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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

 ตามประกาศของส า นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การรั บนั ก เ รี ยนสั ง กั ดคณะกรรมการก ารศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน  และแนวปฏิ บั ติ ก า ร รั บนั ก เ รี ย น 
ของส านักงานเขต  พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  และโดยความเห็นชอบของ  
คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการ 
รับนักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษา จึงได้ก าหนดให้มีโครงการรับสมัคร นักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 
ในปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เป็นไปตาม ประกาศนโยบายและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การรับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้ามาเรียนในโรงเรียน เป็นหน้าที่หนึ่ง
ของการบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนที่ต้องด าเนินการให้เป็นระบบ เพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างทั่วถึง การคัดเลือก นักเรียนที่มีความพร้อมย่อมส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและและใกล้เคียงกัน การสร้าง ความเข้าใจของบุคลากรที่ท าหน้าที่ในการสัมภาษณ์ การสร้างแบบวัด
และประเมินผลนักเรียนจึงต้อง สอดคล้องกันและเข้าใจในกฎระเบียบร่วมกัน จึงจะส่งผลให้ได้นักเรียนที่มี
คุณภาพอย่างแท้จริง การรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 
4 จึงมีความส าคัญต่อการ พัฒนานักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าเอกสารงานทะเบียน และงานรับนักเรียน เป็นไปตามระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ  
2. เพ่ือพัฒนาระบบงานรับนักเรียน สู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้อย่างเหมาะสม 

และท่ัวถึง  
4. เพ่ือให้มีการรายงานข้อมูลงานรับนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 

 
1.3 เป้ำหมำย    

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 110 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 60 คน  
2. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน 12 แห่ง ได้รับบริการข้อมูลส าหรับการรับนักเรียน ประจ าปี

การศึกษา 2564 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ  
2. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินการด้านทะเบียนแก่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีคุณภาพตรงตาม เวลา

ที่ก าหนด 



 

 
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรต่อกำรปิดช่องว่ำงของเป้ำหมำย (project's contribution to 

targetgap)**   
1. นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการสมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
2. ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 
 ผลที่คำดว่ำจะเกิด 

1. นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการสมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
2. ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
3. มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 110 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 60 คน  
 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม 

ภายใตง้านรับสมัครนักเรียน 
2. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 
1.5 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้เอกสารรายงานการด าเนินงานรับสมัครนักเรียน 
2. ผลการประเมินการด าเนินงานเป็นข้อมูลส าคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาและพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง 
3. มีนักเรียนสมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนไม่น้อยกว่า 110 คน และระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนไม่น้อยว่า 60 คน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักและแนวคิดเกี่ยวกับกำรประเมินโครงกำร 
 1. ควำมหมำยของกำรประเมินโครงกำร 
     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการด าเนินโครงการ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า 
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรที่จะด าเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อย
ของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไป หรือจะยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่พบในการประเมินโครงการน าไปใช้เป็นแนวทาง
ด าเนินโครงการที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
หรือปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน หรือน าไปประกอบการพิจารณาตัดสิน ผลส าเร็จของโครงการว่าตรง
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้หรือไม่ มี
คุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็น
กระบวนการ เก็บรวบรวมข้อมูล  วิ เคราะห์ข้อมูลอย่ าง เป็นระบบ เ พ่ือน ามาใช้ ในการตัดสินว่ า  
ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรด าเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 
 
 2. ควำมมุ่งหมำยของกำรประเมินโครงกำร 
 หลักการด าเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายไป
ด าเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบว่างานใดด าเนินต่อไปอย่า งไรเป็นการ
ป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ด าเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน และท าให้การด าเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้
มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าที่ของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมาก
ขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและ
ครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจ าเป็นต้องบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องด าเนินตาม
แผนโครงการที่ก าหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพ่ือให้งานด าเนินไป
ตามวัตถุประสงค์จึงท าให้การประเมินโครงการมีความมุ่งหมายและความส าคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  
 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมี
จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 



 

       1. เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และน าไปปรับปรุง แก้ไข การ
ด าเนินโครงการ 
       3. เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงเหตุผลที่ชัดเจนของโครงการอันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใด
ของโครงการมีความส าคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องท าการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บ
รวบรวมเพ่ือการวิเคราะห์ 

