2562 อบรมการใช้โปรแกรม SGS  2 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

2 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

4 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ คร้ังที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
นายวิชชุ  รังสิยานนท์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 14 ส.ค. 2562 อบรมการใช้โปรแกรม SGS  2 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

2 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
ว่าที่ ร.ต.วีรเดช  เกิดบ้านตะเคียน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 7 พ.ย. 2562 
ประชุม การประเมินให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ครูมี 
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 16 ธ.ค. 2562 
อบรม Online คุรุพัฒนาเร่ือง ภัยพิบัต ิ
ในสถานศึกษา 

20 คุรุพัฒนา Online 

3 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ คร้ังที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 



  

 

190 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายวิริยะ  จินดาวงศ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 4 ต.ค. 2562 
ประชุมสรปุผลการปฏิบัตงิานและนิเทศ
ภายใน  

6 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 22 ธ.ค. 2562 
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผูป้กครอง 
และครู 

4 
สมาคมผูป้กครอง 

และครูฯ 
ห้องประชุม 
ราชพฤกษ ์

4 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
 

นางประไพศรี  บุญไสย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ช่ัวโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานทีอ่บรม 

1 
25-26 พ.ค. 

2562 
อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ ปงีบประมาณ 2562 

16 สพม.2 
โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาน้อมเกล้า 

2 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 14 ส.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผน 
ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

4 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ คร้ังที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

6 
9-11 ก.พ. 

2563 
การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่
สามัญ 

32 
สภาผูป้กครองและครู

แห่งประเทศไทย 
โรงแรมเดอะเฮอริเทจ  
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางพรทิพย์  ทองจีน    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 7 พ.ย. 2562 
ประชุม การประเมินให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ครูมี 
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
นางกรรณิการ์  เสียงใหญ่    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 7 พ.ย. 2562 
ประชุม การประเมินให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ครูมี 
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

4 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ คร้ังที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
นางนิสารัตน์  เสน่หา    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 7 พ.ย. 2562 
ประชุม การประเมินให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง่ครูม ี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

4 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวกัญญามาศ  ศิริเลิศเจริญกุล    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานทีจ่ัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 14 ส.ค. 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผน 
ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 8 

โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

2 3 ธ.ค. 2562 
อบรมโครงการสุจริตไทยสร้างความโปร่งใส
และเป็นธรรม สำหรับข้าราชการ 

8 
โครงการสุจริตไทยสร้าง
ความโปร่งใสเป็นธรรม 

Online 

3 7 ธ.ค. 2562 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภยัในประเทศ
ไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยวภัยพิบัติ 
และการปรับตวัรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

20 
สำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกับมูลนธิิ

ศุภนิมิต 
Online 

4 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
นางสาวณัฐปภัสร์  ธนากิจไพศาล    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 3 ธ.ค. 2562 
อบรมโครงการสุจริตไทยสร้างความโปร่งใส
และเป็นธรรม สำหรับข้าราชการ 

8 
โครงการสุจริตไทยสร้าง
ความโปร่งใสเป็นธรรม 

Online 

3 6 ธ.ค. 2562 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภยัในประเทศ
ไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยวภัยพิบัต ิ
และการปรับตวัรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

20 
สำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกับมูลนธิิ

ศุภนิมิต 
Online 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางดวงกมล  เวียงวะลัย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องที่เข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 
20-21 ก.ค. 

2562 
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ 

12 สพม.2 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

บดินทรเดชา 

2 22 ส.ค. 2562 
อบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพรก่ารใช้
โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ 

4 สพม.2 สพม.2 

3 5 ก.ย. 2562 
อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโ้ปรแกรมระบบ
การลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน 

2 สพม.2 
โรงเรียนมัธยม 
วัดบึงทองหลาง 

4 10 ก.ย. 2562 
ประชุมกำหนดจัดการแข่งขันทกัษะ
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 

3 สพม.2 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

บดินทรเดชา 

5 18 ก.ย. 2562 
ประชุมคณะกรรมการตัดสนิการแข่งขัน
ทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต ์

3 สพม.2 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

บดินทรเดชา 

6 24 ก.ย. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
การประเมินภายนอกรอบสี่ 

8 สพม.2 
โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) 

7 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

8 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ คร้ังที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวชนัญชิดา  นาใจเย็น    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 8 ต.ค. 2562 
การประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงาน
การปฏิบัติที่เปน็เลิศ “เพชรน้ำหนึ่ง” 

8 สพม.2 
โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) 

2 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 30 พ.ย. 2562 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภยัในประเทศ
ไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยวภัยพิบัต ิ
และการปรับตวัรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

20 
สำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกับมูลนธิิ

ศุภนิมิต 
Online 

4 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 

นายนนท์ปวิธ  เพชระ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 12 พ.ย. 2562 แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 8 
คณะอนุกรรมการ

จริยธรรมการทำวิจัย 
Online 

2 3 ธ.ค. 2562 
อบรมโครงการสุจริตไทยสร้างความโปร่งใส
และเป็นธรรม สำหรับข้าราชการ 

8 
โครงการสุจริตไทยสร้าง
ความโปร่งใสเป็นธรรม 

Online 

3 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
 

   
 
 
 
 



  

 

195 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายสัญญพงศ์  บุญญาภูมิพิทักษ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ช่ัวโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 20 ต.ค. 2562 
อบรมการบันทึกการปฏบิัติงานของครู 
เพื่อประเมินวิทยฐานะ 

6 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

3 21 พ.ย. 2562 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 6 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

4 28 พ.ย. 2562 
การอบรมการบันทึกการปฏบิัตงิานของครู
เพื่อประเมินวิทยฐานะ 

6 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

5 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
 

นางสาวปทุม  เอ่ียมสำอางค์    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

2 3 ธ.ค. 2562 
อบรมโครงการสุจริตไทยสร้างความโปร่งใส
และเป็นธรรม สำหรับข้าราชการ 

8 
โครงการสุจริตไทยสร้าง
ความโปร่งใสเป็นธรรม 

Online 

3 6 ธ.ค. 2562 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภยัในประเทศ
ไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยวภัยพิบัต ิ
และการปรับตวัรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

20 
สำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกับมูลนธิิ

ศุภนิมิต 
Online 

4 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ คร้ังที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 

 
 

 



  

 

196 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวกาญจนาภา  ชาวไชย    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพฒันา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานที่อบรม 

1 5-8 ก.ย. 2562 
อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทัว่ไป และ 
ผู้กำกับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

- 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 

พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ค่ายลูกเสือ 

จังหวัดเชียงใหม่ 

2 25 ก.ย. 2562 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจากมืออาชีพ 
สู่การเป็นครูยุคใหม่ 

6 
สถาบนัการจัดการ 

ปัญญาภิวฒัน ์
สถาบนัการจัดการ 

ปัญญาภิวฒัน ์

3 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

4 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 

นายนฤดล  รุดโถ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อเรื่องท่ีเข้ารับการพัฒนา 
 

จำนวน
ชั่วโมง 

 

หน่วยงานที่จัด 
อบรม/ศึกษาดูงาน 

สถานทีอ่บรม 

1 5-8 ก.ย. 2562 
อบรมผู้กำกับลูกเสือข้ันความรู้ทัว่ไป และ 
ผู้กำกับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 

- 
กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 

พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

ค่ายลูกเสือ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2 25 ก.ย. 2562 
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการจากมืออาชีพ 
สู่การเป็นครูยุคใหม่ 

6 
สถาบนัการจัดการ 

ปัญญาภิวฒัน ์
สถาบนัการจัดการ 

ปัญญาภิวฒัน ์

3 10 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคมุภายใน 

8 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

4 8-9 ม.ค. 2563 
อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อเสมือนจริง
แบบปฏสิัมพันธโ์ดยใช้เทคโนโลยีเสริม 

20 
งานพฒันาสื่อนวตักรรม

และเทคโนโลยีฯ 
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

5 
20-24 ม.ค. 

2563 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

40 
โรงเรียนนวมินทราชทูิศ 

กรุงเทพมหานคร 
หอประชุม 

เฉลิมพระเกียรติ 

 
 
 
 
 



  

 

197 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 

นางสาวปัทมา  อภิเจริญพันธุ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษา 

ดูงาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

6 
 

2. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศกรุงเทพมหานคร 

6 
 
 

3. 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทย
ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

4 

4. 22 พ.ย. 
62 
 

อบรม Online คุรุพัฒนา เรื่อง 
“ภัยพิบัติในสถานศึกษา” 

คุรุพัฒนา Online 20 

5. 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 

ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอมบาส

เดอร์ 

30 

6. 22 ม.ค. 
63 
 

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบและผู้
ประสานงานการสอบ O-NET ปี 
2562 

สพม. เขต 2 หอประชุมโรงเรียน
ราชวินิตบางเขน 

6 

7. 9-11  
ก.พ.63 

ประชุมสัมมนาวิชาการและ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 

สภาผู้ปกครองและครู
แห่งประเทศไทย 

โรงแรมเดอะเฮอริเทจ 
เชียงราย 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

198 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางจันทิรา  แก้วกุลปรีชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

6 
 

2. 27-28 
 มิ.ย. 62 

อบรมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
และทักษะชีวิต 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย 

16 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ

กรุงเทพมหานคร 

6 
 
 

4. 20 – 24 ม.ค. 
63 

ประชุมสมัมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรยีนเฉลมิ 

พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 

ครั้งท่ี 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 

ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม

บาสเดอร์ 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

199 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางผ่องพรรณ  ใจใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 28 ต.ค. – 
10 พ.ย. 62 

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 
ปี 2562 

ศูนย์คณิตศาสตร์ โรง
เรียนนวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร สพม. 
เขต 2 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

2 

2. 7 พ.ย. 62 
 
 

ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 

4 
 

3. 14 พ.ย. 62 
 

ประชุม”แนวทางการจัดการ
ทดสอบระดับชาติพ้ืนฐาน 
(O-NET) ปี 2562 และแนวการใช้
ข้อสอบปลายปีของโรงเรียน” 

สพม. เขต 2 โรงเรียน
รัตนโกสินทร์

สมโภชน์ 
ลาดกระบัง 

6 

4. 22 พ.ย. 62 
 

อบรม Online คุรุพัฒนา เรื่อง 
“ภัยพิบัติในสถานศึกษา” 

คุรุพัฒนา Online 20 

5. 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนวมิน 

ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
และ โรงแรมแอม

บาสเดอร์ 

30 

6. 22 ม.ค. 63 
 

ประชุมตัวแทนศูนย์สอบและผู้
ประสานงานการสอบ O-NET ปี 
2562 

สพม. เขต 2 หอประชุมโรงเรียน
ราชวินิตบางเขน 

6 



  

 

200 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวสมจิตต์  ทองสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 28 พ.ย. 
62 

Innovation et créativité 
dans ma classe 

Ambassade de 
France en Thaïlande 

Alliance française de 
Bangkok 

6 

2. 29 พ.ย. 
62 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

HTTPS://THAISAFESC
HOOLS>COM 

20 

3. 20 – 24  
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทรา 
ชูทิศ : โรงเรียนนมิน 

ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 

นางศิโรรัตน์  ศิริรักษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

6 
 

2. 27-28 
มิ.ย. 62 

อบรมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
และทักษะชีวิต 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราช

วิทยาลัย 

16 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ

กรุงเทพมหานคร 

6 
 
 

4. 16-17 
พ.ย.62 

สัมมนา การสอนตัวอักษรคันจิ เจเเปนฟาวน์เดชั่น
กรงุเทพ 

โรงเรียนแบงค็อกโฮ
เติลโลตัส สุขุมวิท 

12 
 

5. 29 พ.ย.62 อบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยในประเทศไทย 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

ออนไลน์ 20 
 

 
  
 



  

 

201 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

      แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
 

นางราตรี  ไมโรส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 อบรมโครงการครอบครัวพอเพียง
สู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย. 62 การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 15 ส.ค. 62 สถาบันพระมหากษัตริย์กับ
ประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตร 
จิตอาสา 904 รุ่นที ่1/61 เป็นเบ้า 
เป็นแม่พิมพ์ 

โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 
โรงเรียนนวมินทรา

ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

4. 28 ส.ค. 62 การอบรมการใช้โปรแกรม SGS 
ในการบันทึกคะแนนสำหรับ
ครูผู้สอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

5. 29 ส.ค. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์
และพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

โรงเรียนสุรศักดิ์
มนตรี 

6 

6. 5 - 8 ก.ย. 
62 

การอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
(B.T.C.) 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 5 

ภูมิภาค 

ค่ายลูกเสือเหนือ
เกล้า อำเภอสัน
กำแพง จังหวัด

เชียงใหม่ 

32 

7. 10 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในประจำปีการศึกษา 
2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

6 

8. 20-24  
ม.ค. 63 

 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมอเล็กซาน
เดอร์ 

30 

 
               

 
 



  

 

202 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายกิจเกษม  อุปการะกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 
62 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัว
พอเพียงบูรณาการในรูปแบบ
โครงงานและการจัดกิจกรรม
การสอน” 

โรงเรียนนวมิน ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 19 พ.ย.62 การอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยภายในประเทศไทย 
เรื่อง หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 
62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ
มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย 

HTTPS//THAISAFESC
HOOLS.COM 

20 

3. 8 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ “เพชรน้ำหนึ่ง”สพม.2 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 2 

โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

8 

4. 20-24 
ม.ค. 63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 5 

ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

203 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายเจษฎา พละศักดิ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชมุ อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 11ส.ค.62 ผ่านการฝึกอบรมโครงการ
อาสาสมัครตำรวจบ้าน 

สถานีตำรวจนครบาลโค
กราม 

โรงพยาบาล พญา
ไท นวมินทร์ 

6 

2. 4 ต.ค.62 ประชุมสรุปผลปฏิบัติงานและ
นิเทศภายใน1/62 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

6 
 

3. 10 ต.ค.62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
ประจำปี2562 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

 
6 

4. เดือนละครั้ง ประชุมประจำเดือน  
 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 

20 

5. ทุกวันพุธ 
2/62 

ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 
(กิจการนักเรียน) 

กิจการนักเรียน 
ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ห้องประชุมสภา
นักเรียน 

15 

6. 15พ.ย.62 ประชุมกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

 

ห้องประชุมราช
พฤกษ์ 

4 
 
 

7. 22ธ.ค.62 ประชุมคณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูครั้งท่ี2/2562 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ 

4 

8. 29ธ.ค.62 เข้าร่วมพิธีกรรมศาสนาคริสต์ ศาสนจักรพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ศาสนจักรพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายวอร์ตบาง

กะปิ 

3 

9. 20-24 
ม.ค. 63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากรกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ 20 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 5 

ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทรา 
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
 
 

30 



  

 

204 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

10. 30 ม.ค.63 ประชุมกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

   กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

ห้องประชุมราช
พฤกษ์ 

4 

11. 24 ก.พ.63 ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ
โอเนต ชั้น ม.6 

 โรงเรียนบดินทรเด
ชา   (สิงห์ สิง

หเสนี2) 

2 

 
แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นายตรีนรภัทร ตรีประเคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชัว่โมง 

1. 1 ก.ย-30
พ.ย. 
62 

เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครู
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สำหรับการศึกษาในโลกาภิวัตน์
ประจำปีการศึกษา2562 

กระทรวงศึกษาธิการ
ประเทศไทยและ

กระทรวงศึกษาธิการสา
ธารณเกาหลีร่วมกับ

APCEIU 
องค์กรUNESCO 

 

กรุงโซลและเมืองฮอง
ชอนสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้
 

595 
 
 

2. 20-24 
ม.ค. 63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบคุลากรกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ 20 
 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 5 

ภูมิภาค 

โรงเรียนนวมินทรา 
ชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

205 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา2562 
นางเรือนขวัญ คำภูแสน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัว
พอเพียงบูรณาการในรูปแบบ
โครงงานและการจัดกิจกรรม
การสอน” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย.62 
 

การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 20 พ.ย. 62 
 

โครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตร 

ออนไลน์ 20 

5. 20 – 24  
ม.ค. 63 

 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบุคลากร กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชู
ทิศ    ครั้งที่ 20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ  

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

206 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

       แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวพิมลรัตน์ หาญยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัว
พอเพียงบูรณาการในรูปแบบ
โครงงานและการจัดกิจกรรม
การสอน” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย.62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 9 ม.ค. 63 การผลิตส่อเสมือนจริงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงเสริม (Augmented 
Reality) ในยุคการศึกษา 
Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

5. 20 – 24 
 ม.ค. 
63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบคุลากร กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ ๒๐  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

207 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

นาย สุพัฒน์ แผ่พร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 
62 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขั บ เคลื่ อ น ศู น ย์ ค รอบ ครั ว
พอเพียงบูรณาการในรูปแบบ
โครงงานและการจัดกิจกรรม
การสอน” 

รร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 
รร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา” 

รร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 
รร.นวมินทราชูทศิ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 28 พ.ย. 
62 

Innovation et créativité 
dans ma classe 

Ambassade de 
France en Thaïlande 

Alliance française de 
Bangkok 

6 

4. 29 พ.ย. 
62 
 

หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัว
รับการเปลี่ ยนแปล งสภาพ
ภูมิอากาศ 

มูลนิธิศุภนิมิตแหง่
ประเทศไทย 

HTTPS://THAISAFESC
HOOLS>COM  

20 

5. 20-24 
ม.ค. 63 

 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

208 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

    แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาววิลาสินี  ลิขิตชัยศักดิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่
วัน/เดือน/

ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 8 ต.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอ
ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ“เพ

ชนน้ำหนึ่ง 
สพม.2” ประจำปี 2562 

โรงเรียนบดินทรเด
ชา   (สิงห์ สิงหเสนี) 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

8 

2. 20 ต.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนการจัดหลักสูตร

สถานศึกษาและติดตามการ
อบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

Active Learning 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์
อุปถัมภ์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 2 

8 
 

3. 7 พ.ย. 62 
 

ประชุม “การประเมินให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูมี

วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ” 

หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ โรงเรียนนวมินท

ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

4 

4. 12 ธ.ค. 62 อบรม Online คุรุพัฒนา 
เรื่อง  “ภัยพิบัติใน

สถานศึกษา” 
 

Online คุรุพัฒนา 20 

5. 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 

พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครัง้ที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

 

กลุ่มโรงเรียน      
เฉลิมพระเกียรติ     
นวมินทราชูทิศ 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

209 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวทัสสิกา  ไตรพรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดู

งาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัว
พอเพียงบูรณาการในรูปแบบ
โครงงานและการจัดกิจกรรม
การสอน” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย.62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 9 ม.ค. 63 การผลิตส่อเสมือนจริงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงเสริม (Augmented 
Reality) ในยุคการศึกษา 
Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

5. 20 – 24 
ม.ค. 63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ครูและบคุลากร กลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครั้งที่ ๒๐  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 

โรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

6. 22 ก.พ.
2563 

การอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยภายในประเทศไทย 
เรื่อง หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและปรับตัว
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 
62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

HTTPS//THAISAF
ESCHOOLS.COM 

20 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

210 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวอัญชุลี ทองสาลี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษา

ดูงาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัว
พอเพียงบูรณาการในรูปแบบ
โครงงานและการจัดกิจกรรม
การสอน” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย.62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทศิ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 9 ม.ค. 63 การผลิตส่อเสมือนจริงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงเสริม 
(Augmented Reality) ในยุค
การศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

3 

5. 20 – 24 
ม.ค.63 

การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากร กลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมิ
นทราชูทิศ ครั้งที่ ๒๐  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

6. 22 ก.พ.63 การอบรมโครงการโรงเรียน
ปลอดภัยภายในประเทศไทย 
เรื่อง หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ
มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต แ ห่ ง
ประเทศไทย 

HTTPS//THAISA
FESCHOOLS.CO

M 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

211 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวอัญชุลี ทองสาลี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 

เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและ
การจัดกิจกรรมการสอน” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย.62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

3 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 9 ม.ค. 63 การผลิตส่อเสมือนจริงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงเสริม (Augmented Reality) ใน
ยุคการศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

5. 20 – 24  
ม.ค.63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ ๒๐  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

6. 22 ก.พ.63 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ภายในประเทศไทย เรื่อง หลักสูตร
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 
62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

HTTPS//THAISAFESC
HOOLS.COM 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

212 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
 นาย สุริยา แย้มบัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 

เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 7 พ.ย. 62 ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ” 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรงุเทพมหานคร 

4 

2. 12 ธ.ค. 62 อบรม Online คุรุพัฒนา เรื่อง 
“ภัยพิบัติในสถานศึกษา” 

Online คุรุพัฒนา 20 

3. 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ 
ครัง้ที ่20 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร และ 
โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
และ 

โรงแรมแอมบาส
เดอร์ 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

213 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวพิไลวรรณ คนซื่อ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 

เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 7 พ.ย. 62 ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ” 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ  

กรุงเทพมหานคร 

4 

2. 7 พ.ย. 62 ประชุม”การประเมินให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ” 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

หอประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ  

กรุงเทพมหานคร 

4 

3. 12 ธ.ค. 62 อบรม Online คุรุพัฒนา เรื่อง 
“ภัยพิบัติในสถานศึกษา” 

คุรุพัฒนา Online 20 

4. 9 ม.ค. 63 การผลิตส่อเสมือนจริงแบบ
ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงเสริม (Augmented 
Reality) ในยุคการศึกษา 
Thailand 4.0 

โรงเรียน 
นวมิน ทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ 

กรุงเทพมหานคร 

3 

5. 20 – 24 
ม.ค. 63 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการครูและ
บุคลากรกลุ่มโรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ  
ครั้งที่ 20 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
และ 

โรงแรมแอมบาส
เดอร์ 

โรงเรียน 
นวมินทราชูทิศ 

กรุงเทพมหานคร 
และ  

โรงแรมแอมบาสเดอร์   

30 

 
 

 
 
 
 
 
 

              
 
 



  

 

214 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวอัสวานา  เจ๊ะนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษา

ดูงาน เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 
 

   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การขับเคลื่อนศูนย์
ครอบครัวพอเพียงบูรณาการ
ในรูปแบบโครงงานและการ
จัดกิจกรรมการสอน” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 ม.ิย. 62 
 

การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 24 ส.ค. 62 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประสานแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

8 

4. 20 พ.ย. 62 
 

โครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตร 

ออนไลน์ 20 

5. 20-24 
ม.ค. 63 

เข้าร่วมประชุมสัมมนาทาง
วิชาการครูและบุคลากรกลุ่ม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมิ
นทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

30 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาว ธนัญญา  รัตนคะนึงธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 

เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม จำนวนชั่วโมง 

1. 5-8 ก.ย. 62 
 

อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือข้ันต้น ข้ัน
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ค่ายลูกเสือกเหนือ
เกล้า จังหวัด
เชียงใหม ่

24 ช่ัวโมง  

2.  
1 ธ.ค. 62 

อบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยง
ภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิ
ศุภนิมิตร แห่งประเทศ
ไทย 

ออนไลน ์ 20 ช่ัวโมง 

3. 20-24  
ม.ค. 63 
 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมอเล็ก
ซานเดอร์ 

30 

 
 

นางสาวเตือนใจ  สุนุกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน เดือน ปี  ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน เรื่อง 

หน่วยงาน 
ที่จัด 

สถานทีอ่บรม จำนวนชั่วโมง 

1. 24-29 
เม.ษ. 62 

 

การศึกษาดูงานนักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ม.เทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี 

ประเทศเกาหลี 48 

2. 9 ก.ย. 62 
 

การพัฒนาหลักสูตร สพม.2 ร.ร.บดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี) 

8 

3. 20-24 
ม.ค. 63 

 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
นวมินทราชูทิศ ครั้งที่ 20 

ร.ร.นวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงแรมอเล็กซาน
เดอร์ 

30 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 

นางสาววัชรีภรณ์ ทิพย์ประทุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 

เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและ
การจัดกิจกรรมการสอน” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

2. 5 มิ.ย.62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษา” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

3. 24 ส.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการประสาน
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2563 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

6 

4. 30 พ.ย. 62 มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออนไลน์ Chula Mooc 12 
5. 9 ม.ค. 63 การผลิตส่อเสมือนจริงแบบ

ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงเสริม (Augmented Reality) ใน
ยุคการศึกษา Thailand 4.0 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรงุเทพมหานคร 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

3 

6. 20 – 24 
ม.ค. 63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งที่ ๒๐  

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

30 

7. 22 ก.พ.63 การอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย
ภายในประเทศไทย เรื่อง หลักสูตร
การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
และปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 
62037 

สำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

HTTPS//THAISAFESC
HOOLS.COM 

20 
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แบบบันทึกการอบรมหรือศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 
นางสาวกมลทิพย์   แก้วมา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงาน 

เรื่อง 
หน่วยงานที่จัด 

อบรม/ศึกษาดูงาน 
สถานที่อบรม 

จำนวน
ชั่วโมง 

1. 29 พ.ค. 62 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
ขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียง
บูรณาการในรูปแบบโครงงานและ
การจัดกิจกรรมการสอน” 

โรงเรียนนวมินทรา  ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ โรง
เรียนนวมินทรา
ชูทิศ กรุงเทพ 
มหานคร 

3  

2. 5 มิ.ย. 62 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
สถานศกึษา” 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ โรง
เรียนนวมินทรา
ชูทิศ กรุงเทพ 
มหานคร 

3  

3. 5-8 ก.ย. 62 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้น
ความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 

ค่ายลูกเสือ
เหนือเกล้า 

32  

4. 29 พ.ย. 62 
 

การอบรมโครงการปลอดภัยใน
ประเทศไทย หลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย 

ออนไลน์ 20  

5. 9 ม.ค. 63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิต
สื่อเสมือนจริงแบบปฏิสัมพันธ์ โดย
ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม 

โรงเรียนนวมินทรา  ชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1304 

3  

6. 20-24 
ม.ค. 63 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการครู
และบุคลากร กลุ่มโรงเรียนเฉลิม
พระเกียรตินวมินทราชูทิศ ครั้งทื่ 
20 

กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรตินวมินทราชูทิศ 
 
  

โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ กรุงเทพ 

มหาคร 

30 
 
  

7. 31 ม.ค. 63 
 

การอบรม Kanji Cool Kit คู่คิดคัน
จ ิ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออนไลน์ 10  
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   ผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 
3.1 ข้อมูลผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2562 
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3.2 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ประจำปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
ระดับ/รายวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๕.๓๓ ๒๕.๑๗ ๒๘.๔๙ ๓๕.๕๑ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๖๐.๐๓ ๓๓.๒๕ ๓๒.๒๕ ๔๑.๙๐ 

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ. ทั้งหมด ๕๕.๙๑ ๒๖.๙๘ ๓๐.๒๒ ๓๒.๙๘ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๕๕.๑๔ ๒๖.๗๓ ๓๐.๐๗ ๓๓.๒๕ 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคม ฯ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๑.๒๒ ๒๒.๗๘ ๒๗.๓๙ ๓๔.๔๔ ๓๐.๔๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจงัหวัด ๔๘.๖๘ ๓๔.๖๓ ๓๓.๓๕ ๓๙.๑๗ ๔๐.๐๕ 
คะแนนเฉลีย่ สังกัด สพฐ. ทั้งหมด ๔๓.๐๒ ๒๕.๖๒ ๒๙.๔๐ ๓๖.๑๐ ๒๘.๙๗ 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ ๔๒.๒๑ ๒๕.๔๑ ๒๙.๒๐ ๓๕.๗๐ ๒๙.๒๐ 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
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2) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา          ปีที่ 3  
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2560 - 2562  
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

รายวิชา 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๔๗.๘๐ ๕๔.๖๓ ๕๕.๓๓ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๘๑ ๒๙.๒๘ ๒๕.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๑.๐๑ ๓๕.๐๓ ๒๘.๔๙ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๕๒ ๓๐.๒๔ ๓๕.๕๑ 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒   
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖    

รายวิชา 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๔๘.๘๕ ๔๘.๐๗ ๔๑.๒๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๒.๖๒ ๒๙.๖๕ ๒๒.๗๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๗๐ ๒๙.๔๙ ๒๗.๓๙ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓๔.๑๖ ๓๔.๑๙ ๓๔.๔๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๖๕ ๓๒.๖๙ ๓๐.๔๙ 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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         4. สรุปผลการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
 

 

 

4.1  ข้อมูลเปรียบเทียบผลการจบการศึกษา และไม่จบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6    ปีการศึกษา 2560 - 2562  
 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายการ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
นักเรียนจบการศึกษา (คน) 407 417 509 
นักเรียนไม่จบการศึกษา (คน) 101 43 40 
รวมทั้งสิ้น (คน) 508 460 549 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการจบการศึกษา และไม่จบการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 
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ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

รายการ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
นักเรียนจบการศึกษา (คน) 308 308 312 
นักเรียนไม่จบการศึกษา (คน) 11 3 7 
รวมทั้งสิ้น (คน) 319 311 319 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทยีบผลการจบการศึกษา และไม่จบการศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 
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4.2 ข้อมูลการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  และ 6  ปีการศึกษา 2562 
 

4.2.1 ผลการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   ปกีารศึกษา 2562 
    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

แผนการเรียน รวม เฉลี่ย 

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์Gifted 35 9.75 

SEPภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 18 5.01 
SEP ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 21 5.85 
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 43 11.98 
ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 45 12.53 
ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น 35 9.75 
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 41 11.42 
ภาษาอังกฤษ-ภาษาเกาหลี 23 6.41 
ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส 15 4.18 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 83 23.12 

นมก.รวม 359 66.11 
โรงเรียนอ่ืนๆ 19 5.29 
สายอาชีพ 109 30.36 
ช่างฝีมือทหาร 1 0.28 
ทำงาน 1 0.28 
ไม่ได้ศึกษาต่อ 4 1.11 
ไมม่ีข้อมูล 50 13.93 
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4.2.2 ผลการตดิตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปกีารศึกษา 2562 
    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

                                                                 งานแนะแนว  โรงเรียนนวมนิทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จำนวน ร้อยละ 
1. มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 69 21.63 
2. มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 21 6.59 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน 50 15.67 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 37 11.60 
5. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 37 11.60 
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ 23 7.21 
7. ศึกษาต่อสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ (ปวส.) 5 1.57 
8. ศึกษาต่อต่างประเทศ (อังกฤษ,สหรัฐอเมริกา) 2 0.63 
9. ประกอบอาชีพ 6 1.89 
10. ไม่ประกอบอาชีพ/ไม่ศึกษาต่อ/เตรียมสอบใหม่ 4 1.25 
11. ไม่จบการศึกษา 7 2.19 
12. ไม่ทราบข้อมูล/ติดตามไม่ได้ 58 18.18 

                             รวม 319  
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4.2.3 ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2562 
จำแนกตามสถาบันการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัย จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 16.00 **โควตานักกีฬา 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 20 16.00 MOU 
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 10 8.00  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 10 8.00  
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี 9 7.20  
6. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 8 6.40  
7. มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร 8 6.40  
8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 7 5.60  
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 

ลาดกระบัง 
7 5.60 **โควตาช้างเผือก 

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5 6.25  
12. มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 6.25  
13. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4 3.20  
14. มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 3 2.4  
15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 1.6  
16. มหาวิทยาลัยนเรศวร 2 1.6  
17. มหาวิทยาลัยมหิดล 1 0.8  
18 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 2 1.6  
19. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 0.8  
20 มหาวิทยาลัยพะเยา 1 0.8  
21 มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 41 - **นกัเรียนไมร่ะบุช่ือ

มหาวิทยาลยั 
  125 100  

มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 21 100  

รวม 21 100  
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ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 
1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 9 18.00 

มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
2. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8 16.00 
3. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 4 8.00 
4. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 4 8.00 
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 8.00 **โควตาครูแนะแนว 
6. มหาวิทยาลัยรังสิต 2 4.00 

มหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง 
7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 2 4.00 
8. มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ 2 4.00  
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2 4.00  
10 มหาวิทยาลัยอื่นๆ 3 6.00  

รวม 50 100  
 

 
 

                                                                 งานแนะแนว  โรงเรียนนวมนิทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
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4.3 แผนภูมิแสดงผลการตดิตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2560  - 2562 
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4.4 แผนภูมิแสดงผลการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา  2560 – 2562  จำแนกตามประเภทการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
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       5.  ผลงานของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 
 
ความสำเร็จของนักเรียน   เช่น   ได้รับรางวัลในวิชาต่างๆ ระดับภาค ระดับชาติ  
และระดับนานาชาต ิฯลฯ 
 

        ความสำเร็จของนักเรียน   เช่น   ได้รับรางวัลในวิชาต่างๆ ระดับภาค ระดับชาติ  
และระดับนานาชาติ ฯลฯ 
 

5.1 สรุปรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

แผนภูมิแสดงรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 

 

                     
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
รางวัลที่
ได้รับ 

1 ภาษาไทย 12 
2 คณิตศาสตร์ 11 
3 วิทยาศาสตร์ 33 
4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 11 
5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 
6 ศิลปะ 8 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 
8 ภาษาต่างประเทศ 33 

รวม 135 
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5.2 รายการรางวัลการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 

 
ที ่ วัน เดือน ปี รายการแข่งขัน / ประเภทรางวัล ชื่อ –  สกุล ระดับชั้น หน่วยงานที่จัด 

1 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
เหรียญเงิน 

เด็กหญิงสิราวรรณ โคตรปทุม 
 

ม.ต้น ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

2 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงนาถลดา ตริสกุล 
 

ม.ต้น ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

3 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ 
เหรียญเงิน 

นางสาวศิริวรรณ  ทุหา 
 

ม.ปลาย ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

4 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันพินิจวรรณคดี 
เหรียญเงิน 

นายกรรวี  จันทร์โฉม ม.ปลาย ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

5 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงดวงกมล. หาญพล ม.ต้น ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

6 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
เหรียญทอง 

นางสาวปนัดดา บุญชาญ ม.ปลาย ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

7 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ  
เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์คำตา ม.ต้น ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

8 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกวีชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 
เหรียญทองแดง 

เด็กหญิงชนัญชิดา สักใส 
เด็กหญิงมนทกานติ อยู่ชยันตี 

ม.ต้น ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

9 6 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันกวีชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ 
เหรียญทอง 

นางสาวเดือนเต็มดวง แต๊สันเทียะ 
นายเลอศักดิ์ บุญปกครอง 

ม.ปลาย ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

10 8 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย  
เหรียญทอง 

เด็กชายภูริพัฒน์ รักบุญ 
เด็กชายศรุต ทองเดลียว 

ม.ต้น ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน เดือน ปี รายการแข่งขัน / ประเภทรางวัล ชื่อ –  สกุล ระดับชั้น หน่วยงานที่จัด 

11 8 พฤศจิกายน 2562 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย  
เหรียญทอง 

นายพิชัย จันทร์อำรุง ม.ปลาย ศูนย์ภาษาไทย สพม.2 

12 10 ธันวาคม 2562 การแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา 
ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย 

นางสาวศศิธร สิงหรัตน์  
เด็กหญิงดนยา ไชยศรี  
เด็กชายอภิธน คมสัน   

ม. 5/2 
ม.3/9 
ม.1/3 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ปทุมวัน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล ชื่อ-สกุล 
(นร.ที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลกัฐานอ้างอิง 

1 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต 
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ช.ธีรศักดิ์ สุนทรเกตุ สพม.2 เกียรติบัตร 

2 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ญ.นิภาพร พ้ืนผล สพม.2 เกยีรติบัตร 

3 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ช.นนท์ธีร์ ปานะถึก สพม.2 เกียรติบัตร 

4 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ช.ราเชน สุขมณี สพม.2 เกียรติบัตร 

5 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 

ด.ญ.ปิยะธิดา อบรมสุข สพม.2 เกียรติบัตร 

6 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1 - 
ม.3 

นายอิทธิพล อ้ึงใกล้ สพม.2 เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล ชื่อ-สกุล 
(นร.ที่ได้รับรางวัล) 

หน่วยงานที่
มอบ 

หลกัฐานอ้างอิง 

7 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญทองแดง การแข่งขันประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ช.กุลภัสสร์ ภัคธนาธิติฐานนท์ 
 

 

สพม.2 เกียรติบัตร 

8 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญทองแดง การแข่งขันประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้  
ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ญ.พาณิภัค ภัคธนาธิติฐานนท์ สพม.2 เกียรติบัตร 

9 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญทองแดง การแข่งขันประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1 - ม.3 

ด.ช.อนุวรรต์ เกิดศรี สพม.2 เกียรติบัตร 

10 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

นายศิวภพ ทัดสนธิ สพม.2 เกียรติบัตร 

11 26 ต.ค. – 10 พ.ย. 62 เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเอแม็ท 
ระดับชั้น ม.4 - ม.6 

นายอภิวิชญ์ รุจีกุลรัตน์ สพม.2 เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 
ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

1. 9-12 ก.ค.

