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โรงเรียนวัดบางกะพอม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ)

Watbangkapom School

ผลงาน รวมภาพกิจกรรม
สถานศึกษา 

     1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพ

วันไขเลือดออกอาเซียน “บานเพาะรักไมเพาะยุง” จากกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระดับชาติ

     2.มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net )ประจำป

การศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 

      *สูงสุดอันดับ 8 (TOP TEN) *สูงในขนาดเล็ก จังหวัด

สมุทรสงคราม * สูงกวาระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 10 

     3. โลโรงเรียนดีเดนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเปนผูนำและการเทิดทูลสถาบัน

ของกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

ผูบริหาร

      1.สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมยกระดับผลการสอบ 

O-net ป 2557

ครู

     1.นางเรียม   ชวงแยม ครูดีเดน/หนึ่งแสนครูดี ป 2557 

     2.นางปราณี   พันธสิทธิเวช หนึ่งแสนครูดี ป 2557 

นักเรียน

   - การประกวดวาดภาพวันไขเลือดออกอาเซียน “บานเพาะรัก

ไมเพาะยุง” จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ป 2555

ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

   - การประกวดวาดภาพวิจิตรมณเฑียร จากองคสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  ไดรับโลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ ป 2557

ไดรับรางวัลพระราชทาน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ป 2558

   - การประกวดวาดภาพโครงการอุปสมบทหมูครั้งที่ 38 ระดับ

ชั้น. 1-6 ณ วัดปอมแกว ป 2558 จังหวัดสมุทรสงคราม ไดรับ

รางวัลชนะเลิศการจัดบอรดนิทรรศการ ชวงชั้น ม.4-6 และ 

รางวัลชมเชย การวาดภาพ

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม



          โรงเรียนวัดบางกะพอม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ) 

ตั้งอยูในบริเวณวัดบางกะพอม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 17 ไร 2 งาน 10 ตารางวา 

มีความเปนมาโดยยอดังนี้

     พ.ศ. 2500  โรงเรียนไดกอตั้งขั้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2500 โดยผูอุปการะโรงเรียน คือ พระครูสมุทรสารโสภณ 

เจาอาวาสวัดบางกะพอม เปนผูเสนอใหทางราชการจัดตั้ง

โรงเรียนนี้ขึ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญเปนสถานที่เรียน เปด

สอนระดับประถมศึกษา (ป.1- 4)

     พ.ศ. 2502  ไดสรางอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง โดยใชเงินบริจาค 

กับเงินงบประมาณของกรมสามัญศึกษา

     พ.ศ. 2506  ไดโอนครู และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน 

ไปใหโรงเรียนประถมศึกษาขางเคียง โดยโรงเรียนเปดสอนเฉพาะ

ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5- ป.7)

     พ.ศ. 2520 กรมสามัญศึกษา อนุมัติใหโรงเรียนประกาศรับ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จำนวน 1 หอง

     พ.ศ. 2521  กรมสามัญศึกษา ไดประกาศตั้งเปนโรงเรียน

มัธยมศึกษา ใหเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน เมื่อวันที่ 30 

เมษายน พ.ศ. 2521 โดยโอนครูและทรัพยสินจากกองการ

ประถมศึกษา มาสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

     พ.ศ. 2537  โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนกรณี

พิเศษ

     พ.ศ. 2540   โรงเรียนเปดสอนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย มีจำนวนนักเรียนในชั้น ม.4 จำนวน  27 คน  

จำนวน 1 หองเรียน

ประวัติความเปนมา

สัญลักษณ

วิสัยทัศน

เอกลักษณ

พ.ศ. 2558 เปดทำการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ชั้น ม.1 - ม.6)  มีจำนวนนักเรียน รวม 50 คน  ผูบริหาร 1 คน 

ครูชาย 3  คน ครูหญิง 8 คน รวม 11 คน ลูกจางชั่วคราว 4 คน  

และ ลูกจางประจำ  2 คนรวมทั้งสิ้น 17 คน  ลักษณะการบริหาร

จัดการมี 3 รูปแบบคือ 

 1) จัดการเรียนการสอนเด็กปกติ  

 2) นักเรียนพิเศษเรียนรวม 

 3) นักเรียนโครงการศูนยการศึกษาทางเลือก

      ปจจุบันมี นางสาววรรณา ปุจฉาการ เปนผูอานวยการ และ

เขารับมอบหมายงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

     รูปเสมามีอักษร “บ.พ.” ตรงกลาง ดานขางซายและขวา 

มีลายกนก ดานลางมีคติธรรม วา “ปฺญา นรานํ รตนํ” 

ปญญาเปนดวงแกวของเหลานรชน

อักษรยอชื่อโรงเรียน          บ.พ.

สีประจำโรงเรียน              ฟา – ดำ

     สรางโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความ

พอเพียงเพื่อการดำรงตนเปนพลเมืองอาเซียน

การสรางโอกาสทางการศึกษา

อัตลักษณ

มีจิตสาธารณะ

พันธกิจ

คานิยม

เปาหมาย

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกผูเรียนโดยสนองความตองการ

ของชุมชน

2. พัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะตามคานิยม 12 ประการ

3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกกลุมสาระ

การเรียนรูใหสูงขึ้น

4. พัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตของผูเรียน

5. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน

6. พัฒนาและสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรและผูมีสวน

เกี่ยวของในการจัดการศึกษา

7. พัฒนาความรวมมือและสงเสริมทักษะความสามารถของ

บุคลากร

 โรงเรียนวัดบางกะพอม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ) ธำรง

ไวซึ่งการปลูกฝงและรักษาคุณลักษณะตามคานิยมหลัก 12 

ประการไหเกิดแกผูเรียน

     นักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ ทักษะ 

คุณธรรมและจริยธรรม สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข
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