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สื่อสัมพันธ์ปีการศึ กษา 2562
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SWP

เกียรติประวัติครู
คุณครูเกษียณอายุ
(จากซ้ายไปขวา)
• คุณครูสุทธภา พรหมเสน
• คุณครูเสาวลี ทองอิ่ม
• คุณครูลาวัลย์ ใจตรง
• คุณครูวาสนา สอิ้งทอง

คุณครูดีเด่น
สมาคมครูโรงเรียนเอกชน
สมุทรปราการ มอบรางวัลให้
แก่ครูและผู้บริหารดีเด่น
ประจ�ำปี 2563
• คุณครูหนูทิพย์ บุญสม
• คุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด
• คุณครูกานดาวดี มหาอุฬาร
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สื่อสัมพันธ์

สารจากผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒

65 ปี ศรีวท
ิ ยาปากน�ำ้ นับแต่วนั ก่อตัง้ โรงเรียน 14 กรกฎาคม 2498 จนปัจจุบนั โรงเรียนได้พฒ
ั นาทุกด้านอย่างต่อเนือ่ งมาตามล�ำดับ ตระหนักถึงความ
ส�ำคัญของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระดับชัน้ เตรียมอนุบาลถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งหวังให้นกั เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข บูรณาการการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพทุกด้านตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ใช้สอื่ เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ทันยุคสมัย
จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เป็นผู้มกี ริ ยิ า มารยาทดี วางตัวเหมาะสมตามวัย มีระเบียบ วินยั จิตสาธารณะ อีกทัง้ ได้ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานทีพ
่ ร้อมทีจ่ ะเอือ้ อ�ำนวย
ต่อความสะดวกสบาย ให้ความส�ำคัญในการดูแลด้านความปลอดภัย อาหาร สุขภาพอนามัย และอื่น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้ความเอาใจใส่ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ
จากคณะผู้บริหาร ครูผ้สู อนทัง้ ครูไทย ครูต่างประเทศ และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน จึงปรากฏผลแห่งความส�ำเร็จของนักเรียนอย่างเป็นทีน่ ่าชืน่ ชม น�ำมา
ซึง่ ความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
โรงเรียนขอแสดงความยินดีและเป็นก�ำลังใจให้กบ
ั นักเรียนทุกคนศึกษาหาความรู้ ประพฤติตนเป็นคนดี และในโอกาสทีน่ กั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้ ขออวยพรให้นกั เรียนจงประสบความส�ำเร็จกับโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อันเป็นประสบการณ์
ใหม่ทกุ เส้นทาง ขอขอบคุณคณะครู เจ้าหน้าที่ ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียนทุกท่านทีท
่ ่ม
ุ เทก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังความคิด ในการดูแลและพัฒนานักเรียน
ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนมาอย่างต่อเนือ่ งและมอบความไว้วางใจให้โรงเรียนศรีวท
ิ ยาปากน�ำ้ ร่วมเป็น
ผู้วางรากฐานชีวติ ให้บตุ รหลานของท่านก้าวขึน้ เป็นพลเมืองดีนำ� ความเจริญมาสู่ชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคต
ท้ายสุดนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิท
์ ท
ี่ ่านเคารพ ศรัทธา โปรดดลบันดาลให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผ์ ลในสิง่ ที่
อันพึงปรารถนาทุกประการ และขออวยพรให้นกั เรียนทุกคนประสบความส�ำเร็จในการศึกษาต่อและการด�ำรงชีวติ ตามทีป
่ รารถนา
คณะผู้บริหารโรงเรียนศรีวท
ิ ยาปากน�ำ้
31 มีนาคม 2563

วัตถุประสงค์

สารบัญ

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน
3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิด และความรู้
4. เพื่อส่งเสริมให้รักการอ่าน

