ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ประวัติความเป็ นมาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2476 โดยใช้ศาลาการเปรี ยญวัดพระธาตุเสด็จ
เป็ นสถานที่เรี ยน สอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีนายจันทร์ ไชยเตกุล เป็ น
ครู ใหญ่
พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาปลูกสร้างอาคารเรี ยนแบบ ป.1 จานวน 4
ห้องเรี ยนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริ เวณวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. 2495 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็ นอาคารไม้สองชั้นแบบ ป.20 พิเศษ จานวน 6
ห้องเรี ยนในที่ดินของราชการสงวน จานวน 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั โรงเรี ยนวัดเสด็จใน
ปัจจุบนั
1 ตุลาคม 2500 โอนเข้าสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดลาปาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 014 พิเศษ จานวน 10 ห้องเรี ยน
150,000 บาท สมทบกับราษฎรและท่านพระครู รัตนาคม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 008 จานวน 8 ห้องเรี ยน
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรี ยนแบบ 008 อีกจานวน 2 ห้องเรี ยน
1 ตุลาคม 2523 ได้มีกฎหมายโอนโรงเรี ยนประชาบาล สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
กระทรวง มหาดไทย ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกจากสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาปาง ให้เป็ นโรงเรี ยนดีเด่น
และผูบ้ ริ หารดีเด่น
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจัดทาห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง
วิทยาศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลาปางให้ยบุ เลิก
โรงเรี ยน บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา มาเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนวัดเสด็จ
7 กรกฎาคม 2546 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ ให้โอนโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 พฤษภาคม 2551 ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 1 ให้ยบุ เลิก
โรงเรี ยนวัดท่าส้มป่ อย ตาบลทุ่งฝาย มาเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนวัดเสด็จ
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ทีต่ ้งั โรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ หมู่ 11 ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52000
สภาพพืน้ ทีโ่ รงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ มีเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบโดยมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ตาบลบ้ านเสด็จ
หมู่ 5
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 11
หมู่ 17

บ้านเสด็จ บ้านปงชัย ตาบลบ้านเสด็จ และ
บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา
บ้านปงชัย บ้านเหล่า ตาบลบ้านเสด็จ
บ้านห้วยยาง ตาบลบ้านเสด็จ
บ้านปงชัย บ้านเสด็จ บ้านปงชัยพัฒนา ตาบลบ้านเสด็จ

มี 5 หมู่บา้ น ได้แก่
บ้านเสด็จ
บ้านลูเหนื อ
บ้านลูใต้
บ้านปงชัย
บ้านปงชัยพัฒนา

ตาบลบุญนาคพัฒนา มี 2 หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ 5
บ้านวังเลียบ
หมู่ 9
บ้านใหม่รัตนาคม
ตาบลทุ่งฝาย
หมู่ 1

มี 1 หมูบ่ า้ น ได้แก่
บ้านท่าส้มป่ อย

สภาพชุ มชน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง สถานที่ราชการ
สาคัญที่ ต้ งั อยู่ใกล้เคียงได้แก่ สถานี อนามัยบ้านเสด็จ สถานที่สาคัญทางศาสนาได้แก่ วัดพระธาตุเสด็จ
สถานที่ต้ งั โรงเรี ยนเป็ นชุ มชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่ อสารสะดวก มีสถานประกอบการ
หลายชนิ ด อยู่ใ นชุ ม ชน ฐานะของผูป้ กครองนัก เรี ย นส่ ว นมากยัง อยู่ใ นระดับ ต่ า อาชี พ ของผูป้ กครอง
นักเรี ยนมีหลากหลาย เช่ น ค้าขาย รับจ้าง ทาไร่ ทาสวน ทานา ลูกจ้างโรงงาน รับราชการ พนักงาน
บริ ษทั ผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีประเพณี วฒั นธรรมอันดีงามอยูม่ ากมายสื บทอด
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เป็ นมรดกของชุ มชน มี ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา และมี ความสามารถ
ถ่ ายทอดสู่ ชนรุ่ นหลังได้ในระดับหนึ่ ง ชาวบ้านผูป้ กครองนักเรี ยนและชุ มชนให้ความสนใจและความ
ร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็ นอย่างดี
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง
ข้ อมูลสิ่ งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
1.
2.
3.
4.
5.

ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้ าแรงสู งขนาด 220 และหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 100 kVA จากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ประปา จากประปาหมู่บา้ น และประปาภายในโรงเรี ยน
โทรศัพท์ / โทรสาร จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
น้ าดื่ม จากประปาหมู่บา้ น โดยผ่านเครื่ องกรองน้ าดื่ม
น้ าใช้ จากประปาหมู่บา้ น และประปาภายในโรงเรี ยน

ระดับการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน
โรงเรี ยนวัดเสด็จเปิ ดสอนระดับอนุบาลปี ที่ 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนไป – กลับ มี
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2555)
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมระดับชั้ นอนุบาล
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2554
ชาย
หญิง
17
10
17
13
34
23
17
16
15
11
18
14
16
23
8
16
17
13
91
93
125
116

รวม
27
30
57
33
26
32
39
24
30
184
241
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จานวนบุคลากร / จานวนครู
ปี การศึกษา 2554
ปริ ญญาเอก ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี
ระดับการศึกษาที่สอน
จานวนคน
จานวนคน
จานวนคน
อนุบาล
2
ประถมศึกษา
1
9
ไม่ได้ทาการสอน
1
รวม
1
12
จานวนบุคลากร แยกตามหน้ าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554)
ที่

ชื่อ – ชื่ อสกุล

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

นายชานาญ แสงจันทร์
นางอนงค์ ตัวละมูล
นางโสภา วาณิ ชสุ วรรณ
นางพนอ ทองศรี พงษ์
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
นางบุปผา สิ นสุ ริยศักดิ์
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ป้ อฝั้น
นางกัญชพร ชาติทอง
นางศิริพร ธรรมสิ ทธิ์
นายไพโรจน์ แถวเที่ยง
นายสะอาด กันทะ
นายศรี รัตน์ ธุระ
นายสมบูรณ์ วงค์บุตร
ว่าที่ร.ต. นิวตั น์ กิติคา
นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครื อ
นางสาวสุ พตั รา ดวงสนิท
นายจักรกฤษณ์ โนชัย
นายราชันย์ วังก๋ าใจ
นายประเสริ ฐ ศรี แสง

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
จานวนคน
-

หน้ าที่
บริ หาร
ครู ประจาชั้นอนุบาลปี ที่ 1
ครู ประจาชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ครู ประจาวิชาสุ ขศึกษาพลศึกษา
ครู ประจาวิชาสังคมศึกษาช่วงชั้นที่ 1
ครู ประจาวิชาคอมพิวเตอร์
ครู พี่เลี้ยงอนุบาล
ครู ประจาวิชาสุ ขศึกษาพลศึกษา
ครู ประจาวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานบริ การ
พนักงานสวน

รวม
2
10
1
13
หมายเหตุ

ครู อตั ราจ้าง

ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง อบต.บ้านเสด็จ
ครู อตั ราจ้าง อบต.บ้านเสด็จ

5
ทาเนียบผู้บริ หาร โรงเรียนวัดเสด็จ
ที่

ปี พุทธศักราช

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2476-2479
2479-2480
2480-2482
2483
2483
2483-2487
2489-2490
2490-2494
2494-2500
2500-2514
2514-2534
2534-2540
2541-2548
2548-2550
2551-ปัจจุบนั

ชื่ อผู้บริหารโรงเรียน
นายจันทร์ ไชยเตกุล
นายสวัสดิ์ จันทิวา
นายเฉลิม เกาไสยนันท์
นายสละ แสงทอง
นายถาวร คงถาวร
นายเต้า ณ ลาปาง
นายบุญทา ทีแก้วบุตร
นายประสิ ทธิ์ ธรรมสิ ทธิ์
นายประสิ ทธิ์ หิ รัญพานิ ช
นายชุม ต๊ะพันธ์
นางมณเฑียร เพ็ญสุ วภาพ
นายณรงศักดิ์ ธิ วงศ์คา
นายณรงศักดิ์ ธิ วงศ์คา
นายอานวย ท้าวขว้าง
นายชานาญ แสงจันทร์

ตาแหน่ ง
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
ครู ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ
ผูอ้ านวยการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโรงเรียนวัดเสด็จ (แต่งตั้งเมื่อ 11 กรกฎาคม 2551)
1. นายจันทร์ เทพ ไทยชัยธรรม
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
2. นายดุลฮิม ณ วงศ์จนั ทร์
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
3. นายพิสิษฐ์ สุ ระวัง
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
กรรมการ
4. นายแก้วมา ปั ญญาส่ อง
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ
5. นางกรรณิ การ์ หมูแก้วเครื อ
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
6. นายชัยชนะ ปัญญายืน
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
กรรมการ
7. พระศรี มูล จิรวโส
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
8. นายศรี รัตน์ ธุระ
ผูแ้ ทนครู
กรรมการ
9. นายชานาญ แสงจันทร์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ

6
ตราสั ญลักษณ์ ประจาโรงเรียน

คาขวัญ
การเรี ยนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล น้ าใจแน่นหนัก พิทกั ษ์คุณธรรม
ปรัชญา
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
สี ประจาโรงเรียน
สี เหลือง – สี น้ าเงิน
สี เหลือง
สี น้ าเงิน