2. เพ่ือรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของ
โครงการ 

3. เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือการน าไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถน าไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพ่ือแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพ่ือ
น าข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพ่ือช่วยให้ผู้มีอ านาจสามารถน าไปตัดสินใจและน าไปใช้ได้ 
โดยค านึงถึงความส าคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การด าเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้
มากขึ้นในการด าเนินงานแต่ละโครงการ 
 
 3. ประโยชน์ของกำรประเมินโครงกำร 
 จากความมุ่งหมายและความส าคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปนี้ 

1. การประเมินโครงการช่วยให้ก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจน 
ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะน าโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้ บริหารและผู้ประเมิน 
ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการด าเนินงาน หากขาดความแน่นอนที่แจ่มชัดจะต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใด
หรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่
การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ (impact) ของโครงการ 
และท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงแก้ไข



 

และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะน ามาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง 

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือก าหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการ
จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขในการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการนั้น
ต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องง่ายขึ้น ทั้งการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง หรือการยุติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำร 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามงานรับสมัครนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563 ได้น าวงจรคุณภาพ
ของเดมิ่ง  PDCA  มาใช้ในการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนกำรร่วมกันวำงแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดท าโครงการงานบริหารวิชาการ/ งานรับสมัครนักเรียน เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความ

เหมาะสม 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ พาหนะในการเดินทาง 
1.6 ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนกำรร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุญาตด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการตามงานรับสมัครนักเรียน ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563  โดยมี

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน โดยมีกิจกรรม
ด าเนินการดังนี้ 

 2.2.1 รับสมัครนักเรียนในช่วงของการออกแนะแนวให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 
 2.2.2 รับสมัครนักเรียนตามวันเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 

3.  ขั้นตอนกำรร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามงานรับสมัครนักเรียนโดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม และ

แบบสอบถามความคิดเห็น  
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม 
3.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

4.  ขั้นตอนกำรร่วมปรับปรุง (A: Act) 
เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่ม

งานผู้รับผิดชอบจึงได้น าสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 



 

บทที่  4 
ผลกำรด ำเนินกำรและวิเครำะห์ข้อมูล 

ผลการจัดกิจกรรมตามงานรับสมัครนักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 สามารถสรุป
ตามข้ันตอนในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนกำรร่วมกันวำงแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการด าเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่าง

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท าโครงการ
เป็นอย่างดี และน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ
จึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแต่ละงานแต่ละกิจกรรมตามความ
เหมาะสม แล้วสร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการ ติดต่อประสานงานเตรียม
ความพร้อม ทั้งด้านสถานที่ ลักษณะกิจกรรม พาหนะในการเดินทาง(ถ้ามี) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ  
และวิธีประเมินผล ตามล าดับ 

ขั้นตอนกำรร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหาร

เพ่ือขออนุญาตด าเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ด าเนินการ และผลการด าเนินการตามงานรับสมัคร
นักเรียนในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนภายในเขตพ้ืนที่
บริการและนอกเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนทุกคน  และคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนไทรโยคน้อย
วิทยาพบว่า งานรับสมัครนักเรียน นักเรียนให้ความสนใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนไทรโยคน้อย
วิทยา  

ขั้นตอนกำรร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดกิจกรรมตามงานรับสมัครนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/

สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม 

โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 
     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด วิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 
  
 
 
 



 

ข้อที่ รำยกำร 
(X) 

(S.D.) 
ระดับควำม
พึงพอใจ 

1 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.95 0.22 ดีมาก 

2 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่ายมี
ความเหมาะสม 

4.88 0.41 ดีมาก 

3 
ความสะดวกในการดูข้อมูลระเบียบการรับสมัคร
นักเรียนทางอินเตอร์เนท 

4.95 0.28 ดีมาก 

4 
กระบวนการ/ขั้นตอนการรับสมัครมีความสะดวก
และรวดเร็ว 

4.97 0.18 ดีมาก 

5 
ระยะเวลาในการเผยแพร่และการปิดรับสมัคร
เหมาะสม 

4.93 0.31 ดีมาก 

6 การตรวจสอบข้อมูลภายหลังการสมัคร 4.98 0.26 ดีมาก 

7 
การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการรับนักเรียน 

4.78 0.55 ดีมาก 

8 การให้ค าแนะน าหรือรับค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ 4.93 0.31 ดีมาก 