62 

รางวัลระดับเหรียญทอง การ

แข่งขันScience Project work 

ระดบัชั้น ม.1-ม.3  กลุ่มโรงเรียน 

EP/MEP ภาคกลางและภาค

ตะวันออกโซน A     สพม.2 

ประจำปีการศึกษา 2562 และได้

เป็นตัวแทนไปแข่งขัน

ระดับประเทศ 

1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   อังคะศิริ

วานนท์ 

2. เด็กหญิงครองขวัญ    ทอง

หล่อ 

3. เด็กหญิงวชิราภรณ์     มิ่งสมร 

นางสาววศาภรณ์ สันสน กลุม่โรงเรียน EP/MEP 

ภาคกลางและภาค

ตะวันออกโซน A 

ทอง 

2. 3 ส.ค.62 รางวัลระดับเหรียญทอง   การ

แข่งขันScience Project work 

ระดับชั้น ม.1-ม.3  กลุ่มโรงเรียน 

EP/MEP ภาคกลางและภาค

ตะวันออกโซน ประจำปีการศึกษา 

2562 

1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อังคะศิริวา

นนท์ 

2. เด็กหญิงครองขวัญ   ทองหล่อ 

3. เด็กหญิงวชิราภรณ์   มิ่งสมร 

นางสาววศาภรณ์ สันสน กลุ่มโรงเรียน EP/MEP 

ภาคกลางและภาค

ตะวันออก 

ทอง 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

3. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ 
ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญทอง 

1. ด.ช.ภูชิสส ์  มารศร ี

2. ด.ช.ปิยวัฒน์  เจนพิพัฒน์ 
นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

ทอง 

4. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม 
ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  

1.ด.ช.พีระภัทร  เชื้อทอง นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 

ทอง 

5. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ  

1.ด.ญ.จันจิรา   หนูรอด นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 

ทอง 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

6 7/พ.ย./62 การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์(Science Show)  
ม.4-ม.6 

1.นางสาวกชามาส     ทองมี 
2.นายกนต์ธร    สุวรรณวงศ ์
3. นางสาวนันธิชา    ใจเด็ด 

1. นางสาวอุษณีย์  ธนารุณ 
2. นายณัฐพงศ ์ จิตรบรรจง 
  

โรงเรียนหอวัง 
 

เงิน 

7 7/พ.ย./62 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

1ด.ญ วันทนา   สุดสวาท 

2. ด.ญ.วิมลรัตน์ แซ่หล ี

1. นางสัญญารักษ์   ปรางทอง 
2. นางสาวอุษณีย์  ธนารุณ 

โรงเรียน 

ปทุมคงคา 

เงิน 

8 9/พ.ย./62 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 

1. น.ส.กัลยรัตน์ บทมูล 
2. น.ส.ข้าวขวัญ  ชัยยัง 
3. นายอิทธิพล  อ้ึงใกล้ 

1. นางสาวอุษณีย์   ธนารุณ 
2. นางสัญญารักษ์  ปรางทอง 

โรงเรียนบดินทรเดชา  

(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 

เงิน 

9. 28 ต.ค. - 7 

พ.ย.62 

รางวัลระดับเหรียญเงิน 

 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

ทางวิทยาศาสตร์  

ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับสพม.เขต2  

ครั้งที่ 69  ประจำปีการศึกษา 

2562 

1. เด็กหญิงวันทนา  สุดสวาท 
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์    
แซ่หลี 
 
 

นางสาวสัญญารักษ์  ปรางทอง        โรงเรียนปทุมคงคา 
สพม.2 

เงิน 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

10. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน (3D) 
ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญเงิน 

1. ด.ช.ภูริภัทร ประทีปฉาย 

2. ด.ช.ภัทรกร ปิ่นทองคำ 
นางสาวสุพรรษา   แก้วสีหมอก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

เงิน 

11. 28 ต.ค. - 9 

พ.ย.62 

 

รางวัลระดับเหรียญเงิน การ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

ระดับสพม.เขต2 ครั้งที่ 69  

ประจำปีการศึกษา 2562 

1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บทมูล 

2. เด็กหญิงข้าวขวัญ   ชัยยัง 

3. นายอิทธิพล  อึ้งไกล้ 

 

นางสาวสัญญารักษ์  ปรางทอง        โรงเรียน 
บดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี)2 
สพม.2 

เงิน 

12. 28 ต.ค. - 

10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

ระดับชั้น  

1. นายณัฐพล   
เจริญธนพิชญากร 
2. นายพงศ์ปณต  คุ้มรักษา 
3. นายวีรภัทร รัตนพรรณา 
 

นางสาวอรทิรา  แก้วเจริญ สพม.2 ทองแดง 
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239 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับสพม.เขต2  ครั้งที่ 

69  ประจำปีการศึกษา 2562 

13. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์   
ระดับ ม.4-ม.6  
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

1. น.ส.เดือนเต็มดวง เเต้สันเทียะ 

2. น.ส.พัสวี เอิบสอาด 
นางนิตย์รดี   เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

ทองแดง 

14. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 - ม.6  

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  

1. นายภัทรพล  กุมพล 

2. น.ส.ณัฐวรา   ตวงพรทรัพย์ 

3. น.ส.พชรวรรณ  ยัญญพงศ์ 

นางนิตย์รดี   เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

ทองแดง 
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240 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

15. 28 ต.ค. - 

10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4 - 6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับ

สพม.เขต2  ครั้งที่ 69  ประจำปี

การศึกษา 2562 

 

1.นายกรรวี จันทร์ฉม 
2.นายธนากร ไกรศรีทุม 
3.นางสาวณัฐภรณ์  เตชะสุนันท์ 
 

นางสาวระวีวรรณ  สุขเจริญ สพม.2 ทองแดง 

16. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ 

ประเภทพิชิตเป้า ระดับชั้น ม.4 - 

ม.6  รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

1. น.ส.วรนิตา หนูประสิทธิ์ 

2. น.ส.สุชานันท์ จันทจามร 

3. น.ส.เบญญาภา สาริศร ี

นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

ทองแดง 

240 



  

 

241 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

17. 28 ต.ค. - 

10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 

ระดับชั้น  

ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนฯ ระดับสพม.เขต2  ครั้งที่ 

69  ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นายณัฐพล   
เจริญธนพิชญากร 
2. นายพงศ์ปณต  คุ้มรักษา 
3. นายวีรภัทร รัตนพรรณา 
 

นางสาวอรทิรา  แก้วเจริญ สพม.2 ทองแดง 

18. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์   
ระดับ ม.4-ม.6  
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

1. น.ส.เดือนเต็มดวง เเต้สันเทียะ 

2. น.ส.พัสวี เอิบสอาด 
นางนิตย์รดี   เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

ทองแดง 

19. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  

1. นายภัทรพล  กุมพล 

2. น.ส.ณัฐวรา   ตวงพรทรัพย์ 

3. น.ส.พชรวรรณ  ยัญญพงศ์ 

นางนิตย์รดี   เอื้ออภิสิทธิ์วงค์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

ทองแดง 
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242 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ม.4 - ม.6  

รางวัลระดับเหรียญทองแดง  

20. 28 ต.ค. - 

10  

พ.ย.62 

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียน

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 

การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.4 - 6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับ

สพม.เขต2  ครั้งที่ 69  ประจำปี

การศึกษา 2562 

 

1.นายกรรวี จันทร์ฉม 
2.นายธนากร ไกรศรีทุม 
3.นางสาวณัฐภรณ์  เตชะสุนันท์ 
 

นางสาวระวีวรรณ  สุขเจริญ สพม.2 ทองแดง 

21. 
7-9 ธ.ค. 

2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับประเทศ 
 ประจำปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม 
ระดับชั้น ม .1 - ม.3  
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 

1.ด.ช.พิชญนันท์  พวงเพชร นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ สพฐ. 

ทองแดง 
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243 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

22. 
31 

ส.ค.2562 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ 

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15  

ระดับชั้น ม .1 - ม.3   

ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ด.ญ.วิมลรัตน์ แซ่หล ี

2. ด.ญ.ธนกมล ลี้สิริกุลชัย 
3. ด.ญ.ปาริฉัตร ชัยสา 

นางสาวสายสุนีย์ งามพรหม 

มูลนิธิ 

ร่มฉัตร 

เข้าร่วม 

23. 
31 

ส.ค.2562 

การแข่งขนัวิทยาศาสตร์ 

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15  

ระดับชั้น ม .1 - ม.3   

ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ด.ญ.วิมลรัตน์ แซ่หล ี

2. ด.ญ.ธนกมล ลี้สิริกุลชัย 
3. ด.ญ.ปาริฉัตร ชัยสา 

นางสาวสุพรรษา   แก้วสีหมอก มูลนิธิร่มฉัตร 

เข้าร่วม 

24. 
31 

ส.ค.2562 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ 

เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15  

ระดับชั้น ม .1 - ม.3   

ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 

1. ด.ญ.วิมลรัตน์ แซ่หล ี

2. ด.ญ.ธนกมล ลี้สิริกุลชัย 
3. ด.ญ.ปาริฉัตร ชัยสา 

นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ 

มูลนิธิ 

ร่มฉัตร 

เข้าร่วม 

25. 
26 ต.ค. -1 
ส.ค. 2562 

เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ 1.ด.ช.พีระภัทร  เชื้อทอง นายณรงค์ฤทธิ์ กล้าหาญ 
สำนักงานเขตลูกเสือแหง

ชาติ 

เข้าร่วม 
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244 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

26. 
7 พ.ย. 

2562 

การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.

4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

ระดับสพม.เขต 2 ครั้งที่ 69 

ประจำปีการศึกษา 2562 

 

1.นางสาวกชามาส ทองมี 

2.นายกนต์ธร สุวรรณวงศ ์

3.นางสาวนันธิชา ใจเด็ด 

  

นายณัฐพงศ์ จิตรบรรจง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 2 

เข้าร่วม 

27 8/พ.ย./62 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 

1. นางสาวณัฐวรา ตวงพรทรัพย์ 
2. นางสาวพชรวรรณ  ยัญญพงศ์ 
3. นายภัทรพล  กุมพล 
 

นางจินตนา  ธรรมวิทวัส        โรงเรียน 

ปทุมคงคา 

 

เข้าร่วม 

28 9/พ.ย./62 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 

1. นายณัฐพล   เจริญธนพิชญา

กร 

2. นายพงศ์ปณต   คุ้มรักษา 

3. นายวีรภัทร   รัตนพรรณา 

นางจินตนา  ธรรมวิทวัส        โรงเรียนบดินทรเดชา  

(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 

 

เขา้ร่วม 

29. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง

1. เด็กหญิงธนกมล    

ลี้สิริกุลชัย 

2. เด็กหญิงวิมลรัตน์   

 แซ่หลี 

นางสาวสายสุนีย์ งามพรหม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา 

 เขต 2 

เข้าร่วม 
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245 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

วิทยาศาสตร์  
ม.1-ม.3 

3. เด็กชายศุภกร    บุญส่ง 

30. 28 ต.ค. - 

10  

พ.ย.62 

รางวัลระดับเข้าร่วม            การ

แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.1-ม.3  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

ระดับสพม.เขต2 ครั้งที่ 69  

ประจำปีการศึกษา 2562 

1. เด็กหญิงธนกมล    
ลี้สิริกุลชัย 
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์    
แซ่หลี 
3. เด็กชายศุภกร     
บุญส่ง 

 สพม.2 เข้าร่วม 

31. 28 ต.ค. - 

10  

พ.ย.62 

รางวัลระดับเข้าร่วม การแข่งขัน

อัจฉริยะภาพ ม.4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ 

ระดับ สพม.เขต2 ครั้งที่ 69  

ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นายกรรวี  จันทร์โฉม 
2. นางสาวณัฐภรณ์  เตชะสุนันท์ 
3. นายธนากร  ไกรศรีทุม 
 

นางปนัสดา  วจนะสเถียร สพม.2 เข้าร่วม 

32. 
28 ต.ค.-10 

พ.ย.2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ครั้งที่ 69 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 การ
แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
Science Show ระดับชั้น ม.1-ม.3 

1. ด.ญ.จันจิรา  หนูรอด 

2. ด.ญ.ดวงจันทร์ อุดมครบ 

3. ด.ญ.นันท์นภัส เพ็ชร์น้ำใจ 

นางภูรีรัช  บุญจันทร์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

2 

เข้าร่วม 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับ ว/ด/ป รายการแข่งขัน ชื่อนักเรียน ครูผู้ควบคุม สถานที ่ รางวัล 

33. 28 ต.ค. - 

10  

พ.ย.62 

รางวัลระดับเข้าร่วม การแข่งขัน

อัจฉริยะภาพ ม.4-ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนฯ 

ระดับ สพม.เขต2 ครั้งที่ 69  

ประจำปีการศึกษา 2562 

1. นายกรรวี  จันทร์โฉม 
2. นางสาวณัฐภรณ์   
เตชะสุนันท์ 
3. นายธนากร  ไกรศรีทุม 
 

นางปนัสดา  วจนะสเถียร สพม.2 เข้าร่วม 

 
     สรุปรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีการศึกษา 2562 

 
ลำดับที่ วัน เดือน ปี ชื่อ –  สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

1 
27-28 

ตุลาคม 2562 
1. นายกรรวี  จันทร์โฉม 

2. นางสาวสุพิชญา  กลิ่นเทศ 
ม.6/3 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน
วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562  
ไดร้ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 
7 สิงหาคม 2562 

1. นายกรรวี  จันทร์โฉม 
2. นางสาวสุพิชญา  กลิ่นเทศ 

ม.6/3 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน

วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ณ ศาลอุทธรณ์ ภาค 9 

3 
10 สิงหาคม 2562 

1. นายกรรวี  จันทร์โฉม 
2. นางสาวสุพิชญา  กลิ่นเทศ 

3. นายวรวัตร  สุขศิร ิ

ม.6/3 
ม.6/3 
ม.6/5 

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน
วันรพี ประจำปีการศึกษา 2562  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ณ ศาลยุติธรรม 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับที่ วัน เดือน ปี ชื่อ –  สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

4 

24-25 สิงหาคม 2562 

1. น.ส.มนทกานติ  อยู่ชยันตี 
2. น.ส.พรไพลิน  สังข์ขาว 
3. ด.ช.ณปรารินทร์  เสียงดี 
4. ด.ช.นราธิป  พันธ์ไธสง 

5. น.ส.พาณิภัค  เจิมจำนงค์ 

ม.3/10 
ม.3/10 
ม.3/11 
ม.3/11 
ม.3/12 

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี

การศึกษา 2562 
ได้เข้าร่วม 

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระ
ราชูปถัมภ์ 

5 

24-25 สิงหาคม 2562 
1.นางสาวสุพิชญา  กลิ่นเทศ 
2. นายพลฤทธิ์  วงศ์ฉลาด 
3. นายอัครพงษ์  ผจงธีรภาพ 

ม.6/3 
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี

การศึกษา 2562 ได้เข้าร่วม 

ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระ
ราชูปถัมภ์ 

6 

1 พฤศจิกายน 2562 

1. เด็กหญิงสุจิตา  หนูสู 
2. เด็กชายรัตนะ  ลาภหลาย 
3. เด็กชายพงศ์พันธ์  กตัญญูวงศ์ 
4. เด็กชายณชัยณพงศ์  ตั้งกมลวิลาศ 
5. เด็กหญิงจิตติภัทรา  พรมเสนา 