หมายถึง
หมายถึง

ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ความหนักแน่น

ต้ นไม้ ประจาโรงเรียน
ต้นจามจุรี

7
แผนทีภ่ ายในโรงเรียน

9
1
N

5

W

E

4
13

1
2
3
4
5
7
9

7

S

ถนน
อาคารปฐมพร
อาคารรัตนาคม
โรงอาหาร
อาคารเอนกประสงค์
เฮือนภูมิปัญญา
สนามฟุตบอล
โรงจอดรถครู (ลานอนุบาล)
โรงจอดรถนักเรียน
สระนา้

3 11
6

8
2

22

14

12

10

ห้ องนา้
ลานกีฬาอเนกประสงค์
6
ตูบ ภูมิปัญญา
8 แปลงเกษตรพอเพียง
เรือนพยาบาล

10

11

12

13

14

8
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริ หารวิชาการ

กลุ่มบริ หารงบประมาณ

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
2.กลุ่มพัฒนาหลักสู ตร
3.กลุ่มงานพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้
4.กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
เทียบโอนผลการเรี ยนรู้
5.กลุ่มงานทะเบียนนักเรี ยน
6.กลุ่มงานวิจยั เพื่อพัฒนา
ศูนย์การศึกษา
7.กลุ่มงานวิจยั สื่ อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
8.กลุ่มงานพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู้
9.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
10.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน
11.กลุ่มงานสาระการเรี ยนรู้
12.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
13.กลุ่มงานส่งเสริ มและ
ประกันความร่ วมมือทาง
วิชาการ

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
2.กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน
3.กลุ่มงานบริ หารการเงิน
และบัญชี
4.กลุ่มงานบริ หารงานพัสดุ
5.กลุ่มงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา
6.กลุ่มงานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดาเนินงาน

พนักงานบริ การ

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

กลุ่มบริ หารบุคคล
1.กลุ่มดาเนิ นงานสานักงาน
2.กลุ่มงานวางแผนอัตรา
กาลัง
3.กลุ่มงานเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ
4.กลุ่มงานวินยั และนิ ติกร
5.กลุ่มงานส่งเสริ มกิจการ
นักเรี ยน
6.กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

นักเรี ยน

กลุ่มบริ หารทัว่ ไป
1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
2.กลุ่มงานธุรการ
3.กลุ่มงานเลขานุการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครื อ
ข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา
5.กลุ่มงานจัดระบบการ
บริ หารและพัฒนาองค์กร
6.กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
7.กลุ่มงานจัดทาสามะโน
นักเรี ยนและการรับนักเรี ยน
8.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
9.กลุ่มงานส่งเสริ มสนับสนุน
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
10.กลุ่มงานการจัดการ
ควบคุมภายในสถานศึกษา
11.กลุ่มงานบริ หารสาธารณะ

9
อาคารเรียน (อายุการใช้ งาน 25 ปี )
ที่

ชื่อ / แบบอาคาร

ปี ทีก่ ่อสร้ าง

งบประมาณ

2509

300,000 บาท

2519

619,750 บาท

1 แบบ 014 พิเศษ (รัตนาคม
อุปถัมภ์ )
2 แบบ 008 (ปฐมพร)

จานวน
ห้ องเรียน
9

จานวนห้ อง
พิเศษ
1

2
11

7
8

รวม
อาคารประกอบ (อายุการใช้ งาน 25 ปี )
ที่
ชื่อ / แบบอาคาร
1 โรงฝึ กงาน (รัฐราษฎร์ ร่วมใจ)
เอนกประสงค์ แบบ 202 / 26
2
(จามจุรี) สปช.202/26
3 เรื อนเพาะชา แบบ พ.1
ห้ องพิเศษ
ที่
1
2
3
4
5

การใช้ งาน
โรงอาหาร
โรงพลศึกษา / หอประชุม
เรื อนเพาะชา

ห้ อง

งบประมาณ
35,500 บาท

2529

299,500 บาท

2530

15,000 บาท

จานวนห้ อง
1
1
2
1
1

ห้องสมุดโรงเรี ยน
ห้องวิชาการ
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
ห้องนันทนาการ
ห้องจริ ยศึกษา / ห้องประชุม

ห้ องส้ วม (อายุการใช้ งาน 15 ปี )
ที่
ชื่อ / แบบ
1
- (สร้างเอง)
2
สปช. 601 / 26
3
สปช. 601 / 26
4
- (สร้างเอง)
5
- (สร้างเอง)
6
- (สร้างเอง)

