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รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

1. ประวัติโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

 

 

 

สถาปนาโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า 

พ.ศ. 2448 - 2484 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑล

กรุงเก่าในแผ่นดิน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศพระบรมราชโองการจัดตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นตามมณฑลต่าง ๆ โดยทั่วกัน ยึดแบบอย่างของโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนหลวงแห่งแรกของประเทศไทย (จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2425) ด้วยสายพระเนตรอัน

ยาวไกลในพระองค์ที่มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โรงเรียนหลวงขึ้นนี้ เพราะพระองค์มีพระราชปณิธาน

อันยิ่งใหญ่ ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขา ความตอนหนึ่งว่า 

" เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นไป จนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะได้มีโอกาสเล่าเรียนได้เสมอกัน 

ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉะนั้นจึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองนี้ จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่ง

ฉันอุตส่าห์จัดให้เจริญขึ้นให้จงได้ " (พระบรมราชโองการฯ จัดตั้งโรงเรียนหลวงตามมณฑล ประกาศเม่ือปี พ.ศ. 

2441) 

ซึ ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวโปรดให้จัดการปฏิรูปการปกครองทั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการปกครองส่วนภูมิภาคนั้น โปรดให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น โดยให้

รวมเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน 3-4 เมือง ขึ้นเป็นมณฑล มีข้าหลวงเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครอง โดยในปี พ.ศ. 2438 

โปรดให้จัดตั้งมณฑลกรุงเก่าขึ้น ประกอบด้วยหัวเมืองต่าง ๆ คือ กรุงเก่าหรืออยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี 

พรหมบุรี อินทร์บุรี และสิงห์บุรี โดยมี พระยาโบราณบุรานุรักษ์ เป็นข้าหลวงเทศาภิบาลประจำมณฑล และได้

สนองพระบรมราชโองการของพระองค์ท่านจัดตั้งโรงเรียนประจำมณฑลขึ้นใน ร.ศ. 123 หรือปี พ.ศ. 2448 

โดยในระยะแรกใช้กุฏิพระ และศาลาวัดและบริเวณใกล้เคียงกับวัดเสนาสนาราม หลังพระราชวังจันทรเ กษม 

เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอน โดยเรียกชื่อว่า "โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑลกรุงเก่า" 

ครั้นถึงปี พ.ศ. 2450 กระทรวงธรรมการเห็นว่าประชาชนนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียนเป็น

จำนวนมากจนทำให้สถานที่เดิมคับแคบ จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบประยุกต์ครึ่งตึกครึ่งไม้ ลักษณะถาวร 2 

ชั้นแบบ 6 ห้องเรียนและห้องประชุมอีก 1 ห้อง ประชาชนในมณฑลกรุงเก่าขณะนั้นเรียกชื่อโรงเรียนกันว่า 

"โรงเรียนหลังวัง" (ซึ่งตึกที่กระทรวงธรรมการได้สร้างนั้นต่อมาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ขอใช้ตึกนี้เป็นที่ตั้งของ

โรงเรียน เพราะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยย้ายมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน) 
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เนื่องจากมณฑลกรุงเก่า ได้รับการยกย่องให้เป็นหัวเมืองเอกอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นโรงเรียนจึงอยู่ใน

ความสนใจของผู้ใหญ่และเจ้านายชั้นสูงตลอดมา จนทำให้โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาอบรมสูงสมฐานะเมื่อ 

ร.ศ. 127 และในปีต่อ ๆ มานักเรียนของโรงเรียนทุกคนต้องไป ทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ทุก ๆ ปี แม้

ภายหลังจะยกเลิกเสีย แต่ก็ย่อมแสดงถึงฐานะของโรงเรียนเป็นอย่างดี ครู อาจารย์ และนักเรียนเก่าก็ล้วนแต่

เป็นผู้มีวิทยาคุณและเกียรติอันควรคารวะทั้งสิ้น 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ทางราชการได้ยุบเลิกมณฑลต่าง ๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองอินทร์บุรีและเมืองพรหมบุรีเข้ากับเมืองสิงห์บุรี ตั้งที่ว่าการมณฑลที่

อยุธยา ซึ่งก็คือพระราชวังจันทรเกษม ในส่วนของตึกที่ทำการภาค (อาคารมหาดไทย)และพระที่นั่งพิมานรัตยา

แต่อาคารหลังอื่นๆในพระราชวัง ทางโรงเรียนก็ได้ขอใช้ทำการเรียนการสอนต่อ แต่ก็ส่งผลทำให้สถานที่เล่า

เรียนของโรงเรียนมีพื้นที่น้อยลง และในปี พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก "มณฑลกรุงเก่า" เป็น "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ซึ่งจากการจัดตั้งมณฑล

อยุธยามีผลให้อยุธยามีความสำคัญทางการบริหารการปกครองมากขึ้น การสร้างสิ่งสาธารณูปโภคหลายอย่างมี

ผลต่อการพัฒนาเมืองอยุธยาในเวลาต่อมา จนเมื่อยกเลิกการปกครองระบบเทศาภิบาลตามพระราชบัญญัติ ว่า

ด้วยระเบียบราชการบริหารส่วนอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2467 เปลี่ยนให้มณฑลต่างๆนั้นเลื่อนฐานะเป็น

จังหวัดแต่อยุธยายังคงเป็นมณฑลเทศาภิบาลอยู่ จนกระทั่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 

อยุธยาจึงเปลี่ยนฐานะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงปัจจุบัน และก็เป็นผลทำให้โรงเรียนตัวอย่างประจำ

มณฑลกรุงเก่า เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดังปัจจุบัน 
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เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน เรียบเรียงได้ดังนี้ 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  

พ.ศ.2448 อาศัยศาลาวัด และกุฏิพระวัดเสนาสนารามเป็นสถานที่เรียน 

พ.ศ.2450 กระทรวงธรรมการให้สร้างอาคารเรียนถาวรมี 6 ห้องเรียน ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องพักครู 1 

ห้อง เมื่อสร้างอาคารเสร็จได้ย้ายนักเรียนชั้นประถม และมัธยมจากวัดเสนาสนาราม มาเรียนที่

โรงเรียนหลังใหม่ ส่วนชั้นมูลนั้น ยังคงอยู่วัดเสนาสนารามตามเดิม 

พ.ศ.2451 (ร.ศ.126) “โรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑล” และเริ่มใช้เลขประจำตัวนักเรียนเป็นครั้งแรก 

พ.ศ.2459 นักเรียนเริ่มใช้นามสกุล เป็นครั้งแรก 

พ.ศ.2477 ตั้งสมาคมนักเรียนเก่าขึ้น เป็นครั้งแรก 

พ.ศ.2483 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระ

ราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารเรียนตึก 2 ชั้น ,หอประชุมและบ้านพักครู ณ สถานที่ปัจจุบัน

นี้ ด้วยเงิน 100,000 บาท 

พ.ศ.2488 เปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกอักษรศาสตร์ 

พ.ศ.2496 ยุบแผนกอักษรศาสตร์ 

พ.ศ.2504 ยุบชั้นมัธยมปีที่ 1 

พ.ศ.2505 สร้างโรงฝึกงาน และซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียน และหอประชุม ยุบชั้นมัธยมปีที่ 2 Peace Corps 

มาประจำทำการสอน และได้มีมาสับเปลี่ยนกันตลอดมาไม่เคยขาดเลยแม้แต่ปีเดียว  

พ.ศ.2506 สร้างถนนปราการนันท์ปรานี (ภายในโรงเรียน) ยุบชั้นมัธยมปีที่ 3 

พ.ศ.2507 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบชิงทุนAFS ได้และเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

ณ สหรัฐอเมริกา และมีนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไปได้รับทุนนี้เกือบทุกปีมอบเครื่องหมาย “ ค่าแห่ง

คุณธรรม” แก่นักเรียนเป็นครั้งแรกและดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ.2508 นักเรียนของโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของลูกเสือไทยไป ชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรก ณ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

พ.ศ.2509 งานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรยีนครั้งที่ 29 ของกระทรวงศึกษาธิการมาจัดการแสดงในบริเวณโรงเรียน 

พ.ศ.2510 กรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญศึกษาเดิม) กำหนดให้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าอยู่ในโครงการ   

 โรงเรียนมัธยมแบบประสม   แต่ต่อมาได้ติดเรื่อง  “โซนประวัติศาสตร์”   จึงต้องชะงักไป 2 ป ี

พ.ศ.2513 เริ่มใช้หลักสูตรโรงเรียนมัธยมแบบประสมเป็นครั้งแรก 

พ.ศ.2514 เดือนธันวาคม  2514  เริ่มก่อสร้างอาคารเรียน ( ซึ่งทำพิธีเปิด 8 มีนาคม 2516 ) อาคารที่สร้าง 
ได้แก่ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง,อาคารเรียน 3 ชั้น (อาคาร 9) 1 หลัง,โรงฝึกงานอาคารเกษตร / 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  
อาคารพลศึกษาอย่างละ 1 หลัง บ้านพักอาจารย์ใหญ่ และบ้านพักครู 13 หลัง และบ้านพักภาร
โรง 4 หลัง 

พ.ศ.2515 เริ่มรับนักเรียนหญิงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเปิดสอนแผนกศิลปะในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ.ศ.2516 เปิดอาคารเรียนซึ่งเริ่มสร้าง ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2514 ในวันที่ 8 มีนาคม 2516 โดย ดร.ก่อ 

สวัสดิพาณิชย์  อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธานพิธีเปิด 

พ.ศ.2518 เริ่มสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 

พ.ศ.2519 

 

19 กรกฎาคม 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์เสด็จมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 

พ.ศ.2520 เขตศึกษา 6 ได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 2    ระหว่าง

วันที่ 7–10 มกราคม 2520 

พ.ศ.2525 สร้างอาคาร 19 เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น สร้างหอประชุม 2 

พ.ศ.2529 สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร 9 โดยงบจัดสรรของนายประมวล  สภาวสุ ส.ส.
พระนครศรีอยุธยา จำนวนเงิน 46,000 บาท 

พ.ศ.2531 จัดสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนบริจาคโดย ฯพณฯ พลเรือตรีถวัลย์  ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีต

นายกรัฐมนตรี และนักเรียนเก่า โดยบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) ประกอบ

พิธีวางศิลาฤกษ์เม่ือวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2531 ทำพิธีเปิดโดย ดร.เถลิง  ธำรงนาวาสวัสดิ์ เมื่อ

วันที่ 4 มีนาคม 2532 พระพุทธรูปที่ประดิษฐานชื่อ “พระพุทธปฏิมาวาสนฐารสม์” 

พ.ศ.2532 ได้รับบริจาครถตู้จากฯพณฯประมวล  สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 1 คัน 

พ.ศ.2533 อยู่ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรของกรมวิชาการ ซึ่งจะต้องใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนต้นพุทธศักราช 2521 ,หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 ฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2533 เปน็ที่ตั้งของสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.2534 ได้งบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ซ่อมแซมอาคารพระราชทานได้รับงบประมาณ ปรับปรุงถนน