ที่ปรึกษา

นางศิริสุข รุ่งเรือง (ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)
นางศรีสกุล กฤษณจินดา (ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ)
นางสาวเอื้ออารี สุขศรี (ผู้จัดการโรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ)
นางสาวประภัสสรา รุ่งเรือง (รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)
นายสุรวีร์ รุ่งเรือง (รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)
นายศักดิภัทร์ กฤษณจินดา (รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)
นางสาวศรมนพรรณ กฤษณจินดา (รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)
นางสนวน มุ่งสวัสดิ์ (ที่ปรึกษาวิชาการ)

กองบรรณาธิการ

นางอัจฉราวรรณ สังข์วงษ์, นางสาวลาวัลย์ ใจตรง, นายเดชนะ นิลพันธ์,
นางสาวบุญทวี นาคทิม, นางฐิตภ
ิ ส
ั ร์ สกุลพัฒน์รดา, นายริชาร์ด แบร์โรว์,
นางกาญจนา ขวัญจู, นางอ้อมใจ พรหมศร, นางสุวรรณา ไข่ฟัก,
นางกานดาวดี มหาอุฬาร และคณะครูทุกท่าน

ฝ่ายศิลป์

นายวรเศรษฐ์ พงษ์รุจปรีชา, นางสาวกันยาลักษณ์ สุจริต

ออกแบบและพิมพ์ที่

เกียรติประวัติครู		
สารจากผู้บริหาร		
คณะครู ครูพิเศษ และนักเรียน
แนะน�ำครูชาวต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติจ�ำนวนนักเรียนศึกษาต่อ
ผลการแข่งขันทางวิชาการ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมเสริมทักษะ
ชมรมมวลมิตรไมตรี
ชมรมนาฏการงานศิลป์
ชมรมรักษ์ถิ่นไทยงาม
ชมรมศรีสมุทรศาสตร์
กีฬาสีประจ�ำปีการศึกษา 2562
ทัศนศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมวันส�ำคัญประจ�ำปี
กิจกรรมภาษาจีน		
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

2
3
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19
21
22
23
24
25
26
28
30
32
34
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37
38
39
40

115 ซ.วัดอัมพวัน ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสต
ิ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2669-3131-4, 0-2669-2447-8 แฟ็กซ์: 0-2243-2363
ผู้พม
ิ พ์ผู้โฆษณา นายณัฐภัทร สุขแดง : 2563

สื่อสัมพันธ์
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ปรัชญาประจ�ำโรงเรียน (School Creed)

วิชาการมั่นคง ด�ำรงจรรยา ก้าวหน้ากิจกรรม

Our academic record is strong, we uphold good moral values,
and we lead the way in seeking academic excellence.
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

พื้นฐานความรู้ดี นักเรียนมีระเบียบวินัย
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

วิชาการเด่น คงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

คุณครูปัทมา ยีด�ำ

คุณครูพรนภา ปัญญาเพชร
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สื่อสัมพันธ์

เนอสเซอรี่

เตรียมอนุบาลปีที่ 1/1

คุณครูสุดารัตน์ ดวงศรี

คุณครูอสมาภรณ์ ไกรจรัส

Sriwittayapaknam School

คุณครูสุดารัตน์ ดวงศรี

เตรียมอนุบาลปีที่ 1/2

คุณครูธันยพร วิชาชัย

อนุบาลปีที่ 1/1

คุณครูกันยาลักษณ์ สุจริต

Teacher Ashleigh Rafferty

อนุบาลปีที่ 1/2

คุณครูเบญจวรรณ คงทรัพย์

คุณครูวรรณิภา ชาภักดี

สื่อสัมพันธ์
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โรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ

Teacher Abby Wyles

อนุบาลปีที่ 1/3

คุณครูวรรณพร รักษาคลัง

Teacher Charlotte Doninno

อนุบาลปีที่ 1/4

คุณครูสุรภา กรีวัชรินทร์

คุณครูสุรีรัตน์ โหมดเจริญ

อนุบาลปีที่ 1/5

คุณครูเรวดี ทรงประเสริฐชัย

6

สื่อสัมพันธ์

Sriwittayapaknam School

คุณครูโสพิศ นิลรัตน์

อนุบาลปีที่ 2/1

Teacher Cathyrine Sarsosa–Sanchez

คุณครูหนูสิน เวฬุวนารักษ์

อนุบาลปีที่ 2/2

Teacher Janene E. Gonzales

คุณครูชลาลัย โพธิ์ศรี

อนุบาลปีที่ 2/3

Teacher Donna Mae Cabbab Terredano

สื่อสัมพันธ์
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โรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ

คุณครูศิรินภา จิตต์รักธรรม

อนุบาลปีที่ 2/4

คุณครูยุพิน สะพู

คุณครูเยาวดี ส�ำเภาน้อย

อนุบาลปีที่ 2/5

คุณครูปราณี กิจยรรยง

คุณครูลักษมี สุภาพรรค

อนุบาลปีที่ 3/1

คุณครูณปภา ทับจันทร์
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สื่อสัมพันธ์

Sriwittayapaknam School

คุณครูอัญชลี รูปหล่อ

อนุบาลปีที่ 3/2

คุณครูสวาท เดชษา

คุณครูสุภาภรณ์ อ่วมสวัสดิ์

อนุบาลปีที่ 3/3

Teacher Soroush Mafi

คุณครูปัทมา อินทร์สวัสดิ์

ชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

Teacher Imarie Moore

สื่อสัมพันธ์
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โรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ

คุณครูรัตนา สาแก้ว

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Teacher Eric De Guzman

Teacher Merica Hapin

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

คุณครูมารตี บุญก่อ

คุณครูบุญล้อม อินทร์งาม

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

คุณครูศรีสุข หังสาจะระ
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สื่อสัมพันธ์

Sriwittayapaknam School

คุณครูกอบแก้ว ช้างชาวนา

ประถมศึกษาปีที่ 1/4

คุณครูวิภาดา หลวงเมือง

คุณครูมาลี รถกิจ

ประถมศึกษาปีที่ 1/5

คุณครูกรองทอง บุ๊สมัน

Teacher Lauren Hudson

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

คุณครูจิรา อ่อนทะเล

สื่อสัมพันธ์

11

โรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ

Teacher Katie Gibbons

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

คุณครูวิภาวรรณ จันทร์แก้ว

คุณครูอัจฉราวดี ศรีสารคาม

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

คุณครูหนึ่งฤทัย กันยุดม

คุณครูศิตา ค�ำวงศ์ศรี

ประถมศึกษาปีที่ 2/4

คุณครูภิรญา ศิรภาภรณ์
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สื่อสัมพันธ์

Sriwittayapaknam School

คุณครูหนูทิพย์ บุญสม

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

Teacher Jacklyn M. Higoy

คุณครูสายสุดา ประสานทอง

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

คุณครูพรอนันต์ กิจยรรยง

คุณครูศุภวิชญ์ จุฬาทิพย์

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

คุณครูพัทธนันท์ ปิ่นแก้ว

สื่อสัมพันธ์
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โรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ

คุณครูอาภรณ์ ส�ำเภาน้อย

ประถมศึกษาปีที่ 3/4

คุณครูธิ แซ่มัว

Teacher John David Adcock

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

คุณครูอ้อมใจ พรหมศร

คุณครูสุวรรณา ไข่ฟัก

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

คุณครูสุทธภา พรหมเสน
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สื่อสัมพันธ์

Sriwittayapaknam School

คุณครูตติยา ยะค�ำแจ้

ประถมศึกษาปีที่ 4/3

คุณครูพนิดา หวังผล

คุณครูกานดาวดี มหาอุฬาร

ประถมศึกษาปีที่ 4/4

คุณครูกาญจนา ขวัญจู

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

คุณครูวันวิสาข์ ฟักแฝง

Teacher Samjoy D. Balbin

สื่อสัมพันธ์
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โรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ

คุณครูไธพัตย์ เทียนรุ่งเรืองกุล

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูเสาวลี ทองอิ่ม

คุณครูอรไท เหล่าอัน

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

คุณครูมงคล ด่านเขตแดน

คุณครูธนิต นันทา

ประถมศึกษาปีที่ 5/4

คุณครูดลธร พูลเพิ่ม
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Sriwittayapaknam School