ปี ทีก่ ่อสร้ าง
2513

จานวนห้ องส้ วม (ที)่
1
4
3
2
4
2

ปี ทีก่ ่อสร้ าง
2520
2526
2530
2543
2547
2552

งบประมาณ
35,000 บาท
45,000 บาท
45,000 บาท
15,000 บาท
85,000 บาท
16,000 บาท

10
บ้ านพักครู / บ้ านพักพนักงานบริการ (อายุการใช้ งาน 25 ปี )
ที่
ชื่อ / แบบ
จานวนห้ อง
1 แบบองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
2
2 แบบองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
2
3 แบบ สปช. 304 / 28 บ้านพักภารโรง
1
ผลงานดีเด่ น
นักเรียน
ปี การศึกษา ระดับ รางวัลทีไ่ ด้ รับ
2554
ป.1-3
ทอง
2554
ป.4-6
ทอง
2554
ป.4-6
เงิน
2554
ป.4-6
เงิน
2554
ป.4-6
เงิน
2554
ป.4-6
เงิน
2554
ปฐมวัย
ทองแดง
2554
ป.4-6
ทองแดง
2554
ป.4-6
ทองแดง
2554
ป.4-6
ทองแดง

ปี ทีก่ ่อสร้ าง
2519
2520
2533

รายการ
ท่องบทอาขยานและทานองเสนาะ
การวาดภาพระบายสี ดว้ ยสี ชอล์ก
การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์
การจัดสวนถาดแบบชื้น
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
การใช้เข็มทิศ
การสร้างภาพฉีก ตัด ปะ กระดาษ
โครงงานคณิ ตศาสตร์
พูดภาษาอังกฤษ
ราวงมาตรฐาน

งบประมาณ
45,000 บาท
55,000 บาท
86,000 บาท

ระดับ
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1
สพป.ลาปาง เขต 1

- ได้รับรางวัล คะแนนรวมกีฬา - กรี ฑา กลุ่มเครื อข่ายชาวเขื่อน ประจาปี การศึกษา 2554 ณ สนาม
โรงเรี ยนบ้านทรายมูล
- ได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศกองเชี ย ร์ และพาเหรด กี ฬ า – กรี ฑ า กลุ่ ม เครื อข่า ยชาวเขื่ อน ประจาปี
การศึกษา 2554 ณ สนาม โรงเรี ยนบ้านทรายมูล
ครู
นางพนอ ทองศรี พงษ์
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ครู รักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี การศึกษา 2553
- ชมเชย สื่ อส่ งเสริ มการอ่านห้องสมุด ปี การศึกษา 2554
นางศิริพร ธรรมสิ ทธิ์
- รางวัลหนึ่งแสนครู ดี ประเภทครู ผสู้ อน ของคุรุสภา ปี การศึกษา 2554
นางกัญชพร ชาติทอง
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ครู รักการอ่าน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี การศึกษา 2554

11
ว่าที่ร้อยตรี นิวตั น์ กิติคา
- รางวัลหนึ่งแสนครู ดี ประเภทครู ผสู้ อน ของคุรุสภา ปี การศึกษา 2554
- รางวัล รองชนะเลิ ศ เหรี ย ญเงิ น ครู ดี เ ด่ น กลุ่ ม สาระการงานพื้ น ฐานอาชี พ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 1 ปี การศึกษา
2554
ผู้บริหาร
นายชานาญ แสงจันทร์
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนรางวัลพระราชทานปี 2550
- ผูบ้ ริ หารรักการอ่านดีเด่น ปี 2553, 2554
- ผูบ้ ริ หารระดับดีเด่น เหรี ยญทอง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปางเขต 1 ปี
การศึกษา 2548, 2549, 2552, 2554
- รางวัลหนึ่งแสนครู ดี ประเภทผูบ้ ริ หารประจาปี การศึกษา 2554
โรงเรียน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรี ยนพระราชทาน ระดับภาค ประเภทโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดกลาง ปี การศึกษา 2552
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรี ยนพระราชทาน ระดับภาค ประเภทโรงเรี ยนประถมศึกษา
ขนาดกลาง ปี การศึกษา 2553
- รางวัล สถานศึกษาพอเพียง ปี การศึกษา 2554
- โรงเรี ย นในโครงการสร้ า งจิ ตส านึ ก การอนุ รัก ษ์ก ารใช้พ ลัง งาน จากกระทรวงพลัง งาน ปี
การศึกษา 2552 และ 2553
- โรงเรี ยนแกนนา 1 ใน 24 ทัว่ ประเทศ โครงการ บรี ส ป.ปลายเปลี่ยนโลก “เด็กประถมก็ทาได้”
ปี 2553
- ได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรี ยนดีประจาตาบลบ้านเสด็จ
- ได้รับการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการเครื อข่ายโรงเรี ยนในฝัน ของบริ ษทั ปตท. (มหาชน) จากัด