ม.2/1 
ม.2/1 
ม.2/9 
ม.2/1 
ม.2/1 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ณ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 

7 

7 พฤศจิกายน 2562 
1. นายธนาดล  วงษ์จันทร์ 
2. นางสาวปาณิศา  ศรีแก้ว 

ม.3/1 
ม.3/10 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันมารยาทไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญ

ทอง 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ลำดับที่ วัน เดือน ปี ชื่อ –  สกุล ระดับชั้น รางวัลที่ได้รับ หน่วยงาน 

8 

7 พฤศจิกายน 2562 
1. นายวัชรากร  มาลีวรรณ์ 
2. นางสาวภัทรชนก  อู่บุญสมบัติ 

ม.4/4 
ม.6/2 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันมารยาทไทยระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล

เหรียญทอง 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

9 

8 พฤศจิกายน 2562 

1. เด็กหญิงพิชญาภา  นันทา 
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โชคปรีชานนท์ 
3. เด็กหญิงชาม  สุริยา 
4. เด็กหญิงมติมนต์  เกิดดี 
5. เด็กหญิงอุษามณี  สกุลนุ่ม 

ม.2/9 
ม.2/7 
ม.1/3 
ม.2/7 
ม.2/7 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น   

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร
บำเพ็ญ 

 

10 

8 พฤศจิกายน 2562 

1.นางสาวกชกร  ถนอมบุญ 
2. นางสาวกนิษฐา  เกตุสุข 
3. นางสาวปริญญารัฎ  นาคเสน 
4. นางสาวฟ้าประทาน  แท่นประทุม 
5. นางสาวเต็มฟ้า  แสงกระจ่าง 

ม.4/7 

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจำปีการศึกษา 2562 

การประกวดแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

ณ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตร
บำเพ็ญ 

 

11 

6 กันยายน 2562 
1. นายกรรวี  จันทร์โฉม 
2. นางสาวสุพิชญา  กลิ่นเทศ 

ม.6/3 
นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 
    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 
20 
พฤษภาคม 
2562 

รายการการแข่งขันฟุตซอล  รุ่น
อายุ 15 ปี ถ้วยรางวัลรอง
ชนะเลิศ   

1. เด็กชาย กนกพิชญ์ สุวรรณ  
2. เด็กชาย นพดล นาเมืองรักษ์  
3.เด็กชาย ราเชน สุขมณี  
4.เด็กชายอิธิกร คูเขตไพศาล  
5.เด็กชาย ปพน มั่งสิน  
6.เด็กชาย ภูมิพัฒน์   
7.เด็กชายวีรยุทธ แสนดี 

สนามศูนย์กีฬาบึงกุ่ม ถ้วยรางวัล 

2 
 

25 
พฤษภาคม 
2562 

รายการการแข่งขันฟุตซอล  รุ่น
อายุ 18 ปี ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
อันดับ1 

1. นาย ธนพล ศิริวัฒน์โยธิน 
2. นาย ฒนธร เคร่งครัด   
3.นาย นฤสรณ์  ขุนทอง   
4.นาย วชิรวิทย์ โชต ิ  
5.นาย กิตติพัชร เสือฉ้วน  
6.นาย อานันท์ สว่าวพรม   
7.นาย วัชรพงษ์ มิ่งขวัญ   
8.นาย กนต์ธร สุวรรณวงศ์  
9.นาย อรรถชัย สุขสวัสดิ์   
10.นาย ธนวัฒน์ ตระการเกตุ 
11.นาย  วุฒิยา  หล้าวิไลย ์
12.นาย ภูมิพัฒน์ ลาภเกิน  
13.นาย นริส  วิวัฒนานนนท์ 
14.นาย เจริญโชคชัย ศรีบุญ 

จินดาทาร์ว ถ้วยรางวัล 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

15. นายชญานนท์  เจริญกาศ 
16. นายเมทัต  ธานีวัฒน์   
17. นายกฤษดา สิมนาม   
18. นายฤธิพล โพธิ์วิจิตร  

 
25 
พฤษภาคม 
2562 

 

1. เด็กชาย คณากร หุ่นนาม  
2. เด็กชาย อัครพล ผู้เรียนศิลป์  
3.เด็กชาย ศิวัช วิรัตน์นันท์  
4.เด็กชายภูรินท์ อภัยกุลชร  
5.เด็กชาย ณัฐกรณ์ หินกล้า  
6.เด็กชาย ยศพล เทพพงษ์  
7.เด็กชายปิยวัฒน์ วงแพต  
8.เด็กชาย กิตินันท์ วิมลสม 

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 รายการการ
แข่งขันฟุตซอล  รุ่นอายุ 
14 ปี 

 

3 
18 
พฤษภาคม  
2562    

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 
รายการ 3X3 Street 
Basketball Hero รุ่นอายุ 18 ปี 
 

1. นางสาวอชิตา ยุพิลา  
2. นางสาวชลธชิา ศรีติมงคล  
3. นางสาวสิรินธาพร แก้วคำหาร  
 

สนามโรงเรียนวัดเขมา
ภิรตาราม 

เกียรติบัตร 

4  

รายการมวยสากลสมัครเล่นชิง
แชมป์แห่งประเทศไทย (เยาวชน) 
ประจำปี 2562 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
เหรียญทองแดง ประเภทอายุ 16 
ปี รุ่นน้ำหนัก 51 กิโลกรัม  

นายอนันตชัย ดวนใหญ่ 
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ที่ประเทศเกาหลีไต้ 
 

เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

5  

รายการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬา
ไทย กรมพลศึกษา-นอร์ทกรุงเทพ 
ได้เกียรติบัตรการเข้าร่วม รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเทภ
กีฬาวิ่งเปรี้ยวกระสอบ 
 

1. นายชญานนท์ เจริญกาศ 
2. นายวุฒิยา หล้าวิไลย ์  
3. นายวัชพงษ์ มิ่งขวัญ   
4. นายกษิดิศ  โพธิ์ขาว  
5. นายเจริญโชคชัย ศรีบุญ 
6. นายศุภวิญช์ งามพักตรา 
7. นายอภิวิชญ์ รุจีกุลรัตน์  
8. นายสรัล เตชะวีรากร  
9. นายจิรศักดิ์  รังศิลป์  
10.นายอัครพนธ์ ศรีแก้ว  
11.นางสาวกรพินธ์ ศรีแก้  
12. นางสาวนงนุช  วัฒนพรชยั 
13. นางสาวศุภิสรา งามพักตรา 
14. นางสาวรันชนา ลือพงศ์ไพจิตร  
15. นางสาวศศิกานต์ สุวรรณ 
16. นางสาวสุธาทิพย์  กำปั่นทอง  
17. นางสาวอรอนงค์ ดีสิง  
18. นางสาวธัญชนก เย็นมัน 
19. นางสาวพรรพษ ศิลาธรรม 
20. นางสาวสิริวิภา ชนไพโรจน์ 
21. นางสาวรุ่งทิวา มิตรสันเทียะ 
22. นางสาวสุทธิ แปลสนน 

มหาวิทยลัยนอร์ทกรุง
เทพ 

เกียรติบัตร 



  

 

252 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

23. นางสาวมัทรี แสงอดิศร 
24. นางสาวลลิตา อินสุวรรณ 
25. นางสาวเมทินี ปรีชานุวัตร 
26. นางสาวพรรณพษา หอมนวน  

6 
17 – 24 
สิงหาคม 
2562 

รายการฟุตวอลเลย์ชิง5ชนะเลิศ
แห่งประ6เทศไทย เข้าถึงรอบ 
176 ทีม 

.นายนิธิพงศ์ เงินปนทอง 
นานภูมิพัฒน์ ลาภเกิน 
นายศักดิ์ศรี ทิพวัธน์ 
นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ 
นายศิวกร แก้วงาม 
นายจิรทีปต์ เกิดแก้ว 
เด็กชายปพน มั่งศิลป์ 
เด็กชายอิทธิกร คูเขตต์ไพศาล 
11. เด็กชายชนะศักดิ์ จันทร์ปัญญา 
 

สนามกีฬาแห่งประเทศ
ไทย (กกท.) 
 

เกียรติบัตร 

7 

22 
กรกฏาคม - 
30 สิงหาคม 
2562 

รายการกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้
บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อม
เกียรติบัตร 
 

นายวารินทร์ ทองพวง  
 

กองทัพอากาศ เกียรติบัตร 

8 
22 
กรกฏาคม - 
30 สิงหาคม 

ประเภทกีฬาจูนิสู ผู้เข้าแข่งขัน 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 
พร้อมเกียรติบัตร 

นายวารินทร์ ทองพวง  กองทัพอากาศ เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

2562 

9 
28 สิงหาคม 
2562 

รายการแข่งขันคีตะมวยไทย ได้
รางวัลชมเชย 
 

1. นางสาวสิรินธาพร แก้วคำหาร  
2. นางสาวอารียา  เชาว์ไว       
3. นางสาวทิพกร ทองระยา  
4. นางสาวธัญวรัตน์ เประนาม      
5. นางสาวธรดา บัวพันธ ์        
6. นางสาวปวัณรัตน์ พวษ์ประเสริฐ 
7. นางสวาธนัชชา ตะวงษา          
8. นางสาววาสินี  ศรีกัลยา      9. นางสาวแสงดาว 
วีรเกียติขจร   

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
จันทรเกษม 

เกียรติบัตร 

10 
13 ตุลาคม 
2562 

รายการกีฬาฟุตบอลต้านภัยยา
เสพติด  รุ่นอายุ 13 ปี ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ 
 

1. เด็กชายภูรินท์ อภัยกุลชร  
2. เด็กชายอัครพล ผู้เรียนศิลป์  
3. เด็กชายปิยะวัฒน์ วงษ์แพทย์  
4. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ  
5. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ 
6. เด็กชายณัฐกร ทินกล้า   
7. เด็กชายชัยมงคล แสงสุวรรณ  
8. เด็กชายคณากร หุ่นงาม 

สนามเสือใหญ่อุทิศ ถ้วยรางวัล 

11 
20 ตุลาคม 
2562 

รา8ยการกีฬาฟุตบอลเสือ9 อารี
น่า จูเนียร์ ซุปเป10อร์ คัพ 2019 
รุ่11นอายุ 13 ปี  ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ 

1. เด็กชายนิพิฐพนธ์ คูณมา  
2. เด็กชายอริย์ธัช สร้อยสุวรรณ์  
3. เด็กชายอัครพล ผู้เรียนศิลป์  
4. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ  

 ถ้วยรางวัล 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

 5. เด็กชายปิยะวัฒน์ วงษ์แพทย์  
6. เด็กชายศิวัช วิรัตินันท์    
7. เด็กชายภูรินท์ อภัยกุลชร  
8. เด็กชายคณากร หุ่นงาม  
9. เด็กชายกิตินันทร์ วิมลสม  
10. เด็กชายชัยมงคล แสงสุวรรณ 

12 
23 - 30 
ตุลาคม 
2562   

รายการกีฬาบาสเกตบอล 
BasKetball Pre-Engineering 
Cup 2019  รุ่นอายุ 18 ปี  ถ้วย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 

1.นายกรินชัย จินพล 
2.นายธนาดล บำรุงสิน 
3.นายศุภชินบุตร ทองมาก 
4.นายภูศิลา เดชอดิศัย 
5.นายธนกร แสนมาตย์ 
6.นายศุภวิชญ์ สยมภาค 
7.นายจักรพรรดิ โพธิพิภัทรกุล 
8.นายกันติชา พาก่ิง 
9.นายกษิดิษ แพรดำ 
10.นายวริธิ์นันท์ ค้างจันทร์ 
11.เด็กชายกฤษดา จันทร์เทียบ 
12.เด็กชายพีรภัฒฐ์ สิริยศโยธิน 
13.เด็กชายคเณศ พิริยะปัญญา 
14.เด็กชายสรวิชญ์ ครุฑคง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ถ้วยรางวัล 

13  
รายการกีฬาฟุตบอล 7 คน รุ่น
อายุ 13 ปี ได้รางวัล ถ้วยรางวัล

1. เด็กชายภูรินท์ อภัยกุลชร  
2. เด็กชายอัครพล ผู้เรียนศิลป์  

โรงเรียนฐานปัญญา ถ้วยรางวัล 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

รองชนะเลิศอันดับ 2 
 

3. เด็กชายปิยะวัฒน์ วงษ์แพทย์  
4. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ  
5. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ 
6. เด็กชายณัฐกร ทินกล้า   
7. เด็กชายชัยมงคล แสงสุวรรณ  
8. เด็กชายคณากร หุ่นงาม 

14 
6 
พฤศจิกายน 
2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กหญิงกมลทิพย์     ยาวิชัย 
เด็กชายกิตติศักดิ์       แดงสกุล 

สพม.2 โรงเรียนสาร
วิทยา 

เกียรติบัตร 

15 
6 
พฤศจิกายน 
2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

นางสาวมนัสนันท์      พันธุ์เมือง 
นางสาวสิริกมล          เอี่ยมแตง 

สพม.2 โรงเรียนสาร
วิทยา 

เกียรติบัตร 

16 
6 
พฤศจิกายน 
2562 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2562 รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

นางสาวธนัชชา      ตะวงษา 
นางสาวธัญวรัตน์    เประนาม 
นางสาวธีรดา         บัวพันธ์ 
เด็กหญิงบุษกร       อ้นเวียง 
นางสาวมัลลิกา  สังขทัต ณ อยุธยา 
นางสาววาสินี         ศรีกัลยา 
นางสาวสิรินธาพร    แก้วคำหาร 
นางสาวสุตาภัทร      แสนแสง 

สพม.2 โรงเรียนสาร
วิทยา 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

นางสาวอาริยา         เชาว์ไว 
นางสาวแสงดาว     วิรเกียรตขิจร 

17 

30 
พฤศจิกายน 
2562   
 

รายการกีฬาฟุตบอลโกล์หนู รุ่น
13 ปี  แข่งขัน ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ 
 

1. เดก็ชายนิพิฐพนธ์ คูณมา  
2. เด็กชายอริย์ธัช สร้อยสุวรรณ์  
3. เด็กชายอัครพล ผู้เรียนศิลป์  
4. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ  
5. เด็กชายปิยะวัฒน์ วงษ์แพทย์   
6. เด็กชายศิวัช วิรัตินันท์   
7. เด็กชายภูรินท์ อภัยกุลชร 
8.เด็กชายณัฐกรณ์ หินกล้า  
9.เด็กชายจิรายุ บุญขัน  
10. เด็กชายคณากร หุ่นงาม 
11. เด็กชายชัยมงคล แสงสุวรรณ  

สนามคู้บอน ถ้วยรางวัล 

18 
11- 13 
ธันวาคม 
2562   

รายการกีฬาฟุตบอล Football 
Pre-Engineering Cup 2019  
รุ่นอายุ 18 ปี  ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ 

1.นายภูมิปัญญา ไกล้บุปผา 
2.นายธัญพกรณ์ อารีย์ 
3.นายกนต์ธร สุวรรณวงศ์ 
4.นายธนวัฒน์ ตระการเกตุ 
5.นายศุภกร ชุมพรัตน์ 
6.นายอานันท์ สว่างพรม 
7.นายภูมิภัทร แสงเผือก 
8.นายเมืองทอง ขันชัย 
9.นายชัยมงคล ทองแสง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 

ถ้วยรางวัล 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

10.นายศิวกร แก้วงาม 
11.นายนอธิพงศ์ เงินปนทอง 
12.นายกิตกพัชร เสือแวน 
13.นายกรวิชญ์ ไพรจิตร 
14.นายสุวิทย์ มานะชอบ 
15.นายปัญณธร ชาลี 
16.นายอรรถชัย สุขสวัสดิ์ 
17.นายกษดา สิมนาม 
18.นายเจริญโชคชัย ศรีบุญ 
19.นายชญานนท์ เจริญกาศ 
20.นายจรทีปต์ เกิดแก้ว 
21.นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ 

19 
11 ม.ค. 
2563 

ฟุตบอลโกล์หนู ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ 

1. เด็กชายภูรินท์ อภัยกุลชร  
2. เด็กชายอัครพล ผู้เรียนศิลป์  
3. เด็กชายปิยะวัฒน์ วงษ์แพทย์  
4. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ  
5. เด็กชายณัฐดนย์ ทองคำ 
6. เด็กชายณัฐกร ทินกล้า   
7. เด็กชายชัยมงคล แสงสุวรรณ  
8. เด็กชายคณากร หุ่นงาม 

จินดาทาร์ว  

20 13 ม.ค.2563 
แข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 

นายกรรวี จันทร์โฉม 
นางสาววาสิตา คงประพันธุ์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรติบัตร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ......ศิลปะ...........  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1 

28 ต.ค.62-10 พ.ย.62 

-การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม. 1 ถึง ม. 3 
รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ ระดับชาติ 

เด็กชายเพชรรุ่ง มหาวัง 

เด็กชายธนกฤต นามสมมิตร 

เด็กหญิงพาทินธิดา โลหากาศ 

เด็กหญิงสิริพัชชา สุปรีดิ์วรกิจ 

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ ทองหลาง 
สพฐ. 

