
ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558 
ข้อมูล ชาย หญิง รวม 

ผู้บริหาร 1 1 2 
ข้าราชการคร ู 8 45 53 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 
พนักงานราชการ 1 - 1 
ครูอัตราจ้าง 2 - 2 
ครูธุรการ 1 - 1 
ครูพี่เลีย้ง 1 - 1 
นักการภารโรง 1 - 1 
แม่บ้าน - 4 4 
นักศึกษาฝึกสอน - 5 5 

รวม 16 55 71 
 

ระดับการศึกษาท่ีเปิดท าการสอน (ข้อมลู 10 มิ.ย. 58) 
     อนุบาล    จ านวนนักเรียน  138  คน 
     ประถมศึกษา   จ านวนนักเรียน  531  คน 
     มัธยมศึกษาตอนต้น     จ านวนนักเรียน  393  คน 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนนักเรียน  143  คน 
      รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น      1,205  คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายบรรจง  ปิ่นปฐม 

ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

                                     
     นางบุญเอื้อ  แสงข า นายอิทธิกร  อินต๊ะปัญญา 

              รองฯฝ่ายวิชาการ    รองฯฝ่ายบรหิารทั่วไป 

 

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

47 หมู่ 7  ต.ดอนขมิ้น  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุร ี
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
034-566102 

FAX : 034-649210 
Website : http://www.abwk.ac.th 

e-mail : watlukkaeschool@hotmail.com 
 

ท ำเนียบผู้บริหำร 

http://www.abwk.ac.th/
mailto:watlukkaeschool@hotmail.com


 

ค าขวัญ 
 

“ท าความดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา” 
 

ปรัชญา 
 

“วิริเยน  ทุกฺขมจฺ  เจติ” 
ความหมาย  คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

 

ปณิธาน 
 

“เราจะเป็นดั่งดอกบัวพ้นเหนือน้ า” 
 

สีประจ าโรงเรียน 
 

“ขาว – แดง” 
    สีขาว หมายถึง ความสะอาด  บรสิุทธ์ิ 
    สีแดง  หมายถึง ความรุ่งโรจน์  ความเขม้แขง็ 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 
 

รูปดอกบัวอยู่บนอักษร  อ 

หมายถึง การศึกษาก่อให้เกิดความรุ่งเรือง ประดุจดั่งดอกบวัที่พ้นเหนือน้ า 

 

ต้นไม้ประจ าโรงเรียน 
 
 

           ต้นไทร 

ผลงานที่ประสบความส าเร็จ 
ด้านสถานศึกษา 

 2551 โรงเรียนในฝนั 
 2552 โรงเรียนดีใกล้บ้าน 
 2552 โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพือ่รองรับการกระจายอ านาจ 
 2552 โรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
 2553 โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพระดับทอง 
 2553 รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ 
 2553 โรงเรียันนภมูิทัศน์ Green Clean Safety ระดับเพชร 
 2553 รางวัลชนะเลิศโครงการ ยุวทูต ICT ระดับประเทศ 
 2553 รางวัลดีเด่นชมรมเดก็ไทยท าได้ ระดับจังหวัด 
 2553 รางวัลรกัการอ่านยอดเย่ียม ระดบัประถมศกึษาขนาดใหญ่ 
 2553 รางวัลเชดิชูเกียรติ “ดา้นการส่งเสริมคุณธรรมดีเดน่” 
 2554 รางวัลสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศกึษาในโครงการ  

             “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” 
 2554 รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ 
 2554 รางวัลโรงเรียนศูนย์เดก็ปฐมวัย 
 2554 รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) 
 2554 รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน 
 2554 รางวัลโรงเรียนพัฒนาปรับปรุงภมูิทัศนข์องสถานศกึษาให้ร่มรื่นสดชื่นสะอาด  

             สวยงาม มั่นคง ปลอดภัย 
 2554 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพระดับเพชร 
 2554 ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพระราชทาน อนัดับ 1 ระดับจังหวัด 
 2554 รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก จากกรมอนามัย 
 2554 รางวัลโรงเรียนดีทีก่าญจน ์เขต 2 
 2554 รางวัลโรงเรียนดีเดน่ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 2554 รางวัลโรงเรียนสถานศึกษาพอเพยีง 
 2554 รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพในโครงการนักเรียนไทยสุภาพดี 
 2555 รางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ รับรองคุณภาพ 
 2555 รางวัลโรงเรียนรกัการอ่านดเีด่น ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ ่
 2555 รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
 2555 รางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพด ี
 2555 รางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศกึษาพอเพียง  
 2555 รางวัลโรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 2556 รางวัลโรงเรียนรกัการอ่านดเีด่น ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
 2556 รางวัลห้องสมุดดีเด่น ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
 2556 รางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศกึษาพอเพียง ระดับเพชร 

ด้านบุคลากร 
2554 รางวัลครูผู้สอนระดับดเีด่น สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์อังกฤษ   

             การงานอาชีพฯ คอมพวิเตอร์ ศลิปะฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จาก 
             สมาคมครูอ าเภอท่ามะกา 

2554 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”จากครุุสภา 
2555 รางวัลครูผู้สอนระดับดเีด่น สาระคณิตศาสตร์ อังกฤษ สุขศกึษาและพลศึกษา  

            จากสมาคมครูอ าเภอท่ามะกา 
2555 รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเดน่ จาก สพป.กจ.2 
2555 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”จากครุุสภา 
2556 รางวัลครูผู้สอนระดับดเีด่น สาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์สังคม 

             ศึกษาฯ การงานอาชีพฯ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ จากสมาคมคร ู
             อ าเภอท่ามะกา 

2555 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”จากครุุสภา 
2557 รางวัลครูผู้สอนระดับดเีด่น สาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

คอมพิวเตอร์ และสุขศกึษาฯ จากสมาคมครูอ าเภอท่ามะกา 
2557 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”จากครุุสภา 
2557 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑ แสนครูดีศรีสยาม มูลนธิิ ๕ ธนัวามหาราช 
2557 รางวัลหนึ่งความดีใต้รม่พระบารม ีพระผูท้รงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดนิ  

            จากสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญงิในพระบรมราชนิูปถัมภ ์
2557 รางวัลครูดเีด่น จากมูลนธิิครกูาญจนบุร ี
2558 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”จากครุุสภา 

ด้านนักเรียน 
 2556 รางวัลนกัเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเดน่ ระดับภาค 
 2557 รางวัลเดก็และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ จากส านกันายกรฐัมนตรี 
 2558 รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขั่นวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  

             ประเภทบกพรอ่งร่างกาย ม.1-6 ระดับภาคกลาง 
 2558 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัประดิษฐข์องใชจ้ากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่  

             ม.1-3  ระดับภาคกลาง 
 2558 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัเดีย่วระนาดทุ้ม ม.1-3 ระดับภาคกลาง 
 2558 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัเดีย่วฆ้องวงเลก็ ม.1-3 ระดับภาคกลาง 
 2558 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัเดีย่วฆ้องวงเลก็ ม.4-6 ระดับภาคกลาง 
 2558 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทย ป.1-6 ระดับภาคกลาง 
 2558 รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัการสร้างหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ม.1-3  

             ระดับภาคกลาง 
 2558  รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัจกัสานไม้ไผ่ ม.1-3 ระดับภาคกลาง 
 2558 รางวัลเหรียญเงนิ การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มี 

             ความบกพรอ่งทางร่างกายฯ ป.1-6 ระดับภาคกลาง 