9 
การจัดการรับสมัครเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-
19 

4.85 0.48 ดีมาก 

10 
โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในการใช้ระบบการสมัคร
ออนไลน์มากน้อยเพียงใด 

4.72 0.69 ดีมาก 

เฉลี่ย 4.89 0.37 ดีมาก 

   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด ข้อ 6 (X=4.98  ,SD =0.26 ) รองลงมาคือ ข้อ 4  
(X = 4.97,SD=0.18) น้อยที่สุดคือ ข้อ 10 ( X= 4.72 ,SD = 0.69 )ตามล าดับ 

ขั้นตอนกำรร่วมปรับปรุง (A: Act) 
 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ

ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้น าสารสนเทศท่ีได้น าเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบและน าผลการท าเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

 

 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการด าเนินงาน ตาม งานรับสมัครนักเรียน ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการด าเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท าเอกสารงานทะเบียน และงานรับนักเรียน เป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

2. เพ่ือพัฒนาระบบงานรับนักเรียน สู่ระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้อย่างเหมาะสม 

และท่ัวถึง  
4. เพ่ือให้มีการรายงานข้อมูลงานรับนักเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 
 

เป้ำหมำย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 110 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 60 คน  
2. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการจ านวน 12 แห่ง ได้รับบริการข้อมูลส าหรับการรับนักเรียน ประจ าปี

การศึกษา 2564 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับบริการข้อมูลการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ  
2. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินการด้านทะเบียนแก่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีคุณภาพตรงตาม เวลา

ที่ก าหนด 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
ภายใต้งานรับสมัครนักเรียน 

2. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 



 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามงานรับสมัครนักเรียนโดยใช้แบบบันทึกกิจกรรม  
และแบบสอบถามความคิดเห็น  

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม 
3.3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร  
 1.   ได้ด าเนินงานรับสมัครนักเรียน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการ
โดยด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อผู้บริหารทั้งสิ้น จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ งานรับสมัครนักเรียน 
 สรุปโดยภาพรวม พบว่า งานรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากการ
สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความความคิด
เห็นต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
 2. จ านวนนักเรียนที่สมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 121 คน รายงานตัว 98 คน 
คิดเป็นร้อยละ 80.99 ของจ านวนนักเรียนที่มาสมัครเรียน 
    จ านวนนักเรียนที่สมัครเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวนทั้งสิ้น 88 คน รายงานตัว 61 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.31 ของจ านวนนักเรียนที่มาสมัครเรียน 

ปัญหำ/ข้อเสนอแนะ 
การมอบตัวในปีนี้จ าเป็นต้องมีการวางแผนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะสถานการณ์การ ระบาดของ

โรคโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงต้องด าเนินการการมอบตัวให้เป็นไปอย่างรอบคอบและรัดกุมทุก ด้านบนหลักการ 
Social Distancing ที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
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สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
กำรรับสมัครนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 และมัธยมศึกษำปีท่ี 4 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  ครูผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน   

วันที่ 30 เมษายน 2564 
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศ ชาย 24 คน คิดเป็นร้อยละ 40 หญิง 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อ 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น เฉลี่ย 

รำยข้อ 5 4 3 2 1 

1 
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนมีความ
เหมาะสม 

57 3      4.95 

2 
การให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกฝ่ายมี
ความเหมาะสม 

55 3 2    4.88 

3 
ความสะดวกในการดูข้อมูลระเบียบการรับสมัคร
นักเรียนทางอินเตอร์เนท 

58 1 1    4.95 

4 
กระบวนการ/ขั้นตอนการรับสมัครมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