รอบบริเวณโรงเรียนและบ้านพักครู 

พ.ศ.2535 ได้รับบริจาคอาคารเรียนพิเศษ “อาคารบุญประเสริฐ” จากพลเอกชาญ  บุญประเสริฐ โดยมี 

ฯพณฯ ดร.ก่อ  สวัสดิพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

รับมอบ และเปิดอาคารเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2535 

พ.ศ.2536 สร้างอาคาร 324 เสร็จเรียบร้อยด้วยงบประมาณกรมสามัญศึกษาจำนวน 11,590,000 บาท และ 

สำนักพระราชวังอนุญาตให้ใช้ชื่ออาคารนี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี” 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  

พ.ศ.2537 - สร้างอาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น เสร็จเรียบร้อยด้วยงบประมาณกรมสามัญศึกษาจำนวน 

21,592,000 บาท และสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยด้วยเงินทอดผ้าป่า

สามัคคีจำนวน 1,700,000 บาท และโดยงบจัดสรรของ นายประมวล  สภาวสุ ส.ส.จังหวดั

พระนครศรีอยุธยา เป็นเงินจำนวน  2,000,000 บาท 

- ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมดีเด่นขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 
6 ประจำปีการศึกษา 2537 

พ.ศ.2538 - เริ่มรับนักเรียนหญิงเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 109 คน 

- วารสาร “ชาติเสือ” วารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น 

พ.ศ.2539 - สร้างอาคารศูนย์กีฬา เสร็จเรียบร้อยด้วยงบประมาณกรมสามัญศึกษา 

- นายจักรกฤษณ์  ธีระอรรถ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 

และทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 อีก 1 ตำแหน่ง 

พ.ศ.2540 สรา้งสระว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อย ด้วยงบประมาณกรมสามัญศึกษาเป็น จำนวนเงิน 17,939,620 

บาท 

พ.ศ.2542 - โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีนายวิโรจน์  ฟักสุวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวนห้องเรียนรวมทั้งหมด 77 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 3,440 คน 
ครู –อาจารย์ 183 คน ลูกจ้างประจำ 20 คน 
- โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการอยุธยาวิทยาลัย 100 ปี เพื่อสร้างมาตรฐาน 4 ประการ 

1. โรงเรียนมีบรรยากาศสวยงามน่าอยู่น่าอาศัยเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

2. บุคลากรเคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคมใช้ธรรมะเป็นเครื่องนำชีวิต 
3. นักเรียนจบหลักสูตร  100% อย่างมีคุณภาพ นั่นคือ ผู้ประสงค์จะเรียนต่อก็สามารถเรียน

ได้ ผู้ไม่ประสงค์เรียนต่อก็สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 
4. โรงเรียนเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม 

พ.ศ.2543 นางรัชนี  ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือตอบสนองนโยบายของสำนักงาน
สามัญศึกษาจังหวัด ของกรมสามัญศึกษา และ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนี้ 
“เสริมสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ครู พัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข รู้จักตนเอง และเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม” 

พ.ศ. 2544 - โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น จากกรมสามัญ
ศึกษา นางรัชนี  ศุภพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นเขตการศึกษา 6 ของ 
ส.บ.ม.ท. ปีการศึกษา 2544 
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- สร้างอาคารโรงอาหาร 1 หลัง โดยเงิน บ.กศ. จำนวน 3,012,000 บาท ทำให้นักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ 
- สร้างห้องสมุดมาตรฐานและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการสืบค้น โดยเงิน บำรุงการศึกษา
จำนวน 1,710,000 บาท และเงินบริจาค  500,000 บาท 

พ.ศ. 2545 - โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา 
- รางวัลที่ 1 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนนำร่องด้านการใช้ภาษา ภูมิปัญญา และอาชีพ 
- ซ่อมแซมอาคารหอประชุมซึ่งได้รับพระราชทาน จาก ร.8 เมื่อปี พ.ศ.2484 ด้วยเงินงบประมาณ
จากกรมสามัญศึกษา จำนวน 882,000 บาทให้เป็นหอประชุมพระราชทาน 
- ปรับปรุงอาคารเรียนอเนกประสงค์เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 
- ได้เงินจากกรมศิลปากร สร้างอาคารฝึกงานแทนอาคารที่ถูกรื้อถอน 

พ.ศ. 2546 -  โรงเรียนเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 75 ห้องเรียน มีนักเรียน 3,349 คน ครู 
อาจารย์ 169 คน ลูกจ้างประจำ 18 คน โดยมีนางรัชนี  ศุภพงษ์ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนได้กำหนด
วิสัยทัศน์ ดังนี้ “โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพการศึกษาสูง พัฒนานักเรียนให้
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักตนเองและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข เสริมสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าทีค่รูและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน 
และสังคม” 
- นายปรีชา ขันธไพรศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลผู้ช่วยผู้บริหาร
ดีเด่น ประจำปี 2545 จากสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2547 - นายอำนาจ  ศรีชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โรงเรียนให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม  

- ผู้อำนวยการมีการกำหนดข้อปฏิบัติในพิธีหน้าเสาธงช่วงเช้า การสวดมนต์ที่มีการแผ่
เมตตา การสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 ทุกวันจันทร์ 
- มีพิธีเปิดอาคารอานันทศิลป์ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนศิลปะ 

- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  

- นักเรียนได้รับทุนพระราชทาน คือนายวีรวัฒน์  มีสมยุทธ์ นักเรียนชั้น ม. 6/1 
- โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการประดับธงชาติ ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จากสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม 
- นายชวฤทธิ์  โรหิตจันทร์ ไดร้ับรางวัลเยาวชนดีเด่น ระดับประเทศด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ของสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2547 

ผลงานอ่ืนๆ 
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- ห้องประชุมไตรรัตนนายก (แวว กตสาโร) โดยได้รับความเมตตาจากพระราชรัตนวรา
ภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เป็นเงิน 500,000 บาท 
- โครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับอาจารย์ต่างประเทศ 
- จัดตั้งธนาคารโรงเรียนร่วมกับธนาคารออมสิน 
- ทอดผ้าป่าสามัคคี 100 ปีอยุธยาวิทยาลัย เพื่อนำเงินไปปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ให้แก่นักเรียน 
- จัดทำโต๊ะ SUPPER T 300 ชุด 
- ปรับปรุงสวนหย่อมในบริเวณโรงเรียนและบริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ 
- ทาสีอาคารสิริมงคลานันท์ เพ่ือเตรียมรับการฉลอง 100 ปี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
- จัดทำที่บริการน้ำดื่มสำหรับนักเรียนให้ได้มาตรฐาน 
- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหน้าเสาธง จัดตอบปัญหาหน้าเสาธง (เกมเศรษฐีหน้าแถว) 

พ.ศ. 2548 นายมาโนช  จันทร์เทพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนา

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

- ปรับปรุงสนามฟุตบอล โดยการปลูกหญ้าในสนามและปรับปรุงโดยรอบสนาม 
- ตกแต่งบริเวณโดยรอบฐานพระรูปรัชกาลที่ 8  
- ปรับปรุงห้องรับรองอาคารสิริมงคลานันท์ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการห้อง
ผู้อำนวยการนอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ดังนี้  
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี โดยมีโครงการจัดทำห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสืบค้นข้อมูล บนอาคาร 100 ปีอยุธยาวิทยาลัย 
- ดำเนินการปรับปรุงระบบเสียงหน้าเสาธง 
- จัดทำทำเนียบครู 
- จัดทำโครงการน้ำดื่มของโรงเรียนเพ่ือการบริโภค 
- สร้างดาวรุ่งฟุตบอลอายุ 14 ปี สู่ความเป็นเลิศ 

 

พ.ศ. 2549 นายมาโนช  จันทร์เทพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนาบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

- สร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับครู และสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์สำหรับนักเรียน 
- ขยายถนน ปรับพื้นท่ี และทำทางเท้าด้านประตู 100 ปี และบริเวณอาคารบุญประเสริฐ 
- ขยายถนนหน้าอาคาร 8 และอาคาร 9 
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- ปรับปรุงและย้ายห้องรองฯฝ่ายวิชาการ ห้องนอนครูเวร ห้องประชาสัมพันธ์ และห้อง
เอกสารให้เหมาะสม สะดวก และสะอาด 
- ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าและหลังกำแพง 100 ปี โดยการปลูกไม้กระถาง การปลูกไม้
ประดับ การทาสีอัฒจรรย์ด้านหลังกำแพง 
- ปรับภูมิทัศน์บริเวณหอประชุมพระราชทาน ทาสี ทำตาข่ายกันนก ติดม่าน อาคาร
หอประชุม 2 
- ปรับปรุงระบบประปาทั่วบริเวณโรงเรียน 
- ด้านหน้าอาคารสิริมงคลานันท์ได้ตกแต่งด้วยต้นไม้กระถาง และเปลี่ยนเสาธงใหม่ให้
ใหญ่และสูงขึ้น 
- ปรับปรุงและตกแต่งห้องรับประทานอาหารของครู และของนักเรียนให้สะอาด และน่า
นั่งรับประทาน 
- จัดทำป้ายนิเทศใหม่ เพื่อใช้นำเสนอข้อมูล 
- จัดทำห้องถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด 
- เพ่ิมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นในห้อง TOT อีก 27 เครื่อง 

พ.ศ. 2550 นายมาโนช  จันทร์เทพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนาบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

- สร้างโดมหลังอาคาร 9 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมแนวกำแพง 100 ปี ทำป้ายโรงเรียนพร้อมกับขยายประตูทางเข้า 
ด้านทิศตะวันออก 
- ปรับปรุงระบบน้ำอาคารอเนกประสงค์ 
- ปรับปรุงห้องโสตฯ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
- สร้างโดมหลังอาคาร 5 
- สร้างเสาธงใหม่หน้าอาคารอเนกประสงค์ 
- สร้างศาลาไทยหน้าบ่อน้ำหลังอาคารศิริมงคลานันท์ 
- ปรับปรุงสหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน 

พ.ศ. 2551 นายมาโนช  จันทร์เทพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนาบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

- ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้ได้รับ “รางวัลผู้บริหารดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
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รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  
- วงโยธวาฑิตโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ชนะเลิศวงโยธวาฑิตแห่งประเทศ
ไทย” ประเภท ข ประจำปี 2551 และ รางวัลดีเด่นทุกประเภท ได้แก่ คฑากรดีเด่น นั่ง
บรรเลงดีเด่น บรรเลงเพลงไทยดีเด่น ดนตรีสนามดีเด่น บรรเลงเพลงไทยดีเด่น และ มาร์
ชชิ่งเพอร์คัสชั่นดีเด่น 
- สร้างอาคารสุขานักเรียนชาย – หญิง จำนวน 40 ที่ (ด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา
และผู้ปกครองนักเรียน เป็นเงิน 4,500,000 บาท) 
- สร้างหลังคาทางเดินหน้าอาคาร 5 และอาคาร 9 
- ขยายถนนหน้าอาคารอเนกประสงค์ 
- ถมดินบ่อน้ำหลังอาคารอานันทศิลป์ (สนับสนุนโดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา) 
- ปรับปรุงห้อง สอร. (น้ำดื่ม) ให้ได้มาตรฐาน 
- ปรับปรุงระบบแลนภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ครีมาไวท์ ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ 