คุณครูณฐอร กัญสิริโชติ

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

คุณครูปทุมมารัตน์ ตุ้มมี

คุณครูญดา เทศทอง

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

คุณครูธีระวินท์ ไพฑูรย์

คุณครูพรพิมล บุญสาร

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

คุณครูวาสนา สอิ้งทอง

สื่อสัมพันธ์
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โรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำ

คุณครูประกอบ สาธุชาติ

ประถมศึกษาปีที่ 6/4

คุณครูอัมรา สุกดิษฐ

คุณครูปิยะนันท์ เพชรกลึง

ประถมศึกษาปีที่ 6/5

Teacher Brita Jelen

มัธยมศึกษาปีที่ 3

คุณครูณัฐธยาน์ กิขุนทด

คุณครูพงศ์เทพ มูลเข้า
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แนะน�ำครูชาวต่างประเทศ
Charlotte Doninno

Abby Wyles

Ashleigh Rafferty

Cathyrine Sarsosa - Sanchez

Donna Mae Cabbab Terredaño

Janene E. Gonzales

Soroush Mafi

Imarie Moore

Eric De Guzman

Merica Hapin

Date of Birth: 23 November 1997
Email: donninocp@g.cotc.edu
Motto: Everything happens for a reason
How do you feel about SWP?
		 I love SWP! I think it has a great work
environment and I love being a part of the
school.

Date of Birth: 6 May 1995
Email: rafferty734@gmail.com
Motto: Good is better than perfect, but
scrub ‘til your fingers are bleeding.
How do you feel about SWP?
I feel very privileged to work here. I am
content and happy. I feel respected and
welcome.

Date of Birth: 26 March 1995
Email: dcterredano@gmail.com
Motto: “I can do all things through Christ
who strengthens me”
How do you feel about SWP?
		 Sriwittayapaknam School is truly a great
school. People here are very caring and
accommodating, from the administration and
co- teachers down to the cook and helpers.
They really take good care of the staffs and
worker, that’s why I feel so lucky to be part
of this school.

Date of Birth: 02 February 1989
Email: supersamswp@gmail.com
Motto: “Never give up”
How do you feel about SWP?
		 Based on my 10 years of living in
Thailand and teaching English for about
8 years as well, SWP is one of the best
private schools in Thailand. We all feel like
we are in our families here.

Date of Birth: 22 October 1983
Email: eric.guzman814@gmail.com
Motto: “Do the best you can, with what you
can, and while you can.”
How do you feel about SWP?
		 I like how SWP is basically a family for a foreign
teacher like myself. Everybody in here has always
been warm and kind. SWP School has gone above
and beyond to make me feel valued and appreciated,
and I will always be grateful for that. Furthermore, the
principal and everyone in the school admin have been very encouraging,
and they always challenge us to be our best self. SWP is a quality school,
and it’s an absolute pleasure to be given the opportunity to teach here!

Date of Birth: 14 December 1994
Email: awyles1@kent.edu
Motto: “This too shall pass”. Take one day
at a time!
How do you feel about SWP?
		 I love how welcoming and kind everyone
has been since I came. The environment is
so friendly and it’s like a big family.

Date of Birth: 12 April 1991
Email: haley.cathyrine@gmail.com
Motto: “All is well.”
How do you feel about SWP?
		 The school is welcoming and the people
are nice. They have camaraderie and they
follow- through good family relationships.
They never fail to make foreign teachers
feel that we’re part of the family and this
is a very good motivational factor to retain
people in an organization. Kudos, SWP!

Date of Birth: 5 May 1994
Email: janenegonzales@gmail.com
Motto: Hope for a life full of good problems
How do you feel about SWP?
		 SWP is not just a school; it's
a community. I'm happy to be here.

Date of Birth: 01 August 1997
Email: immoore@iu.edu
Motto: “Comparison is the thief of joy”
How do you feel about SWP?
		 I love teaching at SWP because the
teachers are all so welcoming and kind.
The food is also really great!