58 2      4.97 

5 
ระยะเวลาในการเผยแพร่และการปิดรับสมัคร
เหมาะสม 

57 2 1    4.93 

6 การตรวจสอบข้อมูลภายหลังการสมัคร 59 1      4.98 

7 
การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการรับนักเรียน 

51 5 4    4.78 

8 การให้ค าแนะน าหรือรับค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ 57 2 1    4.93 

9 
การจัดการรับสมัครเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-
19 

54 3 3    4.85 

10 
โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในการใช้ระบบการสมัคร
ออนไลน์มากน้อยเพียงใด 

50 4 5 1  4.72 

ค่ำเฉลี่ย 4.89 
ร้อยละ 97.8 

ข้อเสนอแนะ   - 
 
สรุป  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมมีค่าเฉลี่ย 4.89 คิดเป็นร้อยละ 97.8  
       อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมำก 
 

 
 
 



 



 



 



 

 



 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 

     



ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 
 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

 
ลงชื่อ............................................................... 

                                                                               (นายบัณฑิต  บุญเพชร) 
 

ความเห็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
....................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ .................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                                                        (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
                        รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
ความเห็นผู้อ านวยการสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 

 
 

ลงชื่อ............................................................ ... 
                                                                                          (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล 
 

หมำยเหตุ 
1 เด็กหญิง ธนิดำ แสงจันทร ์  วิทย์ – คณิต 
2 เด็กชำย ณัฐพล โชระเวก   
3 เด็กหญิง สุพรรษำ -   
4 เด็กหญิง ศรสวรรค ์ กลิ่นฟุ้ง   
5 เด็กหญิง พัชรำภรณ ์ สุวรรณ   
6 เด็กชำย จงดี -   
7 เด็กหญิง ปุณยำพร รินลำ   
8 เด็กหญิง ปำณิศำ สุขศำสตร ์   
9 เด็กหญิง กำญจนำ สุวรรณ ์   
10 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ ปรึกษำ   
11 เด็กหญิง กัญญำ ฉ่ ำชุบ   
12 เด็กชำย อเนชำ ผลอุดม   
13 เด็กหญิง ธนภรณ ์ อินนอก   
14 เด็กหญิง ดอกแก้ว -   
15 เด็กชำย สุรเชษฐ์ พวงสันเทียะ   
16 เด็กหญิง ชุติกำญจน ์ บุญใหญ ่   
17 เด็กหญิง กัณฌมำ ตระกลูร่มโพธิ์ชัย   
18 เด็กหญิง น  ำพริก -   
19 เด็กหญิง วรรณกำญจน ์ ทองเปรำะ   
20 เด็กหญิง ชลธิชำ ยืนจัตุรสั   
21 เด็กหญิง สุภสัสร อยู่แป้น   
22 เด็กหญิง จินตนำ จงด ี   
23 เด็กชำย พลพล เดชำรัตนเจรญิกิจ   
24 เด็กชำย ศุภกร -   
25 เด็กหญิง สิริมำ แซ่กอ   
26 เด็กหญิง มลฤด ี จิรวงศำสกลุ   
27 เด็กหญิง พัชรำภำ สุวรรณ   
28 เด็กหญิง สุทัตตำ เวชไวกิจ  mechatronic 
29 เด็กชำย แสงอรุณ ผำสุข   
30 เด็กหญิง เบญญำภำ ดอนจุ้ย   
31 เด็กชำย เรวัตร อุไกร   
32 เด็กหญิง ศรัณญำ อุไกร ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

33 เด็กหญิง ธิติกำนต ์ สังข์อุดม ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

34 เด็กชำย ชลิต - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

35 เด็กหญิง ใบหม่อน - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

36 เด็กชำย ธัชชัย ทองศรี ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

37 เด็กหญิง นันท์นภัส กวยสำ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

38 เด็กหญิง กรกนก ปำนเรือง ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

39 เด็กหญิง สลลิทิพย ์ เนตรจุย้ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

40 เด็กชำย อำยุวัฒน์ นันทำริรำช ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

41 เด็กหญิง ชุลดำ หงษ์สุคำรว ์ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

42 เด็กหญิง วีณำ ค ำแว่น ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 Mechatronic 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล 
 