 

เกียรติบัตร 

 2 

 

-การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม. 1 -
ม. 3 รางวัลเหรียญเงิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เด็กชายวรายุทธ์ บุพชาติ 

3 

-การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม 1 -ม 3 
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

เด็กหญิงสุนิสา สุขประเสริฐ 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

4 
-การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
รางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เด็กหญิงสิริพัชชา สุปรีดิ์วรกิจ 

5 
-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทชาย 
ม. 1 -ม. 3 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นายธีรภัทร ปลาทอง 

6 
-การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เด็กหญิงชนิภรณ์ โอภาส 

7 15พฤศจิกายน  2561 
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 

 

1. เด็กชายรัตนชัย ไชยลังกา 
2. เด็กหญิงณัชชา กุลพัชรานุรักษ์ 
3. เด็กหญิงสุชาวดี ประโลมนาม 
4. เด็กหญิงนันทน์ภัส แหยมไทย 
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา มีพัฒน์ 
6. เด็กหญิงกชกร ปิ่นกุล 
7. เด็กชายวัชริศ อินทร์ตา 
8. เด็กชายตติยะ แดนศิริ 
9. เด็กชายกีรติ เกตุผึ้ง 

สพฐ. เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

10. นายธนาคาร ปันญา 

8 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 

1. เด็กหญิงนิชาภัทร ชั่งคง 
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า ทิพย์นลินธร 
3. เด็กหญิงมุฑิตา หวังอ้อมกลาง 
4. นางสาวธัญญาเรศ ชิดนอก 
5. เด็กหญิงธัญวรรณ สุขมาก 
6. เด็กหญิงชนากานต์ พิงเกาะ 
7. เด็กหญิงสราสินี อำเคน 
8. เด็กหญิงสุพิชชา ชมพูนุช 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ปีการศึกษา 2562 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ชื่อรางวัล 
ชื่อ-สกุล 

(นร.ที่ได้รับรางวัล) 
หน่วยงาน 

ที่มอบ 
หลักฐานอ้างอิง 

1. 28 ต.ค.–10 พ.ย. 
2562 

เหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

- เด็กชายธนภูมิ สมบุญยิ่ง 
- เด็กชายอภิรักษ์ ทองคำ 
 

สพม.2 เกยีรติบัตร 

2. 28 ต.ค.–10 พ.ย. 
2562 

ได้เข้าร่วม การแข่งขันการสร้าง 
การ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้น ม.1-ม.3 

- เด็กหญิงจันจิรา วงค์มาเกษ 
- เด็กหญิงอัญชิสา สอนแก้ว 

สพม.2 เกียรติบัตร 

3. 28 ต.ค.–10 พ.ย. 
2562 

เหรียญเงิน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 - นายกฤษฎา ปิตาวงษ์ 
- นายเอกบดินทร์ เปลี่ยนสุภาพ 

สพม.2 เกียรติบัตร 
 

4. 28 ต.ค.–10 พ.ย. 
2562 

เหรียญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 

- นายณัฐวุฒิ ถอยกระโทก 
- นายรัชพล มณีนาถ 

สพม.2 เกียรติบัตร 

5. 28 ต.ค.–10 พ.ย. 
2562 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.4-ม.6 

- นายปริญญา การรักเรียน 
- นายอาณุศร ยุพิลา 

สพม.2 เกียรติบัตร 

6 28 ต.ค.–10 พ.ย. 
2562 

เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1-ม.
3 

- เด็กชายธรรมธัช แดงพู 
- เด็กชายภูริภัทร ประทีปฉาย 
- เด็กชายรัตน์ตินนท์ เทวะหา 

สพม.2 เกียรติบัตร 

7 28 ต.ค.–10 พ.ย. 
2562 

เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4-ม.
6 

- เด็กชายจักริน ภู่พานทอง 
- เด็กชายอธิชานนท์ มั่นใจดี 
- นายเมธี สมแก้ว 

สพม.2 เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 

1. 9 ก.ค.62 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขัน
ละครสั้น 
(Skit Competition) 

ด.ญ.ณัฐณิชา     ขันทอง 
ด.ญ.นรกมล     บอกสันเทียะ 
ด.ญ.ลภัสรดา    ทองอินทร์ 
ด.ช.ธรรมธชั      แดงพู 
ด.ญ.ศิริกัญญา   วงศ์จักร์ 

กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 

2. 9 ก.ค.62 รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 11 การแข่งขัน
ร้องเพลง 
(Singing Contest) 

ด.ญ.กิตติมา  ทวีอภิรดีสมบัติ กลุม่โรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 

3. 10 ก.ค.62 เหรียญทองการแข่งขันสะกดคภาษาอังกฤษ 
(Spelling Bees Contest) 

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย พิชญา โอลิเวอร์ 
เด็กหญิงโยษิตา   รักกำเหนิด 

กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 

4. 10 ก.ค.62 เหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling Contest) 

เด็กหญิงรินรดา   กรรณบูรพา กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 

5. 11 ก.ค.62 เหรียญทองชนะเลิศ อันดับ1การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์   (Speech Contest) 

เด็กหญิงเวอรจ์ิเนีย พิชญา โอลิเวอร์ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 

6. 11 ก.ค.62 เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขัน
(Mathematics Project Work) 

เด็กชายปรเมศ    บุญกระสินธุ์ 
เด็กชายปิยวัฒน์   เจนพิพัฒน์ 
เด็กชายภูศิลา      เดชอดิศัย 

กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 

7. 11 ก.ค.62 เหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ1 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ (Science 

เด็กหญิงกัญญาวีร์   อังคะศิริวานนท์ 
เด็กหญิงครองขวัญ  ทองหล่อ 

กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
Project Work) เด็กหญิงวชิราภรณ์   มิ่งสมร 

8. 12 ก.ค.62 เหรียญเงินการแข่งขัน (Multi Skills 
Competition) 

เด็กหญิงโยษิตา       รักกำเหนิด กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 

เกียรติบัตร 

9. 3 ส.ค.62 รางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับที่ 1การแข่งขันพูดสุนทรพจน์   
(Speech Contest) 

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย พิชญา โอลิเวอร์ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก  
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

10. 3 ส.ค.62 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์(Mathematics 
Project Work) 

เด็กชายปรเมศ    บุญกระสินธุ์ 
เด็กชายปิยวัฒน์   เจนพพัิฒน์ 
เด็กชายภูศิลา      เดชอดิศัย 

กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

11. 3 ส.ค.62 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (Science Project Work) 
 

เด็กหญิงกัญญาวีร์   อังคะศิริวานนท์ 
เด็กหญิงครองขวัญ   ทองหล่อ 
เด็กหญงิวชิราภรณ์   มิ่งสมร 

กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 
ระดับภาค 

เกียรติบัตร 

12. 
 
 
 
 

18 ส.ค.62 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน การ
แข่งขันอ่านออกเสียง 

นางสาวสิรินยาภรณ์  ศิริจันทร์ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่น 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
และโรงเรียนเทพลีลา 

เกียรติบัตร 

13. 18 ส.ค.62 รางวัลชมเชยอันดับ 2 การแข่งขันสุนทรพจน์ นางสาวณฐมน  ทำคำทอง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ
โรงเรียนเทพลีลา 

เกียรติบัตร 

263 



  

 

264 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
14. 18 ส.ค.62 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันเขียนตามคำบอก นางสาวจีรดา  จ้อยเจริญ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ
โรงเรียนเทพลีลา 

เกียรติบัตร 

15. 18 ส.ค.62 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามปัญหา
ภาษาญี่ปุ่น 

นางสาวธญาดา    สาตจีนพงษ์, 
นางสาวอาภากร   ทองยิ่ง 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า และ
โรงเรียนเทพลีลา 

เกียรติบัตร 

16. 18 ส.ค.62 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม
คันจิ 

นายสิปปกร     ศรีสุขใส ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่น 
 

เกียรติบัตร 

17. 18 ส.ค. 62 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม
ฟุริ 
กานะ 

นายศักดิ์ดา       เอี่ยมสำอาง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียน
เทพศิรินทร์ร่มเกล้า  
และโรงเรียนเทพลีลา 

เกียรติบัตร 

18. 24 ส.ค.62 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน นายระพีพัฒน์     ศุภอภิรดีธรรม 
 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน สพม.2 

เกียรติบัตร 

19. 24 ส.ค.62 รางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลง
ภาษาจีน 

นางสาวชิชญาสุ์    มิลอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน สพม.2 

เกียรติบัตร 

20. 24 ส.ค.62 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันคัดลายมือ
ภาษาจีน 

นางสาวณคณัฐ      วีเซนติน่า ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีน  
สพม.2 

เกียรติบัตร 
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สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
21. 24 ส.ค.62 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพ

ภาษาจีน 
นางสาวอนงค์ภัทร    เสถียรไพศาล ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียน

การสอนภาษาจีน 
 สพม.2 

เกยีรติบัตร 

22. 28 ส.ค.62 รางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันเล่า
นิทานภาษาจีน 

นายระพีพัฒน์       ศุภอภิรดีธรรม 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 
เขต 2 

เกียรติบัตร 

23. 4 ก.ย. 62 รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเรียงคำศัพท์และ
ประโยค ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 4 

นายณัฐพล          ศรีปัญญา 
นายศาสตราศิลป์   พงษ์สุด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 
 

เกียรติบัตร 

24. 4 ก.ย. 62 เหรียญเงินการแข่งขันเรียงคำศัพท์และ
ประโยค ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 

นายณัฐพล          ศรีปัญญา 
นายศาสตราศิลป์   พงษ์สุด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

25. 4 ก.ย. 62 เหรียญเงินการแข่งขันวาดภาพตามเนื้อเรื่อง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 

นายคมชาญ          เงินสมบตัิ 
นางสาวบุญยานุช   เลิศดี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

26. 4 ก.ย. 62 เหรียญเงิน 
การแข่งขันตอบคำถามวัฒนธรรมฝรั่งเศส  

นายคณุตม์            กลมเกลียว 
นายจอมไทย         เชื้อไทย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

27. 4 ก.ย. 62 
เหรียญเงิน 
การแข่งขันจัดบอร์ดความรู้ภาษาฝรั่งเศส  

นางสาวเบญญาภา    รอดวรรณ 
นางสาวปิยนาถ        เหลาคม 
นางสาวญาดามณี     จินดานาวิน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

28. 7 ก.ย. 62 รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันอ่านออกเสียง 

นางสาวสิรินยาภรณ์     ศิริจนัทร์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เกียรตบิัตร 
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ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
29. 
 

7 ก.ย.62 เหรียญทอง การแข่งขันพูดสุนทรพจน์   
(Speech Contest) 

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย พิชญา โอลิเวอร์ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 
ระดับประเทศ 

เกียรติบัตร 

30. 7 ก.ย.62 เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ 4 การ
แข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์(Mathematics 
Project Work) 

ด.ช.ปรเมศ        บุญกระสินธุ์ 
ด.ช.ปิยวัฒน ์      เจนพิพัฒน์ 
ด.ช.ภูศิลา          เดชอดิศัย 

กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาค
กลาง ภาคตะวันออก โซน A 
ระดับประเทศ 

เกียรติบัตร 

31. 24 ก.ย.62 เหรียญทอง รองชนะเลิศ  
อันดับ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ (Speech) 

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย พิชญา โอลิเวอร์ เวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติ 

เกียรติบัตร 

32. 6 ต.ค.62 ชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอด
มงกุฎครั้งที่ 14 

เด็กหญิงเวอร์จิเนีย พิชญา โอลิเวอร์ มูลนิธิร่มฉัตร 
สสค. และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

เกียรตบิัตร 

33. 31 ต.ค.62 เหรียญทองอันดับ 5 การแข่งขันพูดภาษาจีน  
ม.1-ม.3 

ด.ญ.กิตติมา      ทวีอภิรดีสมบัติ 
ด.ญ.ธนิสสรา     อรชุน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

34. 31  
ต.ค.62 

เหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันละครสั้น
ภาษาจีน  ม.4-ม.6 

นางสาวพรไพลิน      พุ่มนุ่ม 
นายฤทธิพล            โพธิ์วิจติร 
นางสาวลลิตา          อินสุวรรณ 
นางสาวศุภมาส        ชินศรี 
นายสุรวิทย์             ดีเชิด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

35. 31 เหรียญเงิน อันดับที่ 9 การแข่งขันพูด นางสาวชลธิชา        ไชยหัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
ต.ค.62 ภาษาจนี ม.4-ม.6 นางสาวนฤมล         คูณมี มัธยมศึกษา เขต 2 

36. 1 พ.ย.62 รองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ 
เหรียญทองการแข่งขันเล่เรื่องจากภาพ
ภาษาจีน ม.4-ม.6 

นายระพีพัฒน์        ศุภอภิรดีธรรม 
นายกฤตยา           พรมเสนา 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

37. 1 พ.ย.62 รางวัลเหรียญทอง  
อันดับที่ 7 การแข่งขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีนม.4-ม.6 

นางสาวญดาพร      จำชาติ 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

38. 4 พ.ย. 62 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech)  
ม.1-ม.3 

เด็กหญิงเวอร์จีเนีย พิชญา โอลิเวอร์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

39. 4 พ.ย. 62 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
เหรียญทองการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-ม.6 

นายกรรวี   จันทร์โฉม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

40. 5 พ.ย. 62 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เหรียญทอง 
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.
6 

นางสาวพรกมล      ชาญไชย 
นางสาวพิมลรัตน์     แก้วธรรม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

41. 
 

5 พ.ย. 62 รางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 เหรียญเงิน 
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 

นางสาวกาญจนาลัย   ครุฑรัมย์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

42. 5 พ.ย. 62 รางวัลรองชนะเลิศ  1. นางสาวกันต์กณิษฐ์    รัตนะ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
อันดับที่ 2 เหรียญเงิน 
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี  ม.4-ม.6 

2. นายณัฐพงศ์            ประภา 
5. นางสาวสุรีรัตนา       ลีลากร 
3. นายพรรษกร           เป่าสูง 
4. นางสาววาสนา         สุทธิ 

มัธยมศึกษา เขต 2 

43. 5 พ.ย. 62 รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 12 การแข่งขันเล่า
นิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

นางสาวศิรดา       บำรุงสงฆ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

44. 5 พ.ย. 62 รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 

นางสาวทวีติยา      คลังพหล 
นางสาวริญญ์รภัส   เกษมวชิเศรษฐ์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

45. 6 พ.ย.62 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่ 2 เหรียญทอง  
การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

นางสาวสิรินยาภรณ์   ศิริจันทร์ 
นางสาวอาริสา          ลามาตย์ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

46. 6 พ.ย.62 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันต่อ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 

นายอัครพนธ์        จิระถาวรฤกษ์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

47. 6 พ.ย.62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับ 7 แข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาฝรั่งเศส 
ม.4-ม.6 

นายคณุตม์           กลมเกลียว 
นายจอมไทย         เชื้อไทย 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

48. 6 พ.ย.62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
อันดับที่ 9 แข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 

นายวสภะ             ดำเรืองศรี 
นายสิปปกร           ศรีสุขใส 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

49. 6 พ.ย.62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายคมชาญ           เงินสมบตัิ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เกียรติบัตร 
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ที ่ วัน / เดือน/ ปี ชื่อรางวัล ชื่อ - สกุล (นักเรียนที่ได้รับรางวัล) หน่วยงานที่มอบ หลักฐานอ้างอิง 
อันดับ 10 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส 
ม.4-ม.6 

นางสาวบุญยานุช     เลิศด ี
นางสาววริศรา        สอนสา 
นางสาวศรันย์พร     เชียงรัมย์ 
นายเสกสิทธิ์          บุญศร ี

มัธยมศึกษา เขต 2 

50. 6 พ.ย.62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเข้าร่วมการ
แข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.
1-ม.3 

เด็กหญิงดนยา        ไชยศรี 
เด็กหญิงสุวนันท์      คิดดี 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

51. 7 พ.ย.62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 
เหรียญทองการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit)  ม.4-ม.6 

นางสาวกุลธิดา          รัตนวจิิตร 
นางสาวฐิติกาญจน์     กาญจนพันธุ์ 
นางสาวพลอยมรกต    สุขศิริ 
นางสาวรัตมณี          โพธิ์กะต้น 
นางสาวสิริกมล         เอ่ียมแดง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกียรติบัตร 

52. 7 พ.ย.62 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง  
อันดับที่ 6 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3 

เด็กหญิงนรกมล        บอกสันเทียะ 
เด็กหญิงลภัสรดา       ทองอินทร์ 
เด็กหญิงณัฐณิชา       ขันทอง 
เด็กหญิงศิริกัญญา      วงศ์จักร 
เด็กชายธรรมธัช         แดงพู 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 

เกยีรติบัตร 

53. 7 ก.พ.63 รางวัลชนะเลิศการประกวดแฟชั่นโชว์ วัยทีน
จีนยุคใหม่มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 12 

นายพิทยา               ประทุมทอง 
นางสาวกิรณา           หนูนนัท์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

เกียรติบัตร 
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6. ข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