พ.ศ. 2552 นายมาโนช  จันทร์เทพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนาบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

- จัดตั้งซ ุ้มนั่งพักผ่อน จำนวน 12 จุด ระหว่างหอประชุม 2 และอาคาร 9 
- จัดทำสนามกีฬาบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม พร้อมหลังคาโดม 
บริเวณข้างอาคารอานันทศิลป์ 
- สร้างหลังคาทางเดิน บริเวณหน้าอาคาร 
- ปรับปรุงทางเดินรอบสนามฟุตบอล 

พ.ศ.2553 นายมาโนช  จันทร์เทพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนาบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

- จัดทำสนามกีฬาบาสเกตบอล พร้อมหลังคาโดม 3 ทางเข้าโรงเรียน 
- จัดทำอาคารเรียนชื่ออาคารขนาบน้ำ จำนวน  5  ห้องเรียน 

- จัดทำห้องคอมพิวเตอร์เพ่ิมขึ้นอีก 2 ห้อง 
- ทาสีอาคารสิริมงคลนันท์ และอาคารพละศึกษา 
- ทำหลังคาระหว่างอาคาร 8-9 เพิ่มที่นั่งพักผ่อนของนักเรียน 

พ.ศ.2554 นายมาโนช  จันทร์เทพ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนาบรรยากาศ 

สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1  ดังนี้ 

- สร้างหอพระหน้าโรงเรียน 
- จัดสร้างโรงอาหารเพิ่มอีก 1 โรง 



ห น ้ า  | 10 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  

พ.ศ.2554 

(9ธันวาคม) 

นายเฉลิมศักดิ์  ภาระธัญญา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนา

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ดังนี้ 

- ทาสีชั้นล่างของอาคาร 5 

พ.ศ.2555 นายเฉลิมศักดิ์  ภาระธัญญา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้พัฒนา

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 

- ปรับภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 

- ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าโรงเรียน บริเวณกำแพง 100 ปี 

- ปรับภูมิทัศน์พื้นที่หลังศูนย์กีฬาและบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ 

- งานขุดลอกคลองสระน้ำหลังอาคารอเนกประสงค์และบริเวณบ้านพักครู 

- ทาสีอาคารเรียนส่วนที่ถูกมหาอุทกภัย 

- ทาสีรั้วโรงเรียนและเปลี่ยนประตูโรงเรียน 

2. พัฒนาด้านอาคารสถานที่ 

- จัดสร้างแหล่งเรียนรู้อาเซียนศึกษา (ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ) 

- จัดสร้างห้องจริยธรรม (ห้อง 927) 

- จัดสร้างห้องเรียนไฮเทค โดยการสนับสนุนจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา 

- ปรับปรุงหอประชุมพระราชทาน 

- ปรับปรุงห้องพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา อาคารสิริมงคลานันท์ 

- ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อาคารอเนกประสงค์ 

- ปรับปรุงอาคารแนะแนว 

- ปรับปรุงห้องสำนักงานของกลุ่มงานอาคารสิริมงคลานันท์ 

- ปรับปรุงห้องมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- ปูกระเบื้องพ้ืนห้องอาคารขนาบน้ำ, อาคาร 9 

- ปรับปรุงอาคารบุญประเสริฐ 

- ปรับซ่อมระบบไฟฟ้าทั้งโรงเรียน  

3. พัฒนาระบบ ICT (information and Communication Technology) ของโรงเรียน 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน โดยนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน

โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี จ.นนทบุรี และโรงเรียนพรมมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี 

5. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
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ปี พ.ศ. เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น  

6. จัดสร้างร้านค้าสวัสดิการใหม่ 

พ.ศ.2556 1. ผลงานดีเด่น 

-  โรงเรียนเป็นหนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากล(World – class Standard School ) ที่

ได้รับการคัดเลือกเพ่ือประเมินเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award 

- TQA) ในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน 

- โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับ ดีมาก 

- โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณะสุข 

- โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินยกระดับห้องเรียนสีเขียวเป็นโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 

2555 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- รางวัลความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะต่างๆ ทั้ง

ระดับประเทศ และระดับภาค 

- รางวัลความเป็นเลิศด้านกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ 

เช่น กีฬา สพฐ.เกมส์  กีฬาปาริชาตเกมส์ และกีฬาของหน่วยงานต่าง ๆ 

2. การปรับปรุงปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และบรรยากาศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศและ ICT ของโรงเรียนให้ทันสมัย โดยจัดสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆ

เพ่ือให้บริการในกระบวนการจดัการเรียนรู้ในรายวชิาต่าง ๆ และให้บริการแก่นักเรียนสำหรับ

ศึกษาค้นคว้า เช่น ห้องเรยีน Academic อาคาร 100 ปี ห้อง Multimedia ห้อง E-Learning 

ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาระบบ Wireless ครอบคลมุพ้ืนทีท่ั่วบริเวณโรงเรยีนเพ่ือ

บริการการสบืค้นข้อมูล 

- พัฒนาบริเวณโดยรอบโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น ห้องพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา 

สวนดอกไม้ในวรรณคดี ลานธรรม ห้องพระพุทธศาสนา ศูนย์กีฬา สระว่ายน้ำ ห้องเรียนสี

เขียว อาคารแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาห้องส่งสัญญาณและสถานีโทรทัศน์วงจรปิดของโรงเรียน เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร

ของโรงเรียน 

- สร้างอาคารตึก 2 ชั้น ใช้เป็นเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 

- ขยายโดม 2 ให้กว้างขึ้น เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้ทำกิจกรรมของนักเรียน 1 ระดับชั้น 

พ.ศ.2557 มีพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ดังนี้ 
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1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 

- ปรับภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 

- ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าหอประชุมพระราชทาน 

- ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมหน้าอาคารเอนกประสงค์ 

- ปรับภูมิทัศน์สวนวรรณคดีหน้าอาคาร 19 

- ทาสีอาคารเรียนใหม่ทุกหลัง 

2. ผลงานดีเด่น 

- โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

- นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน 

- โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำ 

พ.ศ.2559 โรงเรียนได้รับรางวัล OBECQA จาก สพฐ. 
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วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง พัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รู้จักตนเองและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมี
ความสุข เสริมสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ครูและร่วมมือร่วมใจในการ
พัฒนาการศึกษาให้เป็นที่ยอมรบัของผู้ปกครองชุมชนและสงัคมเพ่ือก้าวไปสู่ความ
เป็นมาตรฐานสากล 

ปรัชญาของโรงเรียน ตั้งใจเรียน เพียรทำดี มีวินัย รับใช้สังคม 

สีประจำโรงเรียน ขาว – แดง 

อักษรย่อของโรงเรียน อ.ย.ว. 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน ปราสาทสังข์ ใต้ต้นหมัน 

 

 

 สัญลักษณ์ : ปราสาทสังข์ ใต้ต้นหมัน 

พื้นที่ของโรงเรียน 85 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา 

สถานที่ตั้ง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเมือง บนถนนป่าโทน ตำบล
ประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าระบบ 3 สาย ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

น้ำประปาของเทศบาล 

น้ำบาดาล กรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้ดำเนินการให้ 

โทรศัพท์ 3 เลขหมาย ได้แก่ 0-3524-1099 , 0-3524-3399, 0-3524-1999 

โทรสาร 1 เลขหมาย ได้แก่ 0-3532-3892 
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รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

เกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจ - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา 2521, 2537, 2547 
และ 2557 

- โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากการประเมินเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น
จาก กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2544 

- ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่นเขตการศึกษา 6 ของ 
ส.บ.ม.ท. ปีการศึกษา 2544 

 - โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรจากกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ปี
การศึกษา 2544 

 - รางวัลที่ 1 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนนำร่องด้านการใช้ภาษาภูมิ
ปัญญาและอาชีพ พ.ศ. 2545 

 - รางวัลชนะเลิศการประกวดการประดับธงชาติ ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร จากสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม 

  - ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา 2547 

- ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โครงการ
รักชาติ รักษ์มวยไทย “กิจกรรมนาฏมวยไทย” 54 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
รอบระดับประเทศ 

- ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันในงาน Asian Young Inventors 
Exhibition(AYE-2013) ณ ประเทศมาเลเซีย 

- ได้รับโล่ห์ รางวัลเป็นโรงเรียนศูนย์ขยายผล สอวน. ดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี จาก 
สพฐ. 
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รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

        ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย   
 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ. 

1 ขุนประกอบวุฒิสารท (พระราชโยธา) - 2448 - 2449 

2 พระอนุสิษฐ์วิบูลย์ (นายเปี่ยม )  - 2449 - 2450 

3 พระวิเศษกลปกิจ (นายรัตน์)  - 2450 

4 ขุนบำเหน็จวรสาร (นายชิต) - 2451 

5 พระชำนาญขบวนการสอน (นายเฉย)  - 2452 

6 พระวิเศษกลปกิจ (นายรัตน์) - 2452 - 2453 

7 นายปุ่น      ป.ป. 2453 

8 นายเล็ก  ป.ป.  2454 

9 นายผัน      ป.ป. 2455 

10 ขุนกลั่นวิชาสอน (นายวิชา)    ป.ม. 2456 - 2464 

11 ขุนทรงวรวิทย์ (นายแม้น )    ป.ม. 2465 - 2466 

12 หลวงภารสาร ป.ม. 2466 - 2477 

13 นายฟุ้ง  ศรีวิจารณ์ ป.ม. 2478 - 2479 

14 นายฉลวย  สาตพร ป.ม. 2479 - 2481 

15 นายสุรินทร์  สรสิร ิ อ.บ 2482 

16 นายสังข์  อิศรางกูล ณ อยุธยา ป.อ. 2482 - 2483 

17 นายเชื้อ  สาริมาน อ.บ 2484 - 2485 

18 นายเชื้อ  สมบุญวงษ์ ป.ม 2486 - 2488 

19 นายสุรินทร์  สรสิร ิ อ.บ. 2489 - 2491 
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รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ. 