หมำยเหตุ 
1 เด็กชำย กิตติพัฒน ์ สุขโสภณ  วิทย์ – เทคโนฯ 
2 เด็กหญิง ตุ๊กตำ สุวรรณศลิป์ชัย   
3 เด็กชำย น้องบอล ฐิตำวริทธิ ์   
4 เด็กหญิง สำ เจริญหงษ์ษำ   
5 เด็กหญิง ศิรภสัสร ปั่นนำค   
6 เด็กหญิง อุมำพร ศรีอ้น   
7 เด็กชำย พลำกร โพธิ์คร้ำม   
8 เด็กชำย โยธิน งอกไม้   
9 เด็กหญิง วิชิตำ พัฒนำจำรุศิร ิ   
10 เด็กหญิง เยำวลักษณ ์ ทับทิมทอง   
11 เด็กหญิง มลฤด ี ณฐพรวีระวงศ์   
12 เด็กหญิง ชนนิกำนต์ วงศ์พิพัฒธนำกร   
13 เด็กชำย สิงหำ บรรดำศักดิ ์   
14 เด็กหญิง เดือน -   
15 เด็กหญิง ธวัลรัตน ์ พ่วงแพ  อังกฤษ – จีน 
16 เด็กหญิง พรรณทริำ นุตโร   
17 เด็กหญิง กัญญำณัฐ บุญไตร   
18 เด็กหญิง นิรชำ หิรัญธนัตถ ์   
19 เด็กหญิง ดวงใจ ชัยวัฒน์วรเดช   
20 เด็กหญิง ธนัชพร อำร้อน   
21 เด็กชำย รัฐศำสตร ์ บุญเทศ   
22 เด็กหญิง ศุภลักษณ ์ ขันเเก้ว   
23 เด็กหญิง นันทิชำ สว่ำงเนตร   
24 เด็กหญิง น  ำอ้อย สิทธิกมลพร   
25 เด็กหญิง จุฑำรัตน ์ ศรีบำง   
26 เด็กหญิง นันทพร แซ่ฟ ู   
27 เด็กหญิง ฑิฆัมพร เฮงวิชัย   
28 เด็กหญิง ณิชำกร -   
29 เด็กชำย รัชชำนนท์ บุญค ำมำ   
30 เด็กชำย ชัยวัฒน์ แจ่มศร ี   
31 เด็กหญิง มีนำ -   
32 เด็กหญิง เดือน -   
33 เด็กหญิง พิมพ์ชนก แซ่กง ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – เทคโนฯ 

34 เด็กชำย ชฎำธำร รักษำ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – เทคโนฯ 

35 เด็กหญิง วิลำวัณย ์ บุญนำค ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – เทคโนฯ 
36 เด็กหญิง สร้อยทอง - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 อังกฤษ – จีน 
37 เด็กหญิง ใบเฟิร์น - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 อังกฤษ – จีน 
38 เด็กหญิง สุชำนันท์ ก ำประโคน ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 อังกฤษ – จีน 
39 เด็กหญิง รัตนำ สิรินิภำดำ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 อังกฤษ – จีน 
40 เด็กหญิง ณัฐฐำ - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 อังกฤษ – จีน 
41 เด็กหญิง ณิชำ - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 อังกฤษ – จีน 
42 เด็กหญิง ชนิกำนต์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 อังกฤษ – จีน 
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล 
 