Date of Birth: 10 November 1990
Email: mhapin219@gmail.com
Motto: “No matter what happens, or how bad
it seems today, life does go on. And it will
always be better tomorrow.”
How do you feel about SWP?
		 I was very fortunate to be hired by SWP
as an English teacher. The school did not
only help the students. But it taught me
and the other teachers as well to value
education and develop in us a perspective
of looking at life.

สื่อสัมพันธ์
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Lauren Hudson

Katie Gibbons

Jacklyn M. Higoy

John David Adcock

Samjoy D. Balbin

Brita Jelen

William Juhuri Baldivino

Bryan Uchi

Date of Birth: 14 June 1995
Email: laurenhudson144@icloud.com
Motto: “Be who you are and say what you
feel, because those who mind don’t matter
and those who matter don’t mind.
How do you feel about SWP?
		 I love SWP School and I’m so thankful to
get to be a teacher here.

Date of Birth: 17 March 1989
Email: higoyjacky@gmail.com
Motto: It makes a big difference in life when
you stay positive.
How do you feel about SWP?
		 I feel at home here. The Thai teachers
are always willing to help and the
administrators are generous and kind.

Date of Birth: 07 January 1995
Email: sbalbin5991@gmail.com
Motto: “Be a voice, not an echo”
How do you feel about SWP?
Sriwittayapaknam School is a wonderful
place to teach. Most especially with the
students and the amazing leaders of the
school.

Date of Birth: 6 September 1982
Email: baldivinow@yahoo.com
Motto: “Progress not Perfection”
How do you feel about SWP?
		 SWP is a great school. It consists of
unique and friendly students, open and
helpful teachers and administrators.
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Date of Birth: 31 July 1996
Email: gibbonsk14@gmail.com
Motto: “There is power in kindness”
How do you feel about SWP?
		 All the teachers and staff at SWP have
been welcoming, supportive, and go above
beyond for the students. I am grateful to be
here. SWP will always have a special place
in my heart.

Date of Birth: 02 January 1965
Email: umpdave43@gmail.com
Motto: “If something is worth doing, it is
worth doing right.”
How do you feel about SWP?
		 It is a very good school. The students
are great, which generally means the
parents care a lot about their children’s
education. SWP is a school that cares
about the teachers and everyone treated
like family.

Date of Birth: 17 December 1996
Email: brjelen@iu.edu
Motto: “It’s better to regret what you have
done than what you haven’t.”
How do you feel about SWP?
		 I have had the greatest experience at
SWP. The teachers and students are the
best. I am so thankful for my time here.

Date of Birth: 22 August 1995
Email: bryanuchi0822@gmail.com
Motto: Shoot for the moon, even if you miss
you’ll land among the stars.”
How do you feel about SWP?
		 SWP School is a great school, it has
a very good work environment and they
really care for their teachers and other
staffs. They treat everyone as a family.
I’m so grateful to be part of this school.

SWP

ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนอื่น
• เรียนวิชาการ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคม
• ฟุตบอล พืน
้ ฐานการเลีย
้ งลูก รับส่งบอล กฎกติกาฟุตบอล