20 นายแวว  นิลพยัคฆ์ ป.ม. 2491 - 2498 

21 นายจรูญ  ส่องสิริ อ.บ. 2498 - 2505 

22 นายพิทยา  วรรธนานุสาร ป.ม. Dip, in Ed 2505 - 2516 

23 นายเจริญ  ลัดดาพงษ์  พ.ม. กศ.บ.  2516 - 2526 

24 นายลือชา  สร้อยพาน กศ.บ., M.Ed. 2526 - 2528 

25 นายมาโนช  ปานโต กศ.บ., M.A. 2528 - 2530 

26 นายชลิต  เจริญศรี กศ.บ., ค.ม. 2530 - 2532 

27 นายอุเทน  เจริญกูล กศ.บ., M.A.T. 2532 - 2535 

28 นายจักรกฤษณ์  ธีระอรรถ กศ.บ.  2535 - 2542 

29 นายวิโรจน์  ฟักสุวรรณ์ กศ.บ. 2542 – 2543 

30 นางรัชนี  ศุภพงษ์ ศษ.ม. 2543 – 2546 

31 นายอำนาจ  ศรีชัย M.A. in Ed. 2546 - 2547 

32 นายมาโนช  จันทร์เทพ กศ.ม. 2547 - 2554 

33 นายเฉลิมศักด์  ภาระธัญญา ศศ.ม. 2554-2559 

34 นายวรากร  รื่นกมล ศษ.ม. 2559- 2562 

35 นายสุชีพ  บุญวงษ์  2562 - ปัจจุบัน 
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รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

 

 
แผนภูมิโครงสร้างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 



ห น ้ า  | 18 

 

 
รายงานสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

ข้อมูลนักเรียน 

 

 

 

 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 436 247 683 16.47 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 446 223 669 16.13 

มัธยมศึกษาปีที 3 16 387 190 577 13.91 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 470 339 809 19.51 

มัธยมศึกษาปีที่ 5 16 388 300 688 16.59 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 16 386 335 721 17.39 
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แผนการรับนักเรียน ปีการศกึษา 2563 

แผนการรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 

ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 

กลุ่ม 
พิเศษ
วิทย์ 

พิเศษ 
EP 

พิเศษ 
EP 

วิทย์ - คณิต คณิต - ภาษา ทั่วไป     

จำนวนนักเรียน / 
ห้อง 

36 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45     

จำนวนนักเรียน / 
กลุ่ม 

36 60 225 180 180     

จำนวน 
นักเรียนรวม 

36 60 585     
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แผนการรับนักเรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564 

ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 

กลุ่ม 
พิเศษ
วิทย์ 

พิเศษ 
EP 

พิเศษ 
EP 

เตรียม 
4 เหล่า 

วิทย์ - คณิต คณิต - ภาษา ทั่วไป     

จำนวนนักเรียน / 
ห้อง 

36 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45    681 

จำนวนนักเรียน / 
กลุ่ม 

36 60 225 180 180    681 

จำนวน 
นักเรียนรวม 

36 60 585    681 
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แผนการรับนักเรียน ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2565 

ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 

กลุ่ม 
พิเศษ
วิทย์ 

พิเศษ 
EP 

พิเศษ 
EP 

เตรียม 
4 เหล่า 

วิทย์ - คณิต คณิต - ภาษา ทั่วไป     

จำนวนนักเรียน / 
ห้อง 

36 30 30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45    627 

จำนวนนักเรียน / 
กลุ่ม 

36 60 225 180 180    627 

จำนวน 
นักเรียนรวม 

36 60 585    627 
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แผนการรับนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 

ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 

กลุ่ม 
พิเศษ
วิทย ์

วิทย์ 
(วิศวะ) 

วิทย์ - คณิต 
คณิต - 
อังกฤษ 

คณิต - 
อังกฤษ 

อังกฤษ 
- ญี่ปุ่น 

อังกฤษ 
- จีน 

อังกฤษ 
- 

ฝรั่งเศส 

อังกฤษ 
- 

เกาหล ี

คอม
กราฟฟิ

ก 

ไทย - 
สังคม 
(นิติ) 

ไทย - 
สังคม 
(นิติ) 

ไทย - 
สังคม  

ไทย - 
สังคม 

 

จำนวน
นักเรียน / 

ห้อง 
30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 840 

จำนวน
นักเรียน / 

กลุ่ม 
30 45 270 45 45 45 45 45 45 45 90 90 840 

จำนวน 
นักเรียนรวม 

30 810 840 
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แผนการรับนักเรียน ชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2564 

ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 

กลุ่ม 
พิเศษ
วิทย ์

วิทย์ 
(วิศวะ) 

วิทย์ - คณิต 
คณิต - 
อังกฤษ 

คณิต - 
อังกฤษ 

อังกฤษ 
- ญี่ปุ่น 

อังกฤษ 
- จีน 

อังกฤษ 
- 

ฝรั่งเศส 

อังกฤษ 
- 

เกาหล ี

คอม
กราฟฟิ

ก 

ไทย - 
สังคม 
(นิติ) 

ไทย - 
สังคม 
(นิติ) 

ไทย - 
สังคม  

ไทย - 
สังคม 

 

จำนวน
นักเรียน / 

ห้อง 
30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 840 

จำนวน
นักเรียน / 

กลุ่ม 
30 45 270 45 45 45 45 45 45 45 90 90 840 

จำนวน 
นักเรียนรวม 

30 810 840 
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แผนการรับนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 

ห้อง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 รวม 

กลุ่ม 
พิเศษ
วิทย ์

วิทย์ 
(วิศวะ) 

วิทย์ - คณิต 
คณิต - 
อังกฤษ 

คณิต - 
อังกฤษ 

อังกฤษ 
- ญี่ปุ่น 

อังกฤษ 
- จีน 

อังกฤษ 
- 

ฝรั่งเศส 

อังกฤษ 
- 

เกาหล ี

คอม
กราฟฟิ

ก 

ไทย - 
สังคม 
(นิติ) 

ไทย - 
สังคม 
(นิติ) 

ไทย - 
สังคม  

ไทย - 
สังคม 

 

จำนวน
นักเรียน / 

ห้อง 
30 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 840 

จำนวน
นักเรียน / 

กลุ่ม 
30 45 270 45 45 45 45 45 45 45 90 90 840 

จำนวน 
นักเรียนรวม 

30 810 840 
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สรุปกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม คร้ังที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 

 
ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู

1 ภำษำไทย กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 1. นำยจิระวัฒน์  มีธรรมยุติ 1. นำงสำวนิรชำ  อุ่นทรัพย์
2 ภำษำไทย กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียนเรียงควำม) ม.1-ม.3 75 เงิน 30 1. เด็กชำยอภินันท์  โชตินอก 1. นำยธีรวีร์  แพบัว
3 ภำษำไทย กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 1. เด็กหญิงศิรำภรณ์  รัศมี 1. นำงสำววรรณภำ  หมวกอ่ิม
4 ภำษำไทย กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภำพ (๔ บท) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นำงสำววิภำดำ  มอญเกิดแก้ว 1. นำงมันทนี  บุญฤทธ์ิ

2. นำยวุฒิพงษ์  ผลล ำใย 2. นำงสำวฐิติพร  จันทร์หอม
5 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้ำร่วม 46 1. เด็กหญิงกรพินธ์   จันทรำวุฒิ 1. นำงวรรษมล   พุ่มมรินทร์
6 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้ำร่วม 41 1. นำงสำวบัณฑิตำ  มหำรำช 1. นำงสำวภัทรวรินทร์  ประทิน
7 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 28 1. เด็กชำยคิมหันต์   ศรีสมโภค 1. นำงสำวเจนจิรำ  แจ้งมำก

2. เด็กชำยพุฒิพงค์  ลำภสอำดพร 2. นำงปิยะนุช  เงินวิเศษ
8 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 1. นำยศิรวิชญ์  คิดชยั 1. นำงสำวอัจฉริตำ   จิตสกุลชยั
9 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้ำร่วม 30 1. นำยกิตติธัช  เท่ียงทัต 1. นำงสุธำสินี  เนคมำนุรักษ์

2. นำยภำสวุฒิ  พูนศรีไชยสิทธ์ิ 2. นำยปิยเดช  พิพัฒน์เยำว์กุล
3. นำงสำวมนชญำ  อรรถปักษ์

10 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 1. เด็กหญิงชนำกำนต์  บำนแย้ม 1. นำงภัทรมล  สุกรีวนัส
2. เด็กชำยณฐนนท์  สิทธ์ิน้อย 2. นำงสำวเบญจวรรณ  ปรำโมทย์
3. เด็กหญิงพลอยมณี  บริคุต

11 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 45 1. เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ 1. นำงณัฐมน  สุชยัรัตน์
2. เด็กหญิงศุภนิดำ  ทองเดชะ 2. นำยวรรธนชำติ  แก้วนุช
3. เด็กหญิงสิโลอัม  ใจมำ

12 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 12 1. นำยธนกำนต์  นันทบุญเลิศ 1. นำงสำวพชรกมล  พูลลำย
2. นำยภูมิพัฒน์  ศรีตัมภวำ 2. นำยวศิน  คล้ำยบรรเลง

13 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชติเป้ำหมำย ม.4-ม.6 59 เข้ำร่วม 15 1. นำยธีรนัย  ย่ิงมำนะ 1. นำงพรพิมล  ส้มทอง
2. นำยวรัญชยั   วิลำรูป 2. ว่ำท่ีร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
3. นำยสุวรรณภูมิ  บัวทอง

14 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม ม.1-ม.3 80.1 ทอง 26 1. เด็กหญิงจันทรกำนต์  ภำคบุบผำ 1. นำงสิทธิรัตน์  วงค์ชมุกำญจน์
2. เด็กหญิงณัฐสิมำ  ศิริยุทธ์ 2. นำยธีรภัทร  กระจ่ำงแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์มำดำ  เมฆกระจ่ำง
4. เด็กชำยภำนุวัฒน์  เล็กเจริญทรัพย์
5. เด็กชำยรัฐภูมิ  บริบูรณ์

15 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรประกวดภำพยนตร์ส้ัน ม.1-ม.3 77 เงิน 15 1. เด็กชำยกฤษณ์ฏิภูมิ   สุทธิศีลคุณ 1. นำยธีรกำรณ์  สุสุขเสียง
2. เด็กชำยณัฐวุฒิ  คงดีเพียร 2. นำยทศพล  อินน้ ำคบ
3. เด็กชำยบุญวัตร  แก้วรัตนปัทมำ
4. เด็กชำยปกรณ์ธำดำ  ชพูร้อม
5. เด็กชำยอนิรุทธ์ิ  สอนชำ

16 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรประกวดมำรยำทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 18 1. เด็กหญิงนิรัญญำ  เฉลิมกำย 1. นำงสำวรดำมณี  สำยพัฒนะ
2. เด็กชำยสุรศักด์ิ   จิตรีขำล 2. นำงรุ่งนภำ  ชมภูรำช

17 สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 37 1. เด็กหญิงกัญญำรัตน์   ต่อชอ่ฟ้ำ 1. นำงสำวเกศกำญจน์  ปรีชำชำญ
2. เด็กหญิงคุณัญญำ  ภู่บุบผำ 2. นำยธิติเดช  ชมภูรำช
3. เด็กหญิงจิรำภรณ์   ใจบุญ 3. นำงสำววิจิตรำ  ศรีเข่ือนแก้ว
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณเกตุ
5. เด็กหญิงปำณิสรำ   ธงวิชยั
6. นำงสำวปิยภรณ์  ทองลอง
7. เด็กหญิงพรนภำ   จิตต์สำมำรถ
8. เด็กหญิงพิมพ์รพี   หลำวเพ็ชร์
9. นำงสำววิริฒิกำ  งำมสมเสพ
10. เด็กหญิงอมรำ  ติว
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18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขัน "ศิลป์สร้ำงสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นำงสำวบุญญำพร  บุญเตียม 1. นำยสิรภพ   ทองอร่ำม
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 31 1. เด็กชำยเตชทัต  บัวบุศย์ 1. นำยรัตน์ตพงษ์  เจริญงำมสกุล
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง 13 1. นำยธนภัทร  แย้มสังข์ 1. นำงจุฑำมำศ  ทองอร่ำม
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันเขียนภำพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 24 1. เด็กชำยวศิน  แสงมณี 1. นำงสำวสำลินี  เพ็งอุดม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 49 1. นำงสำวธนัชญำ  พุฒิเพ็ญ 1. นำยสิรภพ   ทองอร่ำม
23 ศิลปะ-ดนตรี กำรประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง 8 1. นำยก้องสกุุล  สมละออ 1. นำยว่ำท่ีร้อยตรีศักดำ  สำพิมำน