 หมำยเหต ุ
1 เด็กชำย ธีรภัทย ์ จับศร ี  กีฬำ  
2 เด็กชำย จักริน มำตรสอนศร ี    
3 เด็กชำย ณัฐปพน บริสุทธ์ิ    
4 เด็กชำย ฐิติกร ศักติยำกูลย ์    
5 เด็กชำย ธิติ -    
6 เด็กชำย ธไนศวรรย ์ สุดทะ    
7 เด็กหญิง เพชรศิร ิ ตันประเสริฐ    
8 เด็กชำย สำมภพ เพชรศำสตร ์    
9 เด็กชำย สมชำย -    
10 เด็กชำย เค -    
11 เด็กชำย ณรงค์ชัย ฐิติรัตน์วรำกุล    
12 เด็กชำย ณัฐกิตต ์ บัวศร ี    
13 เด็กชำย มณ -    
14 เด็กชำย เอกรำข นิ่มนวล    
15 เด็กชำย ศักดิ์ -    
16 เด็กชำย วีรพัชร์ ผิวอ่อน    
17 เด็กชำย กมลวิทย ์ สิริกรสกุลกำร    
18 เด็กชำย วชิรวิทย์ -    
19 เด็กชำย ณัชพล นำมพะทำย    
20 เด็กชำย ธันวำ แซ่นตั๊น    
21 เด็กหญิง วรัญญำ -    
22 เด็กชำย ชัชพงษ์ -    
23 เด็กชำย ภควัฒน ์ ปรำณสีัตย ์    
24 เด็กชำย ณวัลนัด ฟันซำ    
25 เด็กชำย ชุติพันธ์ -    
26 เด็กหญิง ปวรวรรณ ปุยทอง    
27 เด็กชำย อำรันณ ์ ผิวอ่อน ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64  กีฬำ 
28 เด็กชำย ภำนุวัฒน์ ไพรวัน ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

29 เด็กชำย จัตรำวุฒิ คล้ำยเกดิ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

30 เด็กชำย สิงหำ บรรดำศักดิ ์ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

31 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ชมเปิ้น ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

32 เด็กหญิง ทำริกำ สร้อยสวรรณ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

33 เด็กหญิง สุทัตตำ เวชไวกิจ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

34 เด็กหญิง ศุภลักษณ ์ ขันแก้ว ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

35 เด็กชำย เอกพล สว่ำงศร ี ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

36 เด็กชำย ชำนนท์ ศรีสุ่ม ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 

37 เด็กชำย ธำวิน สิทธิกำรกุล ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล 
 

หมำยเหตุ 
1 นำย กิตติพัฒน ์ คุ้มตลอด  วิทย์ – คณิต 
2 นำงสำว กุลนภำ มีทรัพย์มั่น   
3 นำงสำว ณัฐธิดำ วุฒธิสำร   
4 นำงสำว ทัศนีย์วรรณ ศรีบัวทอง   
5 นำงสำว อภิชยำ วงศ์จุฑำวัฒน์   
6 นำงสำว พิมพ์วรีย ์ จันทร์อ่วม   
7 นำงสำว นัยนำ ก ำเนิดเพ็ชร ์   
8 นำย นพกร ยอดเรือน  วิทย์ – เทคโน 
9 นำงสำว ธนัชชำ แดงดำว   
10 นำงสำว พิมพ์วิภำ ชุ่มชื่น   
11 นำงสำว สุธิดำ บุญเชิด   
12 นำงสำว ศิรภสัสร กระทุ่มนัด   
13 นำงสำว สุพิชำ ชมจันทร์   
14 นำงสำว ฐิติณัฏฐ ์ หมื่นชนะ   
15 นำงสำว ทัศนีย์วรรณ ศรีบัวทอง   
16 นำงสำว ดวงดำว - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 
17 นำงสำว ปำริชำต ิ ยำงนิยม ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

18 นำงสำว อรทิพย์ - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

19 นำย ธงชัย แก้วห้วยพระ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 วิทย์ – คณิต 

20 นำย ฐิติศักดิ ์ มิ่งโมรำ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ วิทย์ – คณิต 