6.1 ข้อมูลชุมนมุ ปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับที ่ ชุมนมุ ครูที่ปรึกษาชุมนุม จำนวนนักเรียนที่รับ 
1 กีฬาสากล (รวม 155 คน) 1.นายไพรัตน์       ประดิษฐโต 25 
 (ฟุตบอล) 2.นศ.ฝึกสอน 50 คน 
 (ปิงปอง) 4..นายกฤษฎา       ต๊ะคำมี 25 คน 
 (บาสเก็ตบอล) 5.น.ส.อักษราภัค   วงค์อนันต ์ 30 คน 
  6.นางอุไรวรรณ     บุญอุรพีภิญโญ  
2 พิทักษ์ความสะอาด 1.นางประไพศรี     บญุไสย 25  คน 
  2.น.ส.ชนัญชิดา     นาใจเย็น  
3 ทานบารม ี 1.นายถวิล            จุลศักดิ ์ 25  คน 
4 บริษัทสร้างการดี 1.นายวิชชุ           รังสยิานนท ์ 25  คน 
5 Wood Maker (งานชา่งไม้) 1.นายพนธกร       พิมเสน 25  คน 
6 ท่องโลกกวา้งกับงานศิลป ์ 1.นายคิด             นวลนุช 50  คน 
  2.น.ส.สาวิตรี         หลำเบ็ญสะ  
7 พัฒนางานทะเบียน-วัดผล 1.นายนันทศักดิ๋      สืบสม 50 คน 
  2.นางผ่องพรรณ     ใจใหญ ่  
8 ธนาคารโรงเรียน 1.นางสุดาวรรณ     ทาโยธ ี 25  คน 
9 นักประชาสัมพันธ ์ 1.นายกิตติเชษฐ์      ศุทธาวรเศรษฐ ์ 50  คน 
10 การเงินและการบัญช ี        1.น.ส.วรวลัญช์   หว่งดี 25  คน 
11 ช่างคิด-ช่างทำ 1.นางพัชญ์กัญญา     เหรียญขำ 25  คน 
12 สังคม ดนตรี กวี ศิลป ์ 1.นายสงกรานต์        เศษขุนทด 75 คน 
13 Production  

(ถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอ) 
1.นายนนท์ปวิช       เพชระ 

75 คน 

  2.นายภัทรวัฒน์       พงศ์นุรักษ ์  
  3.นายทรงสิทธิ์         ทรงธรรม  

14 เรียนรู้ผ่านจอ คิดตามพอ่ พอเพียง 1.นางนิสารัตน์        เสน่หา 25  คน 
15 อาเซียน 1.นางสาวศิตา       ประสานสุข 75  คน 
  2.น.ส.อภิญญา       สกีัน  
  3.น.ส.ลำไพร        ลาแสน  

16 นักจัดรายการเสียงตามสาย    1.น.ส.ธีรรัตน์       นาคละมยั 25  คน 
17 ภาษาเกาหลีแสนสนกุ 1.นายตรีนรภัทร   ตรีประเคน 50 คน 
  2.นางรวีวรรณ     คงเพชร  

18 Edutainment 1.น.ส.ปัทมา        อภิเจริญพันธุ ์ 50 คน 
19 English for Everyday 1.น.ส.พัชรพรรณ   ศรีจันทรนิตย์ 25  คน 
20 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1.นางศิโรรัตน์       ศิริรักษ์ 25+  คน 
21 ห้องสมุด 1.นางมะลิวัลย์      จันทกนกากร 50  คน 
  2.น.ส.หทัยเพ็ญ     คลายานนท ์  

22 ท่องแดนมังกร 1.นายกิจเกษม     อุปการะกจิ 50  คน 
  2.Miss DU Man Fei  
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ลำดับที ่ ชุมนมุ ครูที่ปรึกษาชุมนุม จำนวนนักเรียนที่รับ 
23 เปิดโลกนักคิด 1.น.ส.อุษณีย์       ธนารุณ 50  คน 
  2.นายนรินทร์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ม.1/11) 

24 วิทย์คิดพอเพยีง 1.น.ส.สายสุนีย์        งามพรหม 75  คน 
  2.นายณัฐพงศ์        จิตรบรรจง  

25 เครื่องบินพลังยาง 1.น.ส.ปิยดา          โขมณ ี 50  คน 
  2.น.ส.สัญญารักษ์    ปรางทอง  

26 สนุกกับวิทย ์ 1.น.ส.วศาภรณ์      สันสน 50  คน 
  2.นางจินตนา         ธรรมวิทวัส  

27 รักษ์คณิต 1.นางจารุชา          ไชยศร 25 คน 
28 พลังงานเพื่อชีวิต Energy of Life 1.น.ส.นิตย์รดี        จันทนาม 50 คน 
  2.น.ส.อรทิรา        แกว้เจริญ  

29 ดนตรีสากล 1.นายวิรัตน์          สินช ู นักเรียนห้องดนตรี 
30 นาฏศิลป ์ 1.นางจริยาภรณ์    ศิริพร นักเรียนห้อง 

นาฏศิลป ์  2.น.ส.อัจฉริยา      นาคอา้ย 
31 ดนตรีไทย 1.นายวิษณุ          ธิรามนต์ 25  คน 
32 การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง 1.น.ส.อุไร             แก่นสัย 25 คน 
33 สร้างสรรค์งาน Animation  ด้วยCAI      

(Authorware) 
1.น.ส.กัญญามาศ  ศิริเลิศเจริญกุล 

50  คน 

  2. น.ส.ดวงกมล    มูลจันทร์  
36 อ่านรอบรู ้ 1.นางรุ้งลาวัลย์     กรุสวนสมบัต ิ 25  คน 
37 อักษรหรรษา 1.น.ส.สิริพร         ฟ้าอรุณสวัสดิ ์ 75  คน 
  2.นางจรรยารัตน์   วงศ์ใหญ่  
  3.น.ส.สุภิญญา      นามพลับพลา  

38 Crossword 1.น.ส.อัญชุลี         ทองสาล ี 75  คน 
  2.น.ส.อัสวานา      เจ๊ะนะ  
  3.น.ส.ทัสสิกา       ไตรพรม  

39 คัดลายมืออักษรไทย 1.นางศรีสุดา         พริ้มพราย 50  คน 
40 คณิตศาสตร์หรรษา 1.น.ส.อรรจนีย์     ชูช่วยสุวรรณ ์ 75 คน 
  2.นางจุไรรัตน์        วิกยัภากุล  
  3.น.ส.วันวิสาข์      เทพกรรณ ์  

41 คณิตกับชีวิตประจำวัน 1.น.ส.ชนิศา     ธรรมอินทร์ 25 คน 
  2.นางยุพิน             บำรุงราษฎ์  

42 หมากล้อม 1.นางอ้อมเดือน     ผ่องศรนีวล 100 คน 
  2.น.ส.เบญจมาพร    พวงทอง  
  3.นายวิทูรย ์             สันนา  

43 Je t’aime, la France (ฉันรักฝรั่งเศส) 1.น.ส.สมจิตต์    ทองสุข 50  คน 
  2.นายสุพัฒน์           แผ่พร  

44 สภานักเรียน 1.นายสมบัติ          ไชยศร 50  คน 
  2.นายกิตติ             กรพรม  
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ลำดับที ่ ชุมนมุ ครูที่ปรึกษาชุมนุม จำนวนนักเรียนที่รับ 

45 กองร้อยพิเศษ 1.นายณรงค์ฤทธิ์   กล้าหาญ 30 คน 
46 หมากรุกไทย 1.นายวิริยะ            จินดาวงศ์ 25 คน 
47 ช่างซ่อมบำรุง 1.นายวิรัตน์           เสน่หา 25  คน 
45 U-Goal 1.นางพริ้วพรรณ   นาคทั่ง  นักเรียนม.6 

(ไม่จำกัดจำนวน) 
46  3.นางศิริกุล          สง่าแสง         
  5.นางพนิดา         อ่อนนาเรนทร ์  
  6.นางปนัสดา      วจนเสถียร  
  8.น.ส.ระวีวรรณ  สุขเจริญ  
  9.น.ส.พัชรินทร์   แสงลุน  

47 รักษาดินแดน 1.ว่าที่ร้อยตรีวีรเดช เกิดบา้นตะเคียน 300  คน 
  2.น.ส.พิมลรัตน์    หาญยุทธ  

48 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 1.นางพรทิพย์       ทองจีน 25 คน 
49 ตัดเย็บเบื้องต้น 1.นางจันทิรา         แกว้กุลปรีชา 50  คน 
  2.นางราตรี           ไมโรส  

50 พยาบาล 1.น.ส.ภัทรภร       บุญอินทร ์ 25  คน 
51 Robot 1.น.ส.ณัฐปภัสร์    ธนากิจไพศาล 50  คน 
52 หัตถกรรมสู่อาชีพ (Crochet) 1.นางกรรณิการ์    เสียงใหญ่ 25  คน 
54 ดูหนังฟังเพลงครื้นเครงภาษาไทย 1.นายศุภฤกษ ์       จงสุวัฒน ์ 100  คน 
  2.นายสุรธาดา       สิงหาวาโน  
  3.น.ส.กัญญ์ชลิดา    ป้องขัน  
  4.น.ส.ณัฐรดา        ทองส่าง  

56 ภาษาและวัฒนธรรมฝร่ังเศส 1.น.ส.สมจิตต์        ทองสุข   50  คน 
  2.นายสุพัฒน์         แผพ่ร  
 Harmonica (เมาส์ออแกน) 1.นายกุลศักดิ์        สุขยิ้ม 25  คน 

57 นักคิด นักประดิษฐ ์ 1.นายสิทธิกร        พ่วงเอี่ยม 50 คน 
  2.นายภาคภูมิ        มีวาสนา  

58 บริหารจัดการ 1.นางเรือนขวัญ    คำภแูสน 50 คน 
  2.น.ส.วิลาสินี       ลิขิตชัยศักดิ ์  
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6.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนตามกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ยุวกาชาด  

ปีการศึกษา 2562 
 

กิจกรรม 
ระดับชัน้ 

ลูกเสือ เนตรนาร ี ยุวกาชาด รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 295 141 137 573 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 225 126 118 469 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 265 148 137 550 

รวม 785 415 392 1,592 
 
 

  แผนภูมิแท่งแสดงข้อมลูจำนวนนักเรยีนตามกจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  ยุวกาชาด  
ปีการศึกษา 2562 
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        7.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
1)  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร มีขนาด  576  ตารางเมตร   จำนวน

หนังสือมีมากกว่า  47,900  เล่ม  การสืบค้นหนังสือออนไลน์และการยืม-คืน ด้วยระบบบาร์โค้ด   การจัด
หมวดหมู่หนังสือใช้ระบบทศนิยมของดิวอ้ี  มีมุมสืบค้นสารสนเทศด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต  มีบริการห้องมัลติมิเดีย ห้องโครงการเพิ่มความรู้ สู่ลูกนวมินท์ และมีบริการให้ยืมเครื่อง Tablet 
สำหรับทั้งครูและนักเรียน จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา  2562 เฉลี่ย   1,644   คน ต่อวัน  คิด
เป็นร้อยละ   63.25  ของนักเรียนทั้งหมด (2,599 คน) 

 
 

ตารางแสดงข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
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แผนภูมิแสดงข้อมูลการใช้บริการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
ของครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 

 

                   
หมายเหตุ  เดือนมีนาคม  งดให้บริการ 

 
2) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์     จำนวน   7  ห้อง 

   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จำนวน   5  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานไม้   จำนวน   1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานโลหะ   จำนวน   1 ห้อง 
   หอ้งปฏิบัติการเขียนแบบ   จำนวน   1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานผ้า   จำนวน   1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการงานประดิษฐ์  จำนวน   1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการอาหาร   จำนวน   1  ห้อง 
   หอ้งปฏิบัติการทัศนศิลป์   จำนวน   1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย   จำนวน   1 ห้อง 
   หอ้งปฏิบัติการดนตรีสากล    จำนวน   1 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการนาฎศิลป์   จำนวน   1 ห้อง 
       ห้อง GSP    จำนวน   1 ห้อง 
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 3) คอมพิวเตอร์   จำนวน     258   เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน   208  เครื่อง  
   -  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  3 เครื่อง (เครื่องในห้องสมุด) 
          จำนวนนักเรียนที่สืบค้นขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน  
                        เฉลี่ย  700   คนต่อวัน   คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของนักเรียนทั้งหมด 
   -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  47 เครื่อง 
 

 4)   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี ชือ่แหล่งเรียนรู้ 

1.  สวนสมุนไพร/สวนวรรณคดี 
2.  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
3. สระน้ำภายในโรงเรียน  
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (5 ห้อง) 
5.  ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ (คหกรรม) 
6.  ห้องปฏิบัติการงานไม้ 
7.  ห้องปฏิบัติการงานช่างโลหะ 
8.  ห้องปฏิบัติการงานเขียนแบบ 
9.  ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ 
10.  ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ (งานผ้า) 
11. ห้องปฏิบัติการงานอาชีพ (งานประดิษฐ์) 
12. ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา    
13. ห้องศูนย์วิชาสังคมศึกษา 
14. ห้องจริยธรรม 
15. หอ้งศูนย์คณิตศาสตร์      
16. ห้อง GSP  
17. ห้องศูนย์รักษ์คณิต    
18. หอ้ง Multimedia and Resource Center   
19. ห้องศูนย์วิชาภาษาจีน 
20. ห้องศูนย์วิชาภาษาฝรั่งเศส   
21. ห้องศูนย์วิชาภาษาญี่ปุ่น 
22. ห้องศูนย์วิชาภาษาเกาหลี 
23. Foreign Languges Cyber 
24. ห้องรกัษ์ไทย 
25. ห้องศูนย์วิชาวิทยาศาสตร์ 
26. ห้อง STEM ศึกษา 
27. ห้องสมุดโรงเรียน   

    25 
    30 

25 
2,175 
390 
330 
320 
340 
160 
550 
390 
36 
12 
12 
18 
180 
18 
43 
24 
19 
24 
27 
26 
30 
40 
360 

     ตลอดปีการศึกษา 
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เรียนรู้ภายใน สถิติการใช ้
จำนวนครั้ง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

28. ห้องศูนย์ศิลปะ  (ทัศนศิลป์)    
29. ห้องดนตรีไทย - ห้องดนตรีสากล 
30. ห้องนาฏศิลป์ 
31. ห้องศูนย์แนะแนว 
32. ห้องประชุมสภานักเรียน.   

924 
560 

1,036 
ตลอดปีการศึกษา 

36 
 

 
 

5)  สถิติการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ป ีชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดบุญศรีมุนีกรณ์ 
2. วัดนวลจันทร ์
3. ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
4. เขื่อนขุนด่านปราการชล 
5. เกาะธรรมชาติท่าข้าม  จ.ฉะเชิงเทรา 
6. พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
7. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
8. พระราชวังโบราณอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
9. ตลาดน้ำอโยธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
10. English Camp ณ นาวีภริมย์ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
11. Pattaya Dolphinarium และ Mimosa 
12. ฟาร์มแอดบางขวด 
13. องค์การพิพิธภัณฑ์ (อพวช.)  จังหวัดปทุมธานี 
14. สวนสนุกดรีมเวิร์ล 
15. ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา 
16. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี 
17. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
19. ฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
20. สนามหลวง 
21. ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา 
22. ค่ายฝึกเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 
23  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์(SIBA) 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 
จำนวนครั้ง/ปี 

 
                         ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

24. วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ (VBAC) 
26. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
27. วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววนัดี 
28. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 
29. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 
30. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร  
31. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  บางกะปิ 
32. วทิยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
33. วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ 
34. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   
35. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    
36. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
37. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   
38. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
39. มหาวิทยาลัยดุสิตธานี 
40. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
41. มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร 
42. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
44. มหาวิทยาลัยรังสิต       

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 6) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ    ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แกค่ร ู- นักเรียน 
ในปีการศึกษา  2562 
   ๖.๑   คุณยุพิน  ยอดจันทร์   วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอ เพียง ขนมถังแตก        
ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี    
   ๖.๒   คุณขวัญชลิตา  มณีวรรณ์  วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง สลัดโรล 
 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี      
       ๖.๓ คุณสุนันทา ไกรนรา ฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง ขนมบัวลอย ๓ สี  
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี      
   ๖.๔ คุณเพ็ญศรี  ศิวกุลกาธร  ฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง ขนมโตเกียว  ให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี  
   
   ๖.๕ คุณชญานี  วิทยกุล   วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง สาคูไส้หมู 
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 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี     
   ๖.๖  คุณนฤมล  ฉายขุนทด วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง เพ้นหมวกวัยรุ่น ให้
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  
   ๖.๗ คุณระเบียบ  เศรษฐสิทธิ์ปรีดา  วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง กระเป๋าผ้า
เพ้นลาย ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี
   ๖.๘  คุณสุชานันท์  บุตรรักษ์  วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง ซูชิ ให้นักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี  
   ๖.๙  คุณสุนิสา  มีพรวิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง สตอเบอรี่ชีสพาย  
ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  
   ๖.๑๐ คุณสุรางค์  ธิมาไช วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง ขนมฝักบัว  
 ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  
   ๖.๑๑ คุณขวัญข้าว  เทพพงษ์ วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง ขนมดอกจอก ให้
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  
   ๖.๑๒ คุณจันทรา  ประยูรหาญ  วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพื่อวิถีชีวิตที่พอเพียง ขนม Waffle ให้
นักเรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี     
   ๖.๑๓ คุณณีญาภัสส์  ฤทธิเกิด วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือวิถีชีวิตที่พอเพียง ขนมโค   
ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  
       ๖.๑๔ คุณกวีวัธน์  ทรัพย์ประกอบ   วิทยากรกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ให้นักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒  จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี  
        ๖.๑๕ คุณเกื้อตระกูล  กองชีพ   วิทยากรกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ให้นักเรียนระดับ         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  
            ๖.๑๖ คุณนฤมล  โพธิ์สุวรรณ  วิทยากรกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ให้นักเรียนระดับ       
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒  จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี  
         ๖.๑๗ คุณสนิท  หฤหรรษวาสิน   วิทยากรกิจกรรมพ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ   
ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  
     ๖.๑๘ คุณพริ้วพรรณ  นาคทั่ง    วิทยากรกิจกรรมพ่อแม่ร่วมคิด ช่วยศิษย์ตัดสินใจ  
 ให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๑  ครั้ง/ปี  