กิจกรรมช่วงบ่าย เรียนความสามารถพิเศษ
เสริมทักษะทางด้านอารมณ์ การเข้าสังคม

• Cooking เรียนท�ำอาหารคาว หวาน และมารยาทในการรับประทานอาหาร
• ฟุตบอล พืน
้ ฐานการเลีย้ งลูก เทคนิคการยิงประตู
• เรียนคณิตศาสตร์ ส่งเสริมเทคนิคการคิดค�ำนวณ
• หลักภาษาอังกฤษ เน้นไวยากรณ์กบ
ั คุณครูไทย
• ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ เน้นการพูดคุยกับคุณครูชาวต่างชาติ
• วิทยาศาตร์ เน้นการทดลองปฏิบต
ั ก
ิ าร
• ศิลปะ การเขียนภาพการ์ตน
ู
• ศิลปะ การเขียนภาดด้วยสีชอล์กและสีไม้
• เรียนว่ายน�ำ้ ทักษะการเอาตัวรอดในน�ำ้ และพืน
้ ฐานท่าว่ายน�ำ้
• ดนตรีไทย/ดนตรีพน
ื้ บ้าน ระนาด ขิม ซอด้วง ซออู้ พิณ โปงลาง กลอง
• ดนตรีสากล อูคเู ลเล่ กีตาร์ เบส คีย์บอร์ด กลองชุด และการรวมวง
• นาฏศิลป์ เรียนร�ำไทย การตัง้ วง ดัดตัว ท่าทาง อ่อนช้อย งดงาม
• คอมพิวเตอร์ เรียนพืน
้ ฐาน ทักษะใช้งานทัว่ ไป การท�ำรายงาน การหา
		 ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
• คอมพิวเตอร์ Coding พืน
้ ฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• เทควันโด ทักษะการต่อสู้ ท่าร�ำ และการสอบสาย

		 ห้องบุตรหลานของท่าน ห้องเรียนติดเครือ
่ งปรับอากาศเย็นสบาย บรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง มีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด มีทจี่ อดรถสะดวกสบาย
พร้อมทั้งมีที่พักผู้ปกครอง สามารถนั่งรอนักเรียนได้และนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้หลากหลาย เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ วาดภาพ
ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย

สนใจสอบสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น 2 ห้องธุรการ โทร. 0–2702–7808

สื่อสัมพันธ์
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สถิติจ�ำนวนนักเรียน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
้ั พืน
้ ฐาน (O- NET) ปีการศึกษา 2561 ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 146 คน
		
กลุ่มสาระ
			
			

ค่าสถิติ
คะแนนเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

คณิ ตศาสตร์		

64.86

39.81

43.10

37.50

21.19

20.21

23.23

20.41

ภาษาไทย		

70.91

58.58

59.59

55.90

13.27

14.78

16.11

15.65

วิทยาศาสตร์		

54.06

41.25

43.24

39.93

12.94

12.51

13.86

12.63

ภาษาอังกฤษ		

67.76

43.94

49.29

39.24

19.88

20.29

22.48

18.38

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จ�ำนวน 6 คน
1. ด.ญ.พชรพร อัสรางชัย 2. ด.ญ.ปริณดา สงเชือ้ 3. ด.ญ.ศิรป
ิ ระภา โชติกน
ั ตะ 4. ด.ช.ภัทรนนท์ บัวเกิด 5. ด.ช.ปัญญวัฒน์ โพธิพานิช 6. ด.ญ.ชยุตรา อ่อนระฮุง่
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 3 คน
1. ด.ช.พลกฤต ทานะขันธ์ 2. ด.ญ.อมรรัตน์ เจริญวัฒนา 3. ด.ช.ปัญญวัฒน์ โพธิพานิช

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั้ พืน
้ ฐาน (O- NET) ปีการศึกษา 2561 ชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 27 คน
			ค่าสถิติ
กลุ่มสาระ
			

คะแนนเฉลี่ย		ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

ระดับ

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

โรงเรียน

จังหวัด

สังกัด

ประเทศ

คณิ ตศาสตร์		

36.89

30.74

30.40

30.04

13.44

15.78

16.72

16.03

ภาษาไทย		

60.89

56.66

53.81

54.42

13.95

15.96

16.97

16.02

วิทยาศาสตร์		

36.52

36.37

35.82

36.10

9.09

10.78

11.22

11.01

ภาษาอังกฤษ		

33.33

31.16

31.91

29.45

12.09

12.76

14.12

11.55

			

ผลการสอบเข้าเรียนต่อ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
(จบหลักสูตรปีการศึกษา 2561 เรียนต่อ ปีการศึกษา 2562)