21 นำงสำว ศศิธร เพ็ญศิริชัย ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ วิทย์ – เทคโน 
22 นำย อดิศักดิ ์ พุ่มโพธิ ์ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ วิทย์ – เทคโน 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ 
1 นำย พงษ์พิสุทธ์ิ พิริยะศุภกจิ  อังกฤษ – จีน  
2 นำย ศุภมิตร เฮงประเสริฐ    
3 นำย สุรศริ ิ วงษ์จีน    
4 นำงสำว กนกกร ภักดีพลังกร    
5 นำงสำว ณิชำภัทร เจริญหงษ์ษำ    
6 นำงสำว นลินนิภำ แซ่อึ้ง    
7 นำงสำว น้ ำผึ้ง สุวรรณ    
8 นำงสำว พนิดำ สุดใจ    
9 นำงสำว มณฑำทิพย ์ -    
10 นำงสำว เมรว ี ศิรินทรำงกูล    
11 นำงสำว ยอแสง อินทรประเสริฐ    
12 นำงสำว รพิณภรณ ์ แจ้งคล้ำยคม    
13 นำงสำว วรัญญำ ปัทมพิชัย    
14 นำงสำว วรำภรณ ์ นิ่มนวล    
15 นำงสำว วำรุณ ี ศรีนวล    
16 นำงสำว วิสำข์ -    
17 นำงสำว ศศินิภำ โชสนับ    
18 นำงสำว สุชำนำถ จินดำรตัน ์    
19 นำงสำว ใหม ่ -    
20 นำงสำว อังคณำ จันทร์ด ี    
21 นำงสำว อ ำพร ศรีประดู ่    
22 นำงสำว ดำริน -    
23 นำงสำว พลอยพรรณรำย คงเจริญ    
24 นำงสำว ศิรินภำ ทรงอุบล ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ  อังกฤษ – จีน 
25 นำงสำว มำย - ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ อังกฤษ – จีน 
26 นำย ณัฐวุธ ล ำไย ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 Mechatronic 
27 นำย ชำย - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 Mechatronic 

28 นำย นิรุตน ์ รัตพันธ ์ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 Mechatronic 
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล   หมำยเหตุ 
1 นำย เจตณ์สฤษฎิ ์ กอวิเศษชัย  กีฬำ  
2 นำงสำว อธิชำ บุญเลยีบ   
3 นำย ภูมิภัทร สำยแสง   
4 นำย ธันวำ สมเสือ   
5 นำย อุดมโชค มำสอำด   
6 นำย สมคิด แสงค ำ   
7 นำงสำว รุ่งทิพย ์ เงินทอง  ไฟฟ้ำก ำลัง  
8 นำย ธวัชชัย จันทบำล    
9 นำย สรยุทธ์ -    
10 นำย จิรวงศ์ แสงสว่ำง ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ  กีฬำ 
11 นำย ชโนดม รำชำ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ กีฬำ 
12 นำย ธันวำ บรรดำศักดิ ์ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ กีฬำ 
13 นำย ลวิมลต ์ สุริยะสกลุกำญจน ์ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ กีฬำ 
14 นำย อนุชำ ดังตรำชู ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ กีฬำ 
15 นำงสำว อฐิตยำ จันทรเสวต ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ กีฬำ 
16 นำย ไกรสิทธิ มีใย ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
17 นำงสำว มัลลิกำ วัฒนโรจนกำญ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
18 นำย เตชิต คุ้มสิน ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
19 นำย ธนพัฒน์ จอมเกต ุ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
20 นำย สมชำย - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
21 นำย สุธ ี ตั้งใจ ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
22 นำย วิจัย - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
23 นำย มุด ี - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
24 นำย พรนิพนธ ์ แย้มน้อย ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
25 นำย ภำนุวัฒน ์ ศรีสุข ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
26 นำย กฤษณะ สว่ำงเนตร ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
27 นำย โออำ - ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 กีฬำ 
28 นำงสำว กัลยำกร ดอนหว่ำงไพร ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไฟฟ้ำก ำลัง 
29 นำงสำว เกณิกำ โชติชนำนนทต์ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไฟฟ้ำก ำลัง 
30 นำงสำว จรรยพร ส ำแดงเดช ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไฟฟ้ำก ำลัง 
31 นำย คมน์ ทองอ่ ำ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไฟฟ้ำก ำลัง 
32 นำย วัชรพล นิธำกรณ ์ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไฟฟ้ำก ำลัง 
33 นำงสำว จินตนำ ครคง ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 ไฟฟ้ำก ำลัง 
34 นำงสำว ปิ่นแก้ว ติจำ ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไฟฟ้ำก ำลัง 
35 นำงสำว พรชิตำ เกตุแก้ว ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 ไฟฟ้ำก ำลัง 
36 นำย อภิวัฒน ์ เกิดนุ่ม ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 ไฟฟ้ำก ำลัง 
37 นำย นที แก้วสะอำด ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ไฟฟ้ำก ำลัง 
38 นำงสำว สุพัสสรณ ์ ค ำแสน ไม่ได้รำยงำนตัว 30 เม.ย. 64 ไฟฟ้ำก ำลัง 

 
 