๖.19 คุณจีระศักดิ์  โพธิ์เชียงราก   วิทยากรให้ความรู้กั นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  
GIFTED พัฒนาทักษะปฏิ ัติการ เรื องจรวดขวดน้ำ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑  ครั้ง/ปี 

๖.๒๐ คุณอำพล  แป้นโคตร  วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  
GIFTED พัฒนาทักษะปฏิบัติการ เรื่องจรวดขวดน้ำ สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๖.๒๑ คุณเดือนเพ็ญ  ฉายทองด ีวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน ติว PAT วิชาเคมี  
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑  ครั้ง/ป ี

๖.๒๒ คุณธนาภรณ์  อุ่นพินิจ  วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ติวก่อนสอบปลายภาค วิชาวิทยาศาสตร์ ม. ๑  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครัง้/ปี 

          ๖.๒๓ คุณอนุพงศ์  ทองเทศ   วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ  
ติวก่อนสอบปลายภาค วิชา วิทยาศาสตร์ ม. ๒  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป ี
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๖.๒๔ คุณวิธวินท์  สุทวีทรัพย์ ให้ความรู้กับนักเรียนติวก่อนสอบปลายภาค วิชา 
วิทยาศาสตร์ ม.๓  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป ี

๖.๒๕ คุณกฤษฎิ์  อ่อนไสว  วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ติวก่อนสอบปลายภาค วิชา ฟิสิกส์ ม.๔ และ ม.๕  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครัง้/ปี 

๖.๒๖ คุณศศิเกษม  สัทธรรมสกุล วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ติวก่อนสอบปลายภาค วิชา เคมี ม.๔ , ม.๕ และ ม.๖  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป ี

๖.๒๗ คุณกิ่งกาญจน์  แก้วกูล  วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษ 
ติวก่อนสอบปลายภาค วิชา ชีววิทยา ม.๕ และ ม.๖  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๒ ครั้ง/ป ี

๖.๒๘ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง กีฬา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
                     ๖.๒๙ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง กีฬา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี

๖.๓๐ วิทยากรจากโรงพยาบาลศิริราช   ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง โรคติดต่อและโรคไม่ 
ติดต่อ  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี 

๖.๓๑ วิทยากรจากสถานีอนามัยทับเจริญ  ให้ความรู้กับนักเรียน เรื่อง ไข้หวัด COVID-19 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน ๑ ครั้ง/ป ี
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        8.  ข้อมูลงานวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2562 
 

8.1 ตาราง แสดงร้อยละของจำนวนครูที่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครูทั้งหมด 
จำนวนครูที่มี

งานวิจัยในชั้นเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 11 11 100.00 
คณิตศาสตร์ 18 18 100.00 
วิทยาศาสตร์ 16 16 100.00 
ภาษาตา่งประเทศ 22 16 72.72 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 13 86.67 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 9 100.00 
ศิลปะ 10 9 90.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 18 94.74 
แนะแนว 3 3 100 
ห้องสมดุ 3 2 66.67 

รวม 126 116 92.06 
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8.2 ทำเนียบงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2562 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
 
ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยในชั้น

เรียน 
วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

1 นางศรีสุดา  พริ้มพราย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ SQ3R ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 √ 

2 นางจรรยารัตน์  วงศ์ใหญ่ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  √ 
3 นางสาวสิริพร ฟ้าอรุณสวัสดิ์ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปโคลงสี่สุภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 √  
4 นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับนักเรียน ชั้น ม.2 √  
5 นายกิตติเชษฐ์ ศุทธาวรเศรษฐ์ การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ภาพพจน์โดยใช้เพลงเป็นแบบฝึกหัด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 √ 

6 นายศุภฤกษ์ จงสุวัฒน์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวรรณคดีไทย เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติ  

 √ 

7 นางสาวกัญญ์ชลิดา ป้องขัน การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD  

√  

8 นางสาวณัฐรดา ทองสว่าง การแก้ปัญหานักเรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้องระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

√  

9 นายนพสิทธิ์ ดำเรือง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบหมวก 6 ใบ √  
10 นางสาวปัทมาศ เมืองสุวรรณ การใช้เทคนิคการสอนแบบ CIRC เพ่ือแก้ปัญหาการอ่านตีความจากเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
√  

11 นายศุภกร คำป้อง การแก้ปัญหาการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้นวัตกรรมการเขียนบันทึกความรู้ (Learning log) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษษปีที่ 3/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

√  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 
ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยในชัน้

เรียน 
วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

1 นางอ้อมเดือน   ผ่องศรีนวล การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดบใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง พื้นที่ใต้โค้ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 

√  

2 นางยุพิน  บำรุงราษฎร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาความยาวรอบรูปและพ้ืนที่ของรูป
สามเหลี่ยม  โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปมา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                           
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

√  

3 นายสมบัติ  ไชยศร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อยสำหรับ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

√  

4 นางจุไรรัตน์  วิกัยนภากุล การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4/1  √  
5 นางจารุชา    ไชยศร การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/1, 2, 4, 5) โดยใช้

กระบวนการคลินิกรักษ์คณิต ปีการศึกษา 2562 
 √ 

6 นางสาวอรรจนีย์   ชูช่วยสวุรรณ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติเบื้องต้น โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะ                   
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 √ 

7 นางสาวชนิศา  ธรรมอินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก √  
8 นางสาววรวลัญช์  ห่วงด ี รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 33202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เรื่องการแจก

แจงปกติ สำหรับนกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
√  

9 นางสาวเบญจมาพร  พวงทอง 
 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต                                     
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 √ 

10 นายกิตติ  กรพรม   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ทักษะคณิตคิดเร็วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8                         
ปีการศึกษา 2562 

 √ 

11 นายวิทรูย์   สันนา การศึกษารูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10                                
โดยใช้รูปแบบโครงงานคณิตศาสตร์  

√  
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ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยในชัน้

เรียน 
วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

12 นางสาววันวิสาข์   เทพกรรณ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

√  

13 นายภัทรวัฒน์    พงศ์นุรักษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง กราฟ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร  

√  

14 นายทรงสิทธิ์  ทรงธรรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว                            
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

√  

15 นายนันทศักดิ์   สืบสม การแก้ปัญหานักเรียนที่ได้คะแนนสอบต่ำกว่าเกณฑ์ โดยใช้แบบฝึกคิดวิเคราะห์แนวคิดแสดงลำดับ
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ 

√  

16 นางสาวรัตติกาล  แก้วพวง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

 √ 

17 นางสาวกนกอร  อาจเอี่ยม การพัฒนาความสามารถในการแก้สมการเชิงเส้นนตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมส์การต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (A- Math) 

 √ 

18 นางสาวภานิกา พินิจมนตรี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

√  

 
 

 

 

 

 

 

284 



  

 

285 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 
ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยในชั้น

เรียน 
วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

1 นางจินตนา  ธรรมวิทวัส การวิจัยสำรวจเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/2 ที่มีต่อการสอนวิชาฟิสิกส์และครูผู้สอน
ตามแนวการปฏิรูปการเรียนรู้  

√  

2 นางสาวอุษณีย์  ธนารุณ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เรื่อง สารละลาย โดยใช้แบบฝึกทักษะ
การคำนวณ 

 √ 

3 นางสัญญารักษ์  ปรางทอง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร 

√  

4 นางสาวปิยดา  โขมณี การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร เรื่อง วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ โดยใช้รูปแบบการเรียนเชิงรุก (Active learning)   

√  

5 นางสาววศาภรณ์  สันสน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องปรากฏการณ์ทางลม ฟ้า อากาศในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 รายวิชาวิทยาศาสตร์ 2   
(ว21102) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

√  

6 นางนิตย์รดี  เอ้ืออภิสิทธิ์วงค์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4  เรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้การสอนด้วยรูปแบบ 
ซิปปา 

√  

7 นางสาวสายสุนีย์  งามพรหม การใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/1 วิชาชีววิทยา 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 √ 

8 
 

 

นางปนัสดา  วจนะเสถียร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1-2 

 √ 

9 นางสาวอรทิรา  แก้วเจริญ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้บทเรียนเชิงรุกร่วมกับการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ทีมเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

√  
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10 นางสาวระวีวรรณ  สุขเจริญ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการจัดการเรียน STEM โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเกิด
เสียง วิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (ว30193) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

     √  

11 นายณัฐพงศ์  จิตรบรรจง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 เรื่อง สารโคเวเลนต์ โดยใช้สื่อการสอน
แอนิเมชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

     √  

12 นางสาวสุพรรษา  แก้วสีหมอก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่วนประกอบของระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอบประกอบการเขียนผังมโนทัศน์กับการสอนแบบปกติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

       √ 

13 นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้แผนผังความคิด (Mind Map) เรื่อง ระบบต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

       √ 

14 นายณรงค์ฤทธิ์  กล้าหาญ การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงาน โดยการใช้วิธีการเสริมแรงทางบวกด้วยการบวก
คะแนนเพ่ิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13  

      √  

15 นางภูรีรัช  บุญจันทร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้ชุดการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

      √  

16 ว่าที ่ร.ต.นิรุ่งเรือง  พันธุ์ยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร   

 √ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
ชื อ ชื อวิจัย หลักฐาน 

นายภาคภูมิ มีวาสนา การศึกษาพ ติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที  3/8 ในเรื องการไม่ส่งงาน/การ ้าน เล่มวิจัย 
นางรุ้งลาวัลย์ กรุสวนสม ัติ นักเรียนไมเ่ห็นความสำคัญของการเรียนวิชาพระพุทธสาสนา เล่มวิจัย 

นางสาวภัทรภร  ุญอินทร์ การศึกษาผลสัม ทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ และเจตคติต่อวิชาประวัติศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 
  ที ได้รั การเรียนรู้โดยใช้หนังสือเสริมประส การณ์ 

เล่มวิจัย 

นางพัชญ์กัญญา เหรียญขำ ศึกษาความพึงพอใจที มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาโดยการใช้ ทเรียนการ์ตูนเรื องวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

เล่มวิจัย 

นายสงกรานต์ เศษขุนทด การศึกษาผลสัม ทธิ์ทางการเรียน เรื องพัฒนาการต่างๆของอาณาจักรอยุธยาโดยใช้วิธีการสอนแ  ร่วมมือ การแสดง
 ท าทสมมุติและกระ วนการกลุ่ม 

เล่มวิจัย 

นายถวิล จุลทัศน์ การศึกษาผลสัม ทธิ์ทางการเรียนเรื องหน้าที ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธโดยใช้วิธีการสอนแ  ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊
กซอการแสดง ท าทสมมุติและกระ วนการกลุ่ม 

เล่มวิจัย 

นางสาวลำไพร ลาแสน การพัฒนาผลสัม ทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที    เล่มวิจัย 

นายสิทธิกร พ่วงเอี ยม พัฒนาการทางสังคมปลูกฝังค่านิยมความรั ผิดชอ  เล่มวิจัย 

นางสาวนิศากร อุปนันท์ การเปรีย เทีย ผลสัม ทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ม.  ด้วยวิธีการสอ ย่อยทุกสัปดาห์กั วิธีทดสอ 
เมื อจ หน่วยการเรียนรู้ 

เล่มวิจัย 

นางสาวณัฎฐิพร คำปลา การศึกษาพ ติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที   /  ในเรื องการไม่ส่งงาน/การ ้าน เล่มวิจัย 

นางสาวณัฎฐธิดา มณีพิพัฒน์ การใช้ ICT และการเสริมแรงในการเรียนวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที  3 เล่มวิจัย 

นายชุติเชษฐ์ กีรติเรขา การศึกษาผลสัม ทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการสอนแ  ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เล่มวิจัย 

นางสาวศิตา ประสานสุข แ  ฝึกทักษะเรื องเศรษศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที    เล่มวิจัย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย เอกสารหลักฐาน 
 เรื่องการสงเสริมและพัฒนาการวาดภาพและความคิดสรางสรรควาดภาพ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
นายคิด นวลนุช รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องการสงเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานศิลปะวาดภาพ 
โดยเทคนิคสีโปสเตอร 

นางสาวสาวิตรี  หลำเบ็ญสะ รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์ รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องชุดการสอนสาระดนตรี เรื่องอิทธิพลทางดนตรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ดวยทฤษฎีการใชปญหาเปนฐาน 

นายวิษณุ  ธิรามนต์ 
 

รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องการพัฒนาทักษะในดานการอานโนตสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 นายวิรัตน สินช ู รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 
เรื่อง วงดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

นางสาวฐิติรัตน์   ดวงเกตุ 
 

รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องการสงเสริมการปฏิบัติทารํานาฏศิลปเพ่ือสรางเจตคติที่ดี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 

นางจริยาพร  ศิรพิร 
 

รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องการพัฒนาการปฏิบัตินาฏยศัพทและภาษาทาประกอบเพลงดวยกระบวน 
การเรียนการสอนทักษะของไทเลอร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/6 

นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย 
 

รูปเล่มงานวิจัย 

 เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรําวงมาตรฐาน นางสาวอุไร  แก่นสัย รูปเล่มงานวิจัย 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา       โรงเรียนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

ที ่ ชื่อผลงาน ผู้วิจัย เอกสารหลักฐาน 
1 การสร้างความรู้เรื องการปฎิ ัติเมื อได้รั  าดเจ็  โดยใช้ ัตรความรู้ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีที    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 
นางสาวสาวิตรี กลิ่นธูป สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

2 การพัฒนาทักษะการเดาะลูกเทเบิลเทนนิสโดยใช้แบบฝึก EASY TO HARD  นายธีรวัต นวลภักดิ ์ สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

3 พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกใช้อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

นางสาววาดฝัน หิปะนัด สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

4 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมิ
นทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

นายไพรัตน์ ประดิษฐโต สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

5 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพเบี้องต้นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์กับเรียนแบบสถานการณ์จำลอง 

นางสาวจุไรรัตน์ ณพัชญ์จิรากุล สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

6 พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวพัฒนากล้ามเนื้อขา โดยใช้สื่อนวัตกรรมรั้วกระโดด 
Jump pvc นักฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร (รุ่นอายุ 18 ปี) 

นายกฤษฎา ต๊ะคำมี  สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

7 การพัฒนาทักษะกระโดดไกล โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 

นายชาคร ชูพงษ์ สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

8 ทักษะการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แขน หัวไหล่ ในการเล่นกีฬา
 าสเกต อล ระดั ชั้นมัธยมศึกษาปีที     โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  
กรุงเทพมหานคร 

นางสาวอักษราภัค  วงศ์อนันต์ สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 

9 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  กรุงเทพมหานคร 

นางพนิดา อ่อนนาเรนทร์ สื่อนวัตกรรม/รูปเล่ม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยในชัน้

เรียน 
วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

๑ นางพรทิพย์  ทองจีน 1.การพัฒนาคุณภาพการเรียนโดยใช้ใบงานประกอบการสอน รหัสวิชา ง21102 การงานอาชีพ 2 (งานบ้าน) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

/  

๒ นายพนธกร  พิมเสน 1.การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องบ้านน้องหนูครูพนธกร รายวิชา ง20273 ช่างสี /  
  2.สร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องบ้านน้องหนูครูพนธกร /  

๓ ร.ต.วีรเดช  เกิดบ้านตะเคียน 1.รายงานผลการใช้ Google Classroom รายวชิา ว 22104 วิทยาการคำนวณ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

/  

๔ นางประไพศรี  บุญไสย 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียน  ทีเ่รียนวิชาการจัดการธุรกิจ 
2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกการเรียนโดยใช้ชุดสื่อการเรียน เรื่องความรู้เกี่ยวกับ ภาษีอากรของ
นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

/ 
/ 

 

๕ นายสัญญพงศ์  บุญญาภูมิพิทักษ์ 1.การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กเรียนอ่อน 
2. การพัฒนาการใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างรูปทรงเรขาคณิต 

/ 
/ 

 

๖ นางนิสารัตน์  เสน่หา 1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอน เรื่อง การปิดบัญชีของนักเรียนชั้น 
ม.5/8 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทศิ กรุงเทพมหานคร 

/  

๗ นางสาวชนัญชิดา  นาใจเย็น 1.ครูที่พึงประสงค์ของนักเรียน  / 
๘ นายนฤดล  รุดโถ 1.การศึกษาอิทธิพลของการใช้แบบบันทึกคะแนน ที่มีผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมการส่งงานรายงานวิชา

หน้าที่พลเมืองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 / 

290 



  

 

291 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยในชั้น

เรียน 
วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

๙ นางสาวกาญจนาภา  ชาวไชย 1.การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มและการค้นพบ 
เรื่อง งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร 

 / 

๑๐ นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากิจไพศาล 1.การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ในรายวิชา ว21104 วิทยาการคำนวณ ๑ เพื่อพัฒนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น 

/  

๑๑ นาวสุดาวรรณ  ทาโยธ ี 1.การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์โดยใช้กิจกรรมการ
ประเมินผลตามสภาพจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 และ 9 

/  

๑๒ นางกรรณิการ์  เสียงใหญ่ 1.การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่ชอบรับประทานผัก วิชาการงานอาชีพ 4 รหัสวิชา ง22101 ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

/  

๑๓  นายนนท์ปวิธ  เพชระ 1.การแก้ไขปัญหาเวลาในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ Google Classroom 