2. นำยณัฐกิตต์ิ  พุ่มวิเศษ 2. นำยสิรภพ   ทองอร่ำม
3. นำงสำวนีน่ำ  มีวรรณี 3. นำงจุฑำมำศ  ทองอร่ำม
4. นำยภำคภูมิ  หมีมงคล
5. นำยอนุพงศ์  ไทยประยูร
6. นำยอนุศิษฐ์  บุญประเสริฐ

24 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 1. เด็กหญิงเชญิพร  ก ำหนดศรี 1. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงชนำนำถ  ธนทัตนันทโชติ
25 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทชำย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 10 1. นำยกิตติพงศ์  เกษียรสมุทร 1. นำยสมเกียรติ  วิเชยีรวิลำวัณย์
26 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 1. เด็กหญิงเชญิพร  ก ำหนดศรี 1. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงชนำนำถ  ธนทัตนันทโชติ
27 ศิลปะ-ดนตรี กำรประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  มังคละ 1. นำยกิตติ  คงเจริญ

2. เด็กชำยคัมภีร์  ขวัญตำ 2. นำยสมเกียรติ  วิเชยีรวิลำวัณย์
3. เด็กชำยณัฐเศรษ  อัครส 3. นำยฉัตรชยั  อรรถปักษ์
4. นำยถิรธนำ  บุญครอง 4. นำยรัตน์ตพงษ์  เจริญงำมสกุล
5. เด็กชำยธนกร  ฉัตรชยัวิวัฒนำ
6. เด็กชำยธีรนพ  พูลพร
7. นำยนนทชยั  จันทำบุตร
8. เด็กชำยพัฒนพงศ์  โยตะสิงห์
9. นำยรพีภัทร  จันทร์เจริญ
10. นำยวัชรพงศ์  ตำมประดิษฐ
11. เด็กชำยไววิทย์  ชโลธร

28 ศิลปะ-ดนตรี กำรประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 87.6 ทอง 4 1. นำยกรธวัช  ดวงมณี 1. นำยกิตติ  คงเจริญ
2. นำยกฤดิกำนต์  แสงไพโรจน์ 2. นำยสมเกียรติ  วิเชยีรวิลำวัณย์
3. นำยกฤษณพงศ์  จริตพจน์ 3. นำยฉัตรชยั  อรรถปักษ์
4. นำยธนำรักษ์  ไกรทอง 4. นำยรัตน์ตพงษ์  เจริญงำมสกุล
5. นำงสำวธัญวรัตน์  ภู่ประเสริฐ
6. นำยนพคุณ  รัมมะสังข์
7. นำยนิธิกร  รัตนวรำหะ
8. นำยน่ำนนที  สลีอ่อน
9. นำงสำวพัชรำพร  บ ำเรอโชค
10. นำยพันเลิศ  มะสีพันธ์
11. นำงสำวศิรินันทำ  ธรรมปุรำ
12. นำยเดชำธร  เพ่งสุวรรณ

ล ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภำษำไทย กำรแข่งขันวรรณกรรมพิจำรณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 1. นำยจิระวัฒน์  มีธรรมยุติ 1. นำงสำวนิรชำ  อุ่นทรัพย์
2 ภำษำไทย กำรแข่งขันเรียงร้อยถ้อยควำม(กำรเขียนเรียงควำม) ม.1-ม.3 75 เงิน 30 1. เด็กชำยอภินันท์  โชตินอก 1. นำยธีรวีร์  แพบัว
3 ภำษำไทย กำรแข่งขันกำรท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 1. เด็กหญิงศิรำภรณ์  รัศมี 1. นำงสำววรรณภำ  หมวกอ่ิม
4 ภำษำไทย กำรแข่งขันกวีเยำวชนคนรุ่นใหม่ โคลงส่ีสุภำพ (๔ บท) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นำงสำววิภำดำ  มอญเกิดแก้ว 1. นำงมันทนี  บุญฤทธ์ิ

2. นำยวุฒิพงษ์  ผลล ำใย 2. นำงสำวฐิติพร  จันทร์หอม
5 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้ำร่วม 46 1. เด็กหญิงกรพินธ์   จันทรำวุฒิ 1. นำงวรรษมล   พุ่มมรินทร์
6 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้ำร่วม 41 1. นำงสำวบัณฑิตำ  มหำรำช 1. นำงสำวภัทรวรินทร์  ประทิน
7 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73 เงิน 28 1. เด็กชำยคิมหันต์   ศรีสมโภค 1. นำงสำวเจนจิรำ  แจ้งมำก

2. เด็กชำยพุฒิพงค์  ลำภสอำดพร 2. นำงปิยะนุช  เงินวิเศษ
8 คณิตศำสตร์ กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 1. นำยศิรวิชญ์  คิดชยั 1. นำงสำวอัจฉริตำ   จิตสกุลชยั
9 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้ำร่วม 30 1. นำยกิตติธัช  เท่ียงทัต 1. นำงสุธำสินี  เนคมำนุรักษ์

2. นำยภำสวุฒิ  พูนศรีไชยสิทธ์ิ 2. นำยปิยเดช  พิพัฒน์เยำว์กุล
3. นำงสำวมนชญำ  อรรถปักษ์

10 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 1. เด็กหญิงชนำกำนต์  บำนแย้ม 1. นำงภัทรมล  สุกรีวนัส
2. เด็กชำยณฐนนท์  สิทธ์ิน้อย 2. นำงสำวเบญจวรรณ  ปรำโมทย์
3. เด็กหญิงพลอยมณี  บริคุต

11 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 45 1. เด็กหญิงกชกร  สุขประเสริฐ 1. นำงณัฐมน  สุชยัรัตน์
2. เด็กหญิงศุภนิดำ  ทองเดชะ 2. นำยวรรธนชำติ  แก้วนุช
3. เด็กหญิงสิโลอัม  ใจมำ

12 วิทยำศำสตร์ กำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ทำงวิทยำศำสตร์ ม.4-ม.6 73.3 เงิน 12 1. นำยธนกำนต์  นันทบุญเลิศ 1. นำงสำวพชรกมล  พูลลำย
2. นำยภูมิพัฒน์  ศรีตัมภวำ 2. นำยวศิน  คล้ำยบรรเลง

13 วิทยำศำสตร์ กำรแข่งขันอำกำศยำนบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชติเป้ำหมำย ม.4-ม.6 59 เข้ำร่วม 15 1. นำยธีรนัย  ย่ิงมำนะ 1. นำงพรพิมล  ส้มทอง
2. นำยวรัญชยั   วิลำรูป 2. ว่ำท่ีร้อยตรีอดุลย์  ม่วงกรุง
3. นำยสุวรรณภูมิ  บัวทอง
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29 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวระนำดทุ้ม ม.1-ม.3 90.67 ทอง 5 1. เด็กชำยสำยลม  มีสมชพี 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
30 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวระนำดทุ้ม ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 1. นำงสำวพรณุภำ  มีชเูกศ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
31 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 15 1. นำยเจษฤทธ์ิ   บ ำรุงวงษ์ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
32 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 16 1. เด็กชำยพงศภัค   พันธ์ุทับ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
33 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 1. เด็กชำยภูริณัฐ   ยินดีวิทย์ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
34 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 1. นำงสำวเกศรำพร   ตรีคงคำ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
35 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 9 1. เด็กชำยธนพล   พลศักด์ิ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
36 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวซออู้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 1. นำงสำวธำรฟ้ำ   อุดบัววงค์ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
37 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงอริญชย์   นะสุดใจ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
38 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวจะเข้ ม.4-ม.6 79 เงิน 18 1. นำงสำวจีรพร   พุฒิเพ็ญ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
39 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 9 1. เด็กชำยพรอำภำกร   วัฒนศิลธรรม 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
40 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 26 1. นำยศรันย์   สุวรรณพงศ์ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
41 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันกำรขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 11 1. เด็กชำยสิทธินันท์   แสงอุทัย 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
42 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันวงเคร่ืองสำยวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 84.25 ทอง 14 1. นำงสำวจีรพร   พุฒิเพ็ญ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ

2. เด็กชำยทรงพล   ดอกไม้แก้ว 2. นำงสำวพิชญำ  สิริสมบุญสิน
3. เด็กชำยธนพล   พลศักด์ิ 3. นำยกิตติบดี  ม่ิงเจริญวงศ์
4. นำงสำวธัทรพร   บ ำเพ็ญบุญ
5. นำยปุระชยั   ค ำดี
6. เด็กชำยภูริณัฐ   ยินดีวิทย์
7. นำยศรันย์   สุวรรณพงศ์
8. เด็กชำยสิทธินันท์   แสงอุทัย
9. นำงสำวสุริยพร   ศิริพฤกษ์พงษ์

43 ศิลปะ-ดนตรี กำรแข่งขันวงป่ีพำทย์ไม้นวมผสมเคร่ืองสำยเคร่ืองเด่ียว ม.1-ม.6 88.6 ทอง 5 1. นำยกิตติศักด์ิ   พิมพำ 1. นำยอุทิศ  พิณพำทย์เพรำะ
2. เด็กหญิงฌัชชำ   พูดคล่อง 2. นำงสำวสำลินี  เพ็งอุดม
3. นำงสำวณัฐธยำน์   ดีนิคม 3. นำยกิตติบดี  ม่ิงเจริญวงศ์
4. นำงสำวดวงดี   วิถีไพร 4. นำงสำวพิชญำ  สิริสมบุญสิน
5. นำยทัตพงศ์   เขียววิมล
6. นำยธนกร   เกิดทรัพย์
7. นำงสำวธิชำ   ม่วงแก้ว
8. นำยภำนุมน   มีนิล
9. เด็กหญิงยศวดี   ศรีสอำด
10. นำยวรวิทย์   พงษ์ภมร
11. นำยสรกัณ   ดวงทวีป
12. นำยสิทธินนท์   แจ้งใจ
13. เด็กชำยสิทธินันท์   แสงอุทัย
14. นำยหะรินธร   อินทรประสิทธ์ิ
15. นำงสำวเกศรำพร   ตรีคงคำ
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44 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 25 1. เด็กหญิงจิดำภำ  ล้ำนพุฒ 1. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงชนำนำถ  ธนทัตนันทโชติ
2. เด็กหญิงชณัฐชณิดำ  โกมลปำนิก 2. นำยสมชำย  อบรมย์
3. เด็กหญิงทิพวำรี  ปัญญำชว่ย 3. นำยกงพล  ทองมี
4. เด็กหญิงนภัสสร  ด ำริกิจเจริญ
5. เด็กหญิงปนัสยำ  เผ่ำพันธ์
6. เด็กหญิงมณฑิสำ  เข่ือนหม่ัน
7. เด็กหญิงศรันยำ  สัมมำตรี
8. เด็กหญิงอังคณำภรณ์  สิงหรัตน์

