ผลงาน

ดานสถานศึกษา (ตอ)
3. โลโรงเรียนดีเดนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเปนผูนำและการเทิดทูลสถาบันของ
กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
4. ผานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ป 2558
5. การขับเคลื่อนคานิยม 12 ประการในสถานศึกษา ระดับดีมาก
ดานผูบริหาร
1.สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมยกระดับผลการสอบ O-net
ป 2557
2. ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก “ดีเดน” ป 2558
3. รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ป 2558
ดานครูผูสอน
1. น.ส.อรวรรณ สุขไพบูลย ครูดีเดนกลุมสาระภาษาตางประเทศ
2. น.ส.อรวรรณ สุขไพบูลย, น.ส.กนกรัตน ศรีวิจิตร, นางสุวรา
เจียมสกุล รางวัลหนึ่งแสนครูดี ป 2558
3. นายวิวัฒน สวางเกตุ รางวัลลูกจางดีเดน ป 2558
ดานผูเรียน
การประกวดวาดภาพวิจิตรมณเฑียร จากองคสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ นางสาวสุพัตรา สุขฤทัยรัตน ชั้นม.5 ไดรับรางวัล
พระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ป 2558
การประกวดวาดภาพโครงการอุปสมบทหมู ครั้งที่ 38 ณ วัดปอม
แกว จ.สมุทรสงคราม นายกฤษฎา สวามิตร, นายทรงสิทธิ์ เฮียะเครือ,
นายสุริยา อิ่มเอี่ยม รางวัลชนะเลิศการจัดบอรดนิทรรศการ ม.ปลาย
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ป 2558 ด.ช.ศุภวิชญ สวามิตร
เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 1การวาดภาพระบายสี ม.ตน
นายกฤษฎา สวามิตร เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2 การวาด
ภาพลายเสน ม.ปลาย
นายวิชญพล ศฤงคสวัสดิ์ เหรียญทอง รองเพลงไทยลูกทุง
ด.ช.สุปวีร ตุมทอง, ด.ช.กันตินันท นวมนาคะ เหรียญเงิน
วาดภาพโปรแกรม Paint (เด็กพิเศษเรียนรวม)

รวมภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดบางกะพ้อม

(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
รับสมัครนักเรียน
นักเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 วันที่ 20-24
มี.ค. 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ทุกวันไม
เวนวันหยุดราชการ
รายงานตัว/มอบตัว
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
เปดเรียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
นักเรียนโครงการการศึกษาทางเลือก
รับสมัครทุกวันศุกร เวลา 08.30-12.00 น.

Watbangkapom School

โรงเรียนวัดบางกะพอม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
โทร. 034-751072 www.bkp-ssk.ac.th

ประวัติความเปนมา
โรงเรียนวัดบางกะพอม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ) ตั้งอยูใน
บริเวณวัดบางกะพอม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีเนื้อที่
17 ไร 2 งาน 10 ตารางวา มีความเปนมาโดยยอดังนี้
พ.ศ. 2500 โรงเรียนไดกอตั้งขั้น เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2500 โดยผูอุปการะโรงเรียน คือ พระครูสมุทรสารโสภณ
เจาอาวาสวัดบางกะพอม เปนผูเสนอใหทางราชการจัดตั้งโรงเรียนนี้
ขึ้น โดยอาศัยศาลาการเปรียญเปนสถานที่เรียน เปดสอนระดับ
ประถมศึกษา (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 โรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปนกรณีพิเศษ
พ.ศ. 2540 โรงเรียนเปดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีจำนวนนักเรียนในชั้น ม.4 จำนวน 27 คน จำนวน 1 หองเรียน
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

ลักษณะการบริหารจัดการมี 3 รูปแบบคือ
1) จัดการเรียนการสอนเด็กปกติ
2) นักเรียนพิเศษเรียนรวม
3) นักเรียนโครงการศูนยการศึกษาทางเลือก
ปจจุบันมี นางสาววรรณา ปุจฉาการ เปนผูอานวยการ และ
เขารับมอบหมายงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สัญลักษณ

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแกผูเรียนโดยสนองความตองการของชุมชน
2. พัฒนาผูเรียน ใหมีคุณลักษณะตามคานิยม 12 ประการ
3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในทุกกลุมสาระการเรียนรู
ใหสูงขึ้น
4. พัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตของผูเรียน
5. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียน
6. พัฒนาและสงเสริมความรวมมือระหวางบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยว
ของในการจัดการศึกษา
7. พัฒนาความรวมมือและสงเสริมทักษะความสามารถของบุคลากร

คานิยม
รูปเสมามีอักษร “บ.พ.” ตรงกลาง ดานขางซาย
และขวา มีลายกนก ดานลางมีคติธรรม วา “ปฺญา นรานํ
รตนํ” ปญญาเปนดวงแกวของเหลานรชน อักษรยอชื่อ
โรงเรียน บ.พ. สีประจำโรงเรียน ฟา – ดำ

โรงเรียนวัดบางกะพอม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ) ธำรงไวซึ่ง
การปลูกฝงและรักษาคุณลักษณะตามคานิยมหลัก 12 ประการไหเกิด
แกผูเรียน

เปาหมาย

วิสัยทัศน

นักเรียนไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ ทักษะคุณธรรม
และจริยธรรม สามารถดำรงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

สรางโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเยาวชนบนพื้นฐานความพอเพียง
เพื่อการดำรงตนเปนพลเมืองอาเซียน

ผลงาน

เอกลักษณ
การสรางโอกาสทางการศึกษา

อัตลักษณ
มีจิตสาธารณะ

ดานสถานศึกษา
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดวาดภาพวันไขเลือด
ออกอาเซียน “บานเพาะรักไมเพาะยุง” จากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ระดับชาติ
2.มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ(O-Net )ประจำป
การศึกษา 2557 ระดับชั้น ม.6 *สูงสุดอันดับ 8 (TOP TEN) *สูงใน
ขนาดเล็ก จังหวัดสมุทรสงคราม * สูงกวาระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