/  

๑๔ นางสาวกญัญามาศ  ศิรเิลิศเจรญิกุล 1.ผลของการใช้เทคนิคการเสริมแรงทางสังคมที่มีผลต่อการลดพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน (1/2562) 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 7 E เรื่องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2/2562) 

/ 
/ 

 

๑๕ นางดวงกมล  เวียงวะลัย 1.การแก้ปัญหาการส่งงานในรายวิชา วิทยาการคำนวณของนักเรียนเรื่องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โดยใช้วิธีการส่ง
งานผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom 

 / 

๑๖ นางสาวปทุม  เอี่ยมสำอางค์ 1.การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อนวัตกรรม เรื่อง การคิดเชิงออกแบบเพ่ือแก้ปัญหา สำหรับ
นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

 / 
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ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยในชั้น

เรียน 
วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

๑๗ นายอรรถกานต์  สิมาทอง 1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 

 / 

๑๘ นายนรินทร์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1. การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนวมินทราชู
ทิศ กรุงเทพมหานคร 

/  

รวม 18  คน  22  งานวิจัย 16 6 

292 



  

 

293 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
 
ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยใน
ชั้นเรียน 

วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

๑ นางสาวปัทมา   อภิเจริญพันธุ์ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

√  

๒ นางจันทิรา       แก้วกุลปรีชา    
๓ นางผ่องพรรณ   ใจใหญ่ การใช้เกมคำศัพท์เพ่ือพัฒนาความสามารถในการจดจำ ชนิดของคำ “Using Vocabulary Games to 

Develop the Word Classes Memorizing Ability 
√  

๔ นางสาวสมจิตต์  ทองสุข ปัญหาผู้เรียนชอบเล่นมากกว่าเรียน √  
๕ นางศิโรรัตน์      ศิริรักษ์ การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ของโรงเรียนนวมิ

นทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 
√  

๖ นางราตรี         ไมโรส    
๗ นายกิจเกษม     อุปการะกิจ การพัฒนาความสามารถในด้านการเขียนอักษรจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/7 โดยใช้แบบฝึกทักษะ √  
๘ นายตรีนรภัทร   ตรีประเคน Teaching Cross-Cultural Understanding through the Concept of Phenomenon-based Learning √  
๙ นายเจษฎา       พละศักดิ์    

๑๐ นางเรือนขวัญ    คำภูแสน    
๑๑ นางสาวพิมลรัตน์  หาญยุทธ    
๑๒ นายสุพัฒน์       แผ่พร การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาฝรั่งเศส 

 
√  

๑๔ นางสาวทัสสิกา   ไตรพรม การพัฒนาการเรียนรู้โครงสร้างภาษา เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 √  
๑๕ นางสาวอัญชุลี  ทองสาลี การพัฒนาการเรียนรู้โครงสร้างภาษา เรื่อง Past Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 √  
๑๖ นายสุริยา     แย้มบัว การพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบการเข้าห้องเรียนของนักเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมใจและการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 

√  
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ที ่
 

 
ชื่อผู้วิจัย 

 
วิจัยเรื่อง 

ประเภทของวิจัย 
วิจัยใน
ชั้นเรียน 

วิจัย ๕ บท 
สมบูรณ์ 

๑๗ นางสาวพิไลวรรณ  คนซื่อ การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการเขียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนตัวอักษรจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ปีการศึกษา 2562  

√  

๑๘ นางสาวอัสวานา  เจ๊ะนะ การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Past Simple Tense โดยใช้แบบฝึกการเขียนประโยคสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

√  

๑๙ นางสาวธนัญญา  รัตนคนึงธรรม ส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำภาษาเกาหลี √  
๒o นางสาวเตือนใจ  สุนุกุล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 √  
๒๑ นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประทุม การพัฒนาทักษะการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9   
๒๒ นางสาวกมลทิพย์ แก้วมา การพัฒนาความสามารด้านคำศัพท์ และความสามารถทางการอ่านภาษาญี่ปุ่น โดยใช้สมุดจดคำศัพท์ √  

รวม    
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    9.  ข้อมูลจำนวนนวัตกรรม/ส่ือการเรียนการสอน  ปีการศึกษา  2562 
 

 
9.1 ตาราง แสดงร้อยละของจำนวนครูที่ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนครูทั้งหมด จำนวนครูที่ผลิตสื่อ คิดเป็นร้อยละ 
ภาษาไทย 11 11 100.00 
คณิตศาสตร์ 18 18 100.00 
วิทยาศาสตร์ 16 16 100.00 
ภาษาต่างประเทศ 22 12 54.55 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 15 12 80.00 
สุขศึกษาและพลศึกษา 9 9 100.00 
ศิลปะ 10 9 90.00 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 19 100.00 
แนะแนว 3 3 100.00 
ห้องสมุด 3 3 100.00 

รวม 126 112 91.06 
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แผนภูมิ แสดงร้อยละของจำนวนครูที่ผลิตนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
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9.2 ตาราง แสดงจำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ ภาคเรียนที่ 1 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน

นวัตกรรม 

ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 
สื่อ 
ICT 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ส่ือ
สิ่งประดิษฐ์ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ส่ือ
สิ่งพิมพ์ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย 11 5 45.45 3 27.27 3 27.27 
คณิตศาสตร์ 31 3 9.68 4 12.90 24 77.42 
วิทยาศาสตร์ 30 29 96.67 - 0.00 1 3.33 

ภาษาต่างประเทศ 50 13 29.00 9 18.00 28 56.00 
สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
12 6 50.00 2 16.67 4 33.33 

สุขศึกษาและพลศึกษา 9 - - 8 88.89 1 11.11 
ศิลปะ 9 - - 1 11.11 8 88.89 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55 43 78.18 1 1.82 11 20.00 
แนะแนว 18 - - - - 18 100.00 
ห้องสมุด 3 - - - - 3 100.00 

รวม 228 99 43.42 28 12.28 101 42.30 
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9.3 ตาราง แสดงจำนวนนวัตกรรม/สื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ ภาคเรียนที่ 2 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน

นวัตกรรม 

ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 
สื่อ 
ICT 

คิดเป็น
ร้อยละ 

สื่อ
สิ่งประดิษฐ ์

คิดเป็น
ร้อยละ 

สื่อ
สิ่งพิมพ ์

คิดเป็น
ร้อยละ 

ภาษาไทย 11 3 27.27 3 27.27 5 45.45 
คณิตศาสตร์ 31 14 45.16 - - 17 54.84 
วิทยาศาสตร์ 15 15 100.00 - - - - 
ภาษาต่างประเทศ 20 4 20.00 2 10.00 14 70.00 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 13 6 46.15 3 23.08 4 30.77 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 - - 3 100 - - 
ศิลปะ 9 - - 1 11.11 8 88.89 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55 43 78.18 1 1.82 11 20.00 
แนะแนว 18 - - - - 18 100.00 
ห้องสมุด 3 - - - - 3 100.00 

รวม 178 85 47.75 13 7.30 80 44.94 
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ลักษณะของสื่อ

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561

                     ICT              

 
 



  

 

299 
สารสนเทศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ   กรุงเทพมหานคร   ปีการศึกษา 2562 

 

9.4 ข้อมูลจำนวนนวัตกรรม/สื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
ส่ือ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. นางศรีสุดา  พริ้มพราย - - 1 1 
2. นางจรรยารัตน์  วงศ์ใหญ่ - - 1 1 
3. นางสาวสิริพร  ฟ้าอรุณสวัสดิ์ - - 1 1 
4. นางสาวธีรรัตน์  นาคละมัย 1 - - 1 
5. นายกิตติเชษฐ์  ศุทธาวรเศรษฐ์ - 1 - 1 
6. นางสาวกัญญ์ชลิดา  ป้องขนั - - 1 1 
7. นางสาวณัฐรดา  ทองสว่าง 1 - - 1 
8. นายศุภฤกษ์  จงสุวัฒน์ - - 1 1 
9. นางสาวปัทมาศ  เมืองสุวรรณ - 1 - 1 
10. นายนพสิทธิ์  ดำเรือง - 1 - 1 
11. นายศุภกร  คำป้อง 1 - - 1 

รวม 3 3 5 11 
คิดเป็นร้อยละ     
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จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. นางอ้อมเดือน  ผ่องศรีนวล 1 - 2 3 
2. นายสมบัติ  ไชยศร 1 - - 1 
3. นางยุพิน  บำรุงราษฎร์ 1 - - 1 
4. นางจารุชา  ไชยศร 1 - - 1 
5. นางสาวชนิศา  ธรรมอินทร์ 1 - - 1 
6. นายนันทศักดิ ์ สืบสม 1 - 2 3 
7. นางสาวเบญจมาพร  พวงทอง 1 - - 1 
8. นางจุไรรตัน์  วิกัยนภากุล - - 3 3 
9. นางสาววรวลญัช ์ ห่วงด ี 1 - 1 2 
10. นางสาวอรรจนีย์  ชูช่วยสวุรรณ 1 - 2 3 
11. นายกิตต ิ กรพรม - - 1 1 
12. นายวิทูรย์  สันนา 2 - 2 4 
13. นางสาววันวิสาข์  เทพกรรณ์ - - 1 1 
14. นายทรงสิทธิ์  ทรงธรรม 1 - 2 3 
15. นายภัทรวัฒน์  พงศ์นุรักษ์ 1 - - 1 
16. นางสาวรัตติกาล  แก้วพวง 1 - 1 2 

รวม 14 - 17 31 
คิดเป็นร้อยละ     
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จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. นางศิริกุล  สง่าแสง 1 - - 1 
2. นางจินตนา  ธรรมวิทวัส 1 - - 1 
3. นางสาวอุษณีย์  ธนารุณ 1 - - 1 
4. นางสัญญารักษ์  ปรางทอง 1 - - 1 
5. นางสาวปิยดา  โขมณี 1 - - 1 
6. นางสาววศาภรณ์  สันสน 1 - - 1 
7. นางสาวอรทิรา  แก้วเจริญ 1 - - 1 
8. นางปนัสดา  วจนะเสถียร 1 - - 1 
9. นางสาวนิตย์รดี  จันทนาม 1 - - 1 
10. นางสาวสายสุนีย์  งามพรหม 1 - - 1 
11. นางสาวระวีวรรณ  สุขเจริญ 1 - - 1 
12. นายณัฐพงศ ์ จิตรบรรจง 1 - - 1 
13. นางสาวสุพรรษา  แก้วสีหมอก 1 - - 1 
14. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์ 1 - - 1 
15. นายณรงคฤ์ทธิ์  กล้าหาญ 1 - - 1 

รวม 15 - - 15 
คิดเป็นร้อยละ     
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จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ ์ สื่อสิ่งพิมพ ์

1. นางสาวสมจิตต์  ทองสุข - - 1 1 
2. นางศิโรรัตน์  ศิริรักษ์ - - 1 1 
3. นางสาวปัทมา  อภิเจริญพันธุ์ - - 1 1 
4. นางผ่องพรรณ  ใจใหญ่ - - 1 1 
5. นางจันทิรา  แก้วกุลปรีชา - - 1 1 
6. นางราตรี  ไมโรส - - 1 1 
7. นายกิจเกษม  อุปการะกิจ - - 1 1 
8. นายตรีนรภัทร  ตรีประเคน - - 1 1 
9. นายเจษฎา  พละศักดิ์ - 1 - 1 
10. นางเรือนขวัญ  คำภูแสน - - - 0 
11. นางสาวพิมลรัตน์  หาญยุทธ 1 - - 1 
12. นายสุพัฒน์  แผ่พร - - 1 1 
13. นางสาววิลาสินี  ลิขิตชัยศักดิ์ - - 1 1 
14. นางสาวทัสสิกา  ไตรพรม - - 1 1 
15. นางสาวอัญชุลี  ทองสาลี 1 - - 1 
16. นายสุริยา  แย้มบัว - - - 0 
17. นางสาวพิไลวรรณ  คนซื่อ 1 - 1 2 
18. นางสาวอัสวานา  เจ๊ะนะ - - 1 1 
19. นางสาวธนัญญา  รัตนคนึงธรรม 1 - - 1 
20. นางสาวเตือนใจ  สุนุกลุ - - 1 1 
21. นางสาววัชรีภรณ์  ทิพย์ประทุม - 1 - 1 
22. นางสาวจุลินภรณ์  วีรเกียรติ - - - 0 

รวม 4 2 14  
คิดเป็นร้อยละ     
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จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. นางพัชญ์กัญญา  เหรียญขำ 1 - - 1 
2. นางสาวภัทรภร  บุญอินทร์ - - 1 1 
3. นางสาวอุไรวรรณ  บุญอุรพีภิญโญ - - 1 1 
4. นางรุ้งลาวัลย์  กรุสวนสมบัติ - 1 - 1 
5. นายสงกรานต์  เศษขุนทด - - 1 1 
6. นางสาวอภิญญา  สีกัน - - 1 1 
7. นายถวิล  จุลทัศน์ 1 - - 1 
8. นางสาวลำไพร  ลาแสน 1 - - 1 
9. นายสิทธิกร  พ่วงเอ่ียม 1 - - 1 
10. นายภาคภูมิ  มีวาสนา 1 - - 1 
11. นางสาวนิศากร  อุปนันท์ - 1 - 1 
12. นางสาวณัฎฐิพร  คำปลา - 1 - 1 
13. นางสาวณัฎฐธิดา  มณีพิพัฒน์ 1 - - 1 
14. นายชุติเชษฐ์  กีรติเรขา - - - 0 

รวม 6 3 4 13 
คิดเป็นร้อยละ     
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จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 

จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. นายไพรัตน์  ประดิษฐโต - 1 - 1 
2. นางพนิดา  อ่อนนาเรนทร์ - - - - 
3. นางสาวอักษราภัค  วงศ์อนันต ์ - - - - 
4. นายธีรวัต   นวลภักดิ์ - - - - 
5. นางสาวจุไรรัตน ์ ณพัชญจ์ิรากลุ - - - - 
6. นายชาคร  ชูพงษ์ - - - - 
7. นายกฤษฎา  ต๊ะคำมี - 1 - 1 
8. นางสาวสาวิตรี  กลิ่นธูป - 1 - 1 
9.  นางสาววาดฝัน หิปะนัด - - - - 

รวม 0 3 0 3 
คิดเป็นร้อยละ     

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT ส่ือสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. นายวิษณุ  ธิรามนต์ - - 1 1 
2. นายกุลศักดิ ์ สุขยิ้ม - - 1 1 
3. นายคิด  นวลนุช - - 1 1 
4. นายวิรัตน์  สินช ู - 1 - 1 
5. นางจริยาภรณ ์ ศิริพร - - 1 1 
6. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย - - 1 1 
7. นางสาวอุไร  แก่นสัย - - 1 1 
8. นางสาวสาวิตรี  หลำเบญ็สะ - - 1 1 
9. นางสาวฐิติรตัน์  ดวงเกต ุ - - 1 1 

รวม 0 1 8 9 
คิดเป็นร้อยละ     
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จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิ่งพิมพ์ 

1. นายนรินทร์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2 - 1 3 
2. นายพนธกร  พิมเสน 1 - - 1 
3. นายวิชชุ  รังสิยานนท ์ - 1 - 1 
4. นางสุดาวรรณ  ทาโยธี 1 - - 1 
5. ว่าท่ี ร.ต. วีรเดช  เกิดบ้านตะเคียน 2 - - 2 
6. นายวิริยะ  จินดาวงศ์ 2 - - 2 
7. นางประไพศร ี บุญไสย 1 - - 1 
8. นางพรทิพย์  ทองจีน - - 1 1 
9. นางกรรณิการ์  เสียงใหญ ่ - - 2 2 
10. นางนิสารัตน์  เสน่หา 4 - - 4 
11. นางสาวกัญญามาศ  ศิริเลิศเจริญกลุ 5 - 3 8 
12. นางสาวณัฐปภัสร์  ธนากิจไพศาล 10 - - 10 
13. นางดวงกมล  เวียงวะลัย 3 - - 3 
14. นางสาวชนัญชิดา  นาใจเย็น 1 - 1 2 
15. นายนนท์ปวิธ  เพชระ 2 - 1 3 
16. นายสัญญพงศ์  บุญญาภูมิพิทักษ์ - - 2 2 
17. นางสาวปทุม  เอ่ียมสำอางค์ 5 - - 5 
18. นางสาวกาญจนาภา  ชาวไชย 3 - - 3 
19. นายนฤดล  รุดโถ 1 - - 1 

รวม 43 1 11 53 
คิดเป็นร้อยละ     
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จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของสื่อ 
 งานแนะแนว 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 

จำนวนนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน จำแนกตามลักษณะของส่ือ 
 งานห้องสมุด 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร  ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ ส่ือสิ่งพมิพ์ 

1. นางพริ้วพรรณ  นาคท่ัง - - 4 4 
2. นางสาวปานรวีร์  กระตุดเงิน - - 3 3 
3. นางสาวพัชรินทร์  แสงลุน - - 4 4 
4. นางสาวกมลชนก  พิเชฐภูรี - - 4 4 
5. นางสาวพัชราภรณ์  ตุ่ยไชย -  3 3 

รวม 0 0 18 18 
คิดเป็นร้อยละ     

ลำดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกุล 
ลักษณะของนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน 

รวม 
สื่อ ICT สื่อสิ่งประดิษฐ์ สื่อสิง่พิมพ์ 

1. นางสาวหทัยเพ็ญ  คลายานนท์ - - 1 1 
2. นางมะลิวัลย์  จันทกนกากร - - 1 1 
3. นางสาวสุนิสา  อิ่มจันทึก - - 1 1 

รวม 0 0 3 3 
คิดเป็นร้อยละ     