45 ศิลปะ-นำฏศิลป์ กำรแข่งขันนำฏศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.4-ม.6 78.1 เงิน 12 1. นำงสำวขนิษฐำ  เส็นตีระ 1. ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงชนำนำถ  ธนทัตนันทโชติ
2. นำงสำวชดิชนก  สมนึก 2. นำยสมชำย  อบรมย์
3. นำงสำวณัฏฐกฤตำ  อินทชื่น 3. นำยกงพล  ทองมี
4. นำงสำวณัฐวรรณ  สงเครำะห์
5. นำงสำวบัณฑิตำ  จันทรคณำ
6. นำงสำวพัชชำพลอย  เปรมธำวินัย
7. นำงสำวพิมพ์พิชชำ  ศรีนำคล้วน
8. นำงสำววิภำวดี  อ ำไพรัตน์
9. นำงสำวอรทัย  ศรีกลำง

46 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.63 เงิน 27 1. เด็กชำยธีรพัฒน์  สวยรูป 1. นำงสำวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย
2. เด็กชำยนัฐพล  นัยบุตร 2. นำงสำวณัฐกฤตำ  วงษ์สงฆ์

47 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันต่อศัพท์ภำษำอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90.1 ทอง 7 1. นำยสรเมส  เมตตำวิหำรี 1. นำยอรรณพ  จิวรำห์ศรีสกุล
48 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเล่ำเร่ืองจำกภำพภำษำจีน ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 34 1. นำยฑัศระวี   แนวเงินดี 1. นำงสำวสิเรียม  แชหม่ือ

2. นำยตะวัน   ภู่ศรี 2. นำยจิตติภำภรณ์  เตรียมทนะ
49 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันละครส้ันภำษำญ่ีปุ่น ม.4-ม.6 86.33 ทอง 10 1. นำยซัรฮำน  เดือนเด่น 1. นำงสำวเจนนภำ  ทัสเตโมโต

2. นำงสำวญำดำ  เย่ียมญำติ 2. นำยอดิศักด์ิ  นุชประยูร
3. นำงสำวปำรมี  จงเจตดี
4. นำยพัทธดนย์  เทวำนฤมิตร
5. นำงสำวยศุตมำ  กรีกล่ิน

50 ภำษำต่ำงประเทศ กำรแข่งขันเขียนภำษำญ่ีปุ่น ม.4-ม.6 62 ทองแดง 30 1. นำยธนิน  สุวรรณเลิศ 1. นำงสำวเจนนภำ  ทัสเตโมโต
51 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกำรจัดกำรค่ำยพักแรม ม.1-ม.3 65.85 ทองแดง 45 1. เด็กชำยกฤติธี   หมวกสกุล 1. นำยยุรนันท์  อัตตะสำระ

2. เด็กชำยชยัสิทธ์ิ   อ่ิมสงวน 2. นำยวิญญ์  แสงสด
3. เด็กชำยชพีชนก   คงสมบูรณ์ 3. ว่ำท่ีร้อยตรีศักดำ   สำพิมำน
4. เด็กชำยธนภูมิ   สุขสมสุทธ์ิ
5. เด็กชำยนิติรัฐ   สุคันธตุล
6. เด็กชำยภนภนต์   สัมมำทิพย์
7. เด็กชำยศรุต   นวลนุช
8. เด็กชำยศุภกิจ   ทิสวัสด์ิ

52 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรแข่งขันกำรสร้ำงอุปกรณ์เพ่ือให้บริกำร ม.4-ม.6 -1 - 1. นำยธนกฤต   ยุวนบุณย์ 1. นำยยุรนันท์  อัตตะสำระ
2. นำยนันทวัฒน์   สุขทรัพย์ศรี 2. นำยวิญญ์  แสงสด
3. นำยบุญญำชยั  หำมำลี 3. ว่ำท่ีร้อยตรีศักดำ   สำพิมำน
4. นำยภูวฤทธ์ิ   แผลงศร
5. นำยสุรสีห์  ธงวิชยั
6. นำยเชำวฤทธ์ิ   ภู่ทอง

53 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฐธิดำ   ใจประดับเพชร 1. นำยธีรวีร์   แพบัว
2. เด็กหญิงถนิมนันท์   เท่ียงคืน 2. นำงสำวนิรชำ   อุ่นทรัพย์
3. เด็กหญิงปัณฑิตำ   มะกล่ ำแดง

54 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 17 1. นำงสำวพัชรพร   กรอบจินดำ 1. นำยธีรวีร์   แพบัว
2. นำงสำวสลิลทิพย์   ศรีเพ็ชร์ 2. นำงสำวนิรชำ   อุ่นทรัพย์
3. นำงสำวแพรพลอย   สมดัง
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55 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56 เข้ำร่วม 34 1. นำยกิตติพงษ์  ค ำดี 1. นำยกิตติพัฒน์  สงวนงำม
2. นำยอิทธิพัทธ์  สว่ำงญำติ 2. นำยสุวพัฒน์  สงวนงำม

56 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรตัดต่อภำพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 24 1. นำยนภัทร  เน้ือเย็น 1. ว่ำท่ีร้อยตรีเชำวรินทร์  ดีฉำย
2. นำงสำวศิรินญำ  สวัสดีรักษำ 2. นำงสำวนนทกำล  รูปเอ่ียม

57 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๑ 1. เด็กชำยกิตติธร  จงเจริญ 1. นำงสำวนิภำพร  แสงไพโรจน์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวำ  ผูกมิตร 2. นำงสำวสุวิมล  ถนอมนิล

58 คอมพิวเตอร์ กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับท่ี ๒ 1. นำยอติวิชญ์  เกิดจินดำ 1. นำงสำวสุวิมล  ถนอมนิล
2. นำยอมรเชษฐ์  จันทะศิลำ 2. นำงสำวนิภำพร  แสงไพโรจน์

59 หุ่นยนต์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กชำยกฤติพงศ์  ตำแก้ว 1. นำยพรเทพ  ตรีสิทธ์ิ
2. เด็กชำยณัฐสรณ์  สมรูป 2. ว่ำท่ีร้อยตรีเชำวรินทร์  ดีฉำย
3. เด็กชำยธีรเมธ  ดนตรี

60 หุ่นยนต์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลำง ม.4-ม.6 75 เงิน 17 1. นำยนวพล  กุลภำ 1. นำยพรเทพ  ตรีสิทธ์ิ
2. นำยวิชำ  มงคลสระ 2. ว่ำท่ีร้อยตรีเชำวรินทร์  ดีฉำย
3. นำยเขมรักษ์  ข ำเลิศ

61 หุ่นยนต์ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 52 เข้ำร่วม 20 1. นำงสำวชนวรรณ  สนเท่ห์ 1. นำยพรเทพ  ตรีสิทธ์ิ
2. นำงสำวปนัดดำ  ฤทัยแชม่ชื่น 2. นำงสำวชลธำรำ  ทรัพย์สินพันธ์
3. นำงสำวมำนิตำ  นกไพร

62 กำรงำนอำชพี กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใชจ้ำกวัสดุธรรมชำติในท้องถ่ิน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 1. เด็กชำยภูมิภัทร  ทำน้ ำเท่ียง 1. นำยชยัวัฒน์  ศรีไทย
2. เด็กชำยศึกษกะ  นินนะมะ 2. นำยศุภกร  กำรสมบัติ
3. เด็กชำยอภิรักษ์  สำลีกิจ

63 กำรงำนอำชพี กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใชจ้ำกวัสดุธรรมชำติในท้องถ่ิน ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นำยณัฐนันท์  หลักเพ็ชร์ 1. นำยมงคล  จ๋ิวเชย
2. นำยปรวีร์  เรียนจันทร์ 2. นำยวสุธำ  ธรรมประสิทธ์ิ
3. นำยวิริยะ  ศรีโชติ

64 กำรงำนอำชพี กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงชญำนิน  เหล็งไทย 1. นำงสำวสุนันทำ  เกษมสวัสด์ิ
2. เด็กชำยณัฐวุฒิ  สัมมำคำม
3. เด็กหญิงมณฑำ  แสงจันทร์

65 กำรงำนอำชพี กำรประกวดโครงงำนอำชพี ม.4-ม.6 77.7 เงิน 15 1. นำยชยันันท์  วงศ์ไพบูลย์ 1. นำงสำวชนิดำภำ  ปล่ังกลำง
2. นำงสำวเบ็ญจพร  ค ำตัน 2. นำงสำวสุภำพร  โพธ์ิทอง
3. นำงสำวแพทริเซีย  เซรอมคำ

66 กำรงำนอำชพี กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบชื้น ม.1-ม.3 74 เงิน 40 1. เด็กหญิงนัทธกำนต์  พลอยเพชร์ 1. นำยพนม  บุญมำง ำ
2. เด็กชำยอดิศักด์ิ  ประเสริฐวิทย์ 2. ว่ำท่ีร้อยตรีบุญญำธิกำร  รอดค ำ
3. เด็กหญิงอัสรำภำ  งำมสุทธำ

67 กำรงำนอำชพี กำรแข่งขันกำรจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 71.6 เงิน 36 1. นำงสำวจินตนุช  สีสด 1. ว่ำท่ีร้อยตรีบุญญำธิกำร  รอดค ำ
2. นำงสำวณัฐชำ  มำสนันท์ 2. นำยพนม  บุญมำง ำ
3. นำงสำวธนำพร  งำมสมมล
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ข้อมูล O – net 4 ปีล่าสุด 

 

 

 

 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

คณิตศาสตร์ 36.14 34.58 39.83 37.44 

ภาษาไทย 49.31 54.11 61.03 61.39 
วิทยาศาสตร์ 37.50 35.97 38.64 32.30 

ภาษาอังกฤษ 34.87 34.06 32.84 39.84 

ค่าเฉลี่ย 39.45 39.68 43.09 42.74 

 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา 
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา 
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มัธยมศึกษาปีท่ี 6 

รายวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

คณิตศาสตร์ 28.94 29.37 40.21 34.84 

ภาษาไทย 56.76 53.57 51.91 47.13 
วิทยาศาสตร์ 32.82 30.91 33.12 31.37 

สังคมศึกษา 37.12 36.11 36.75 38.79 
ภาษาอังกฤษ 28.92 31.22 35.29 32.88 

ค่าเฉลี่ย 36.91 36.24 39.46 37.00 

 

 

 

กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามรายวิชาแยกปีการศึกษา 
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยตามปีการศึกษาแยกรายวิชา 
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อาคารและสถานที่สำคัญในโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
 

 

 

อาคาร 1 อาคารสิริมงคลานันท์ 

เป็นอาคารเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียน ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2484 โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

ปัจจุบันเป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน 

ชั้น 1 ห้องผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน กลุ่มบริหาร

งบประมาณ กลุ่มบริหารทั่วไป (ฝ่ายอาคาร/สถานที่, ฝ่ายสารบรรณ, ฝ่ายพัสดุ) และห้องประชุมวิวัฒน์ชาญ

อนันตชัย 

ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 9 ห้อง 
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อาคาร 2 

เป็นอาคารเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

ชั้น 1 กลุ่มบริหารวิชาการ ห้องประชุมแววกตสาโรอุปถัมภ์ ศูนย์อาเซียนศึกษา และห้องพักครูกลุ่ม

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ชั้น 2 ห้องพักครูวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ห้องเรียน และศูนย์การเรียนรู้ 
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อาคาร 3 

เป็นอาคารเรียนสังคมศึกษา สุขศึกษา ภาษาต่างประเทศ และการงานและเทคโนโลยี (ธุรกิจศึกษา) 

ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องวิทยฐานะ ห้องถ่ายเอกสาร และห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน 

ชั้น 2 ห้องพักครูวิชาธุรกิจศึกษา ห้องพิมพ์ดีด ห้องจำลองธุรกิจ และห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน 

ชั้น 3 ห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน 
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อาคาร 4 

เป็นอาคารเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 

ชั้น 1 ห้องเรียนพิเศษ English Program จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ และห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน 

ชั้น 2 ห้องภาษาต่างประเทศ ห้อง Multimedia Center และห้องสมุดภาษาต่างประเทศ 

ชั้น 3 ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน 

ชั้น 4 ห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน 
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อาคาร 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี 

เป็นอาคารเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ก่อสร้างขึ้นในวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 5 รอบ 60 พรรษา 

ชั้น 1 ห้องสมุดประจำโรงเรียน ห้องสมุดอาเซียน (ASEAN Library Room) โดยกรมอาเซียน 

กระทรวงการต่างประเทศ และร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

ชั้น 2 ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ 

และห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน 

ชั้น 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน ในวันเสาร์ - 

อาทิตย์ เป็นห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ชั้น 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนจำนวน 6 

ห้องเรียน 
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อาคาร 6 อาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ชั้น 1 ห้อง TOT IT SCHOOL สำนักงานย่อยเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ห้องประชุม ห้องพักครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์อากาศยาน และห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน 

ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 2 ห้องเรียน และ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 5 ห้องเรียน 

ชั้น 3 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องหุ่นยนต์และอิเล็คทรอนิกส์ ห้องโครงงาน 

ห้องเรียนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนปฏิบัติการชีวะวิทยา ห้องฟิสิกส์จำนวน 2 ห้อง และห้อง

ประชุม ในวันเสาร์ - อาทิตย์ เป็นห้องเรียนของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตร MBA 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ชั้น 4 หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน 
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อาคาร 7 อาคารบุญประเสริฐ 

เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว บริจาคเงินก่อสร้างโดย พลเอกชาญ บุญประเสริฐ ประกอบด้วยห้องพักครู

วิชาแนะแนว ห้องเรียนจำนวน 7 ห้องเรียน 
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อาคาร 8 อาคารอานันทศิลป์ เป็นอาคารเรียนวิชาศิลปะ 

ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน (ทัศนศิลป์) 

ชั้น 2 ห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน (ดนตรีไทย ขับร้อง และการแสดง) 

ชั้น 3 ห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน (นาฏศิลป์ และดนตรีสากล) 
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อาคาร 9 อาคาร 100 ปี อยุธยาวิทยาลัย 

เป็นอาคารที่สร้างขึน้ในวาระโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมีอายุครบ 100 ปี ก่อสร้างโดยเงินบริจาคของ

นักเรียนเก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

ชั้น 1 ห้องพักครูวิชาสุขศึกษา ห้องจ่ายยา ห้องผ่าตัดเล็ก ห้องนอนพักฟ้ืน 

ชั้น 2 ห้อง Academic Internet และท่ีทำการสถานีโทรทัศน์อยุธยาวิทยาลัย 

 
อาคาร 10 อาคารขนาบน้ำ 

เป็นอาคาร 1 ชั้น ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์จำนวน 4 ห้องเรียน และห้องเรียนสีเขียว 1 ห้อง 
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อาคาร 11 อาคารฮาน่า 

เป็นอาคาร 1 ชั้น ใช้สำหรับการทำปฏิบัติการฟิสิกส์ 

 
 

อาคาร 12 อาคารอักษรานันท์ 

เป็นอาคารก่อสร้างใหม่ 2 ชั้น ใช้ในการเรียนวิชาภาษาไทย 

ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนจำนวน 9 ห้องเรียน 
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ชั้น 2 ห้องเรียนจำนวน 11 ห้องเรียน 

 
 

อาคารศูนย์กีฬาอยุธยาวิทยาลัย 

เป็นอาคารสำหรับเล่นกีฬาแบดมินตัน ตระกร้อ ปิงปอง และบาสเก็ตบอล 

ชั้น 1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ, เนตรนารี, ยุวกาชาด) เวทีมวย ลานเล่นแบดมินตัน ตระ

กร้อ และปิงปอง 

ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาจำนวน 2 

ห้องเรียน ห้องสมุดการกีฬา และห้องออกกำลังกาย 

ชั้น 3 สนามบาสเกตบอล พร้อมอัฒจันทร์ 3 ด้าน จุคนได้ประมาณ 1,500 คน 
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ลานอุตสาหกรรม 

เป็นบริเวณอาคารเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

อาคารอุตสาหกรรม 1 ห้องพักครูวิชาอุตสาหกรรม ห้องเรียน e-Learning และห้องเรียนจำนวน 2 

ห้องเรียน (การออกแบบ, การประดิษฐ์, การเขียนแบบ) 

อาคารอุตสาหกรรม 2 ห้องพักครูวิชาอุตสาหกรรม ห้องดนตรีสากล และห้องเรียนจำนวน 2 

ห้องเรียน (เครื่องยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, การเขียนแบบ) 

อาคารคหกรรม ห้องพักครูวิชาคหกรรม ห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน (การประกอบอาหาร, การ

ประดิษฐ์, งานบ้าน) 
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อาคารเกษตรและบริเวณโดยรอบ 

เป็นอาคารเรียนวิชาเกษตร 3 ห้องเรียน บริเวณโดยรอบเป็นแปลงเกษตร โรงเรือนปลูกต้นไม้ และ

บ้าน 1 หลัง ชั้นล่างเป็นห้องเรียนจำนวน 1 ห้องเรียน ชั้นบนเป็นห้องพักครูวิชาเกษตร ซึ่งบ้านหลังนี้เป็น

บ้านพักครูหลังสุดท้ายจากจำนวน 20 หลังที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2484 โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

 
 

อาคารศุภพิพัฒน์ 
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เป็นอาคารศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดช 

 
 

 

อาคารดิษยรักษ์ 

เป็นที่ทำการธนาคารโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกับธนาคารออมสิน 

 
 

หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 

เป็นหอประชุมแห่งแรกของโรงเรียน ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2484 โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 
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หอประชุม 2 

มีความจุประมาณ 500 คน สามารถใช้เป็นที่ทำการสอนวิชาพลศึกษา โดยปรับเป็นสนามวอลเล่ย์บอล

หรือสนามแบตมินตันจำนวน 1 สนามได้ 
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โรงยิมตะกร้อ 

ห้องพักครูวิชาพลศึกษา สนามตระกร้อในร่ม 3 สนาม และที่ทำการสำหรับหน่วยรักษาความปลอดภัย 

 
โดม 1 

เป็นที่สำหรับนั่งพักผ่อน ทำกิจกรรมนันทนาการ และเป็นเวทีแสดงศักยภาพนักเรียน 

 
 

โดม 2  
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เป็นสนามกีฬาในร่ม แบ่งเป็นสนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม และสนามบาสเกตบอล 2 สนาม (สามารถ

ปรับเป็นสนามฟุตซอลได้ 2 สนาม หรือ สนามฟุตบอล 1 สนาม) 

 
โดม 3 เป็นสนามกีฬาในร่ม เป็นสนามบาสเกตบอล 2 สนาม (สามารถปรับเป็นสนามฟุตซอลได้ 2 

สนาม หรือ สนามฟุตบอล 1 สนาม) 

 
 

โดม 4 
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สนามฟุตบอล เป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน พร้อมลู่วิ่งจำนวน 6 ลู่ และอัฒจันทร์จำนวน 4 

อัฒจันทร์  

 
 

 

 

สระว่ายน้ำอยุธยาวิทยาลัย 

เป็นสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร (พร้อมอัฒจันทร์มีความจุประมาณ 1,000 คน) โดยได้รับ

งบประมาณก่อสร้างจากกรมพลศึกษา 
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หอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มี 2 แห่งคือ 

จุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านถนนโรจนะ ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

บริจาคเงินก่อสร้างโดย พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักเรียนเก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและอดีต

นายกรัฐมนตรี โดยนามของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานคือ "พระพุทธปฏิมาวาสนฐารสม์" 

จดุที่ 2 หอพระพุทธไตรรัตนนายก ตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าด้านถนนป่าโทน ตรงข้ามสวนสาธารณะ

บึงพระราม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยนามของพระพุทธรูปที่ประดิษฐานคือ "พระ

พุทธไตรรัตนนายก" 

ลานธรรมะ  

เป็นลานอเนกประสงค์เพ่ือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของโรงเรียนในวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา และฝึกจิตใจให้สงบ การนั่งสมาธิ 

 

 

ศูนย์อาหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีจำนวน 2 แห่ง 

ศูนย์อาหาร 1 เป็นโรงอาหารเดิมตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน อยู่ติดประหอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่ 8 

มีร้านค้าประมาณ 20 ร้านค้า มีความจุประมาณ 800 คน 
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ศูนย์อาหาร 2 เปิดใช้เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 มีร้านค้าประมาณ 20 ร้านค้า มีความจุประมาณ 

1,000 คน 

 
 

โรงผลติน้ำดื่มอยุธยาวิทยาลัย เป็นโครงการผลิตน้ำดื่มส่งเสริมอาชีพนักเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยู่

บริเวณด้านหลังศูนย์อาหาร 1 ผลิตเพ่ือจำหน่ายในโรงเรียนให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียน 

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นศูนย์ฝึกย่อยสำหรับฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

กำแพง 100 ปี เป็นกำแพงที่สร้างข้ึนในวาระโรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี เป็นกำแพงอิฐ ลักษณะคล้าย

กำแพงเมืองโบราณ 
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แหล่งเรียนรู้ 
 

 

1. แหล่งเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ กลุ่มสาระ / กลุ่มงาน แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 
1 ภาษาไทย ห้องหมอภาษา 30 

2 ภาษาไทย สวนวรรณคดี(เก่า) 180 

3 ภาษาไทย สระพระอภัยมณี 180 
4 คณิตศาสตร์ สวนคณิตศาสตร์ 900 

5 คณิตศาสตร์ ตึกคณิตศาสตร์  อาคาร 5 1065 
6 คณิตศาสตร์ โดม 3 1050 

7 คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 3600 

8 วิทยาศาสตร์ AYW Greenhouse 75 
9 วิทยาศาสตร์ งานพฤกษศาสตร์โรงเรียน 80 

11 วิทยาศาสตร์ อาคารสุภพิพัฒน์ 50 

12 วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว 120 
13 วิทยาศาสตร์ ศูนย์อากาศยาน 30 

14 วิทยาศาสตร์ อาคาร HANA (ศูนย์การเรียนรู้ฟิสิกส์) 150 

15 สังคมศึกษา ฯ ลานธรรม 240 
16 สังคมศึกษา ฯ ห้องสมุดโรงเรียน 240 

17 สังคมศึกษา ฯ พิพิธภัณฑ์โรงเรียน 120 
18 สังคมศึกษา ฯ ห้องอาเซียน 240 

19 สังคมศึกษา ฯ วัดภายในบริเวณโรงเรียน  100 

20 สังคมศึกษา ฯ ห้องคอมพิวเตอร์ 60 
21 สังคมศึกษา ฯ ห้องแสดงผลงานกลุ่มสาระสังคมฯ 180 

22 สังคมศึกษา ฯ ป้ายนิเทศ 220 

23 สุขศกึษาและพลศึกษา ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 240 
24 สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องฟิตเนส (ศูนย์กีฬา) 180 

25 สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องฟิตเนส (สระว่ายน้ำ) 240 

26 สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องสื่อมัลติมีเดีย 180 
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ที ่ กลุ่มสาระ / กลุ่มงาน แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 

27 สุขศึกษาและพลศึกษา สระว่ายน้ำ 220 

28 การงานอาชีพ ฯ แปลงปลูกพืชผัก 50 
29 การงานอาชีพ ฯ เรือนเพาะชำ 25 

30 การงานอาชีพ ฯ แปลงปลูกพืชผัก 50 
31 การงานอาชีพ ฯ โรงเพาะเห็ด 50 

32 การงานอาชีพ ฯ แปลงปลูกพืชผัก 25 

33 การงานอาชีพ ฯ เรือนเพาะชำ 50 
34 การงานอาชีพ ฯ หอสมุดเกษตร 300 

35 การงานอาชีพ ฯ ห้องอุตสาหกรรม 1 36 

36 การงานอาชีพ ฯ ห้องอุตสาหกรรม 2 36 
37 การงานอาชีพ ฯ ห้องพิมพ์ดีด 36 

38 คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 
39 ภาษาต่างประเทศ ห้องสมุด 2400 

40 ภาษาต่างประเทศ ห้องมัลติมีเดีย 2400 

41 ภาษาต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์โรงเรียน 1100 
42 ภาษาต่างประเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ 850 

43 ภาษาต่างประเทศ โดม1 1000 

44 ภาษาต่างประเทศ ลานธรรมะ 85 
45 ภาษาต่างประเทศ ห้องคหกรรม 75 

46 ภาษาต่างประเทศ ห้องสืบค้นชั่วคราวโครงการ English Program 38 

47 ภาษาต่างประเทศ ป้ายนิเทศหน้าอาคาร 4 2400 
48 ภาษาต่างประเทศ นิทรรศการโรงเรียน นิทรรศการวิชาการ 4000 

49 ภาษาต่างประเทศ ห้องศูนย์ภาษาจีน 420 
50 ภาษาต่างประเทศ สวนพฤศาสตร์บริเวณหน้าอาคาร 4 1200 

51 ห้องสมุด ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 122205 

52 แนะแนว บอร์ดประกาศข่าวเกี่ยวกับงานแนะแนว 880 
53 แนะแนว ข้อมูลข่าวสารห้องแนะแนว 100 

 

2. แหล่งเรียนรู้ภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ที ่ กลุ่มสาระ / กลุ่มงาน แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 

1 ภาษาไทย ห้องสมุด 20 

2 ภาษาไทย วัดในโรงเรียน 5 
3 คณิตศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 125 

3 คณิตศาสตร์ วิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร 36 
5 คณิตศาสตร์ วัดเสนาสนาราม 40 

6 คณิตศาสตร์ พระราชวังจันทรเกษม 40 

7 คณิตศาสตร์ วัดมหาธาตุ 40 
8 คณิตศาสตร์ วัดราชประดิษฐาน 40 

9 คณิตศาสตร์ วัดราชบูรณะ 40 

10 คณิตศาสตร์ สะพานปรีดีธำรงค์ 40 
11 วิทยาศาสตร์ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 3 

12 วิทยาศาสตร์ 21st Century Life Science Foundation 6 
13 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6 

14 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
วิทยาเขตหันตรา 

3 

15 สังคมศึกษา ฯ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา 12 

16 สังคมศึกษา ฯ พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม 6 
17 สังคมศึกษา ฯ วัดพระศรีสรรเพชญ์ 8 

18 สังคมศึกษา ฯ คุ้มขุนแผน 6 

19 สังคมศึกษา ฯ พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง 6 
20 สังคมศึกษา ฯ ศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) 4 

21 สังคมศึกษา ฯ วัดมหาธาตุ 4 

22 สังคมศึกษา ฯ วิหารมงคลบพิตร 4 
23 สังคมศึกษา ฯ วัดพระราม 8 

24 สังคมศึกษา ฯ วัดไชยวัฒนาราม 4 

25 สังคมศึกษา ฯ ห้องสมุดสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 
26 สังคมศึกษา ฯ อนุสรณ์สถานจงรักภักดี ทุ่งหันตรา 2 

27 สังคมศึกษา ฯ วัดเสนาถสนาราม 4 
28 สังคมศึกษา ฯ ป้อมเพชร 2 
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ที ่ กลุ่มสาระ / กลุ่มงาน แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 

29 สังคมศึกษา ฯ พระราชวังบางปะอิน 1 

30 สังคมศึกษา ฯ วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ 1 
31 สุขศึกษาและพลศึกษา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60 

32 สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 60 
33 สุขศึกษาและพลศึกษา ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 12 

34 สุขศึกษาและพลศึกษา สนามเปตอง บึงพระราม 60 

35 สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 30 
36 สุขศึกษาและพลศึกษา สโมสรกีฬาต่างๆแต่ละประเภท 12 

37 สุขศึกษาและพลศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 

38 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 6 
39 การงานอาชีพ ฯ บึงพระราม 2 

40 การงานอาชีพ ฯ ศูนย์หัตถกรรมมีดอรัญญิก 1 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวง

วัฒนธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา 
1 

42 ภาษาต่างประเทศ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ 210 
43 ภาษาต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา 50 

44 ภาษาต่างประเทศ วัดพระศรีสรรเพชร์ 3 
45 ภาษาต่างประเทศ วัดใหญ่ชัยมงคล 125 

46 ภาษาต่างประเทศ วัดเสนาสนาราม 105 

47 ภาษาต่างประเทศ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ (กิจกรรมเจ้าบ้านน้อย) 25 
48 ภาษาต่างประเทศ ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา 285 

49 ภาษาต่างประเทศ ทัศนศึกษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 700 

50 ภาษาต่างประเทศ Website ต่างๆ 4200 
51 ภาษาต่างประเทศ ทัศนศึกษาสยามนิรมิตร 690 

52 ภาษาต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 150 

53 ภาษาต่างประเทศ บึงพระราม 90 
54 ภาษาต่างประเทศ วัดมหาราตุ 45 

55 ภาษาต่างประเทศ เมืองจำลอง สมุทรปราการ 700 
56 แนะแนว มหาวิทยาลัยภาครัฐ 400 
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ที ่ กลุ่มสาระ / กลุ่มงาน แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้ 

(จำนวนครั้ง/ปี) 

57 แนะแนว มหาวิทยาลัยภาคเอกชน 12 

58 แนะแนว สถานประกอบการ 120 

 

3. ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรภายนอก 

ที ่ กลุ่มสาระ / กลุ่มงาน ชื่อบุคลากร/วิทยากร เรื่องท่ีให้ความรู้ 
จำนวน

ชั่วโมงที่สอน
ต่อปี 

1 ภาษาไทย นางสุขสวัส  บุญยโรจน ์ หนงัสือเล่มเล็ก 20 

2 ภาษาไทย ผศ.ศรีเวียง  ตรัยชิละสุนทร 
อ.สมสุข  เกตุวงษ์ 
อ.ชบานนท์  เรียนกิจ 

เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 5 

3 สังคมศึกษา ฯ นายมูซา  ตานีเทพ ศาสและอิสลามและ
มัสยิดตะเกี่ยโยคิณ 

2 

4 สังคมศึกษา ฯ นางสาวณิชากร  เช่นขาว โรตีสายไหม 10 

5 สังคมศึกษา ฯ นายนำโชค  อุ่นเวียง พัฒนาหลักสูตร 4 
6 สังคมศึกษา ฯ นางสาวภาสุดา  ภาคผล พัฒนาหลักสูตร 4 

7 สังคมศึกษา ฯ นายทศพล  ศรีสมาน ประวัติศาสตร์ / 
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระ

ยา 

6 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา นท.สุทธิโรจน์  ประพันธ์พัฒน์ กีฬาเปตอง 200 
9 สุขศึกษาและพลศึกษา นายสุนทร  ทองเกตุ กีฬาฟุตซอล 200 

10 สุขศึกษาและพลศึกษา นายสุรพล  ศักดิ์พงษ์ กีฬาตะกร้อ 200 

11 สุขศึกษาและพลศึกษา นายอาณัติ  ไพโรจน์ กีฬาตะกร้อ 10 
12 สุขศึกษาและพลศึกษา นายวินัย  นาคอร่าม กีฬากรีฑา 5 

13 สุขศึกษาและพลศึกษา นางวันทนา  สุขสกุลพันธ์ ไข้เลือดออก การ
สุขาภิบาลอาหารและ
การสุ่มตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร 

10 

14 สุขศึกษาและพลศึกษา นางกรรณิกา  โมฬีฤกษ์ภูมิ การคุ้มครองผู้บริโภค 8 
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ที ่ กลุ่มสาระ / กลุ่มงาน ชื่อบุคลากร/วิทยากร เรื่องท่ีให้ความรู้ 
จำนวน

ชั่วโมงที่สอน
ต่อปี 

15 การงานอาชีพ ฯ นางสมพร  โสภณ การทำขนมไทย ขนม
น้ำดอกไม้ 

16 

16 แนะแนว สำนักงานจัดหางานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การเตรียมความพร้อม
ด้านกำลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

1 

17 แนะแนว วิทยาลัยเทคนิค(ผ.อ.) การเตรียมความพร้อมด้าน
กำลังแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม 

1 

18 แนะแนว วิทยาลัยอาชีวศึกษา การเลือกเข้าศึกษาต่อ
ระดับอาชีวศึกษา ปวช. 
ปวส. 

1 

19 แนะแนว นักเรียนเก่ารุ่นพ่ีในสถาบัน
ต่างๆ 

การเข้าศึกษาต่อ แนว
ทางการเรียนในระดับ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรที่
จะต้องเรียน 

20 

 