ชั้น ป.6 เข้าเรียน ม.1

โรงเรียนรัฐบาล ร้อยละ 72.60
โรงเรียนเอกชน ร้อยละ 27.40

27.40
72.60
16.67
83.33

ชั้น ม.3

เข้าเรียนสายสามัญ ร้อยละ 83.33
เข้าเรียนสายอาชีพ ร้อยละ 16.67
ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 100
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ผลการแข่งขันทางวิชาการ
ประจ�ำปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
- การแข่งขันคัดลายมือสือ
่ ภาษาไทย
		 ระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
		ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
		 ด.ญ.นันท์นภัส บัวบูชา ป.6/5
ผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและ
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์นก
ั เรียนโรงเรียนเอกชน
ระดับชาติ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 (ภาคกลาง)
1. การแข่งขันคัดลายมือสือ
่ ภาษาไทย ระดับชัน
้
		 ป.1 – ป.3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
		ระดับเหรียญทอง
		 ด.ญ.ศศิวม
ิ ล บรรพะสุขะ ป.3/4
2. การแข่งขันท่องอาขยานท�ำนองเสนาะ ระดับชัน
้
		 ป.1 – ป.3 ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน
		
ด.ญ.ภิรมณ ฐิตม
ิ นตรี ป.3/3
3. การแข่งขันคัดลายมือสือ
่ ภาษาไทย ระดับชัน
้
		 ป.4 – ป.6 ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
		
ด.ญ.นันท์นภัส บัวบูชา ป.6/5
4. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชัน
้
		 ป.4 – ป.6 ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง
		
ด.ญ.ณภัณฑ์ภค
ั สุขจุ้ย ป.5/4
5. การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ประเภท
		 สามัญ ระดับชัน
้ ป.4 – ป.6 ได้รางวัลระดับ
		เหรียญทองแดง
ด.ช.แทนไท มหัทธนะรัตน์ ป.6/5
6. การแข่งขัน Multi Skills Competition
		 หลักสูตรสามัญ ระดับชัน
้ ป.4 – ป.6
		 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
ด.ช.สุรกฤษฎิ์ บัณฑิตอัครกุล ป.6/5
7. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง)
		 ระดับชัน
้ ป.4 – ป.6 ได้รางวัลรองชนะเลิศ
		 อันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
		
ด.ญ.ปุณยนุช สวัสดี ป.6/5
ผลการการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๒ของสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นักเรียน
ทีส
่ อบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ และมีสท
ิ ธิ์
สอบรอบที่ 2
วิชาวิทยาศาสตร์
1. ด.ช.กิตติศก
ั ดิ์ แก้วยอดลา ป.3/3
2. ด.ช.ปพน ล�ำ้ ตระกูล ป.3/1

3. ด.ญ.พิมพ์ลภัส มะโนศิลป์ ป.3/1
4. ด.ญ.ทักษพร ชวลิตอ�ำนวย ป.6/5
วิชาคณิตศาสตร์
1. ด.ช.กิตติศก
ั ดิ์ แก้วยอดลา ป.3/3
2. ด.ญ.ทักษพร ชวลิตอ�ำนวย ป.6/5
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจ�ำปีพ.ศ.2563 รอบแรก : ระดับเขตพืน
้ ที่
มีนก
ั เรียนได้รบ
ั รางวัลดังต่อไปนี้
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง 4 คน ได้แก่
1. ด.ญ.ทักษพร ชวลิตอ�ำนวย ป.6/5
2. ด.ช.พีรดนย์ จตุพรชัยมงคล ป.6/3
3. ด.ช.สิรภพ ยอดพรม ป.6/5
4. ด.ญ.อนัญญา เอีย
่ มสมุทร ป.6/5
วิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน 7 คน ได้แก่
1. ด.ญ.เข็มอัปสร หู ป.5/1
2. ด.ญ.ชญาภา พุทธธนศิริ ป.6/5
3. ด.ช.ชูตระกูล นาคดี ป.6/4
4. ด.ช.ณรรฐกรณ์ คงโพธิ์ ป.5/1
5. ด.ช.ประยุทธ์ แจ้งกระจ่าง ป.6/1
6. ด.ญ.ปัทมวรรณ ช้างศิลา ป.4/4
7. ด.ญ.วรัญญา คเชนทร ป.5/1
วิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับเหรียญทองแดง 10 คน ได้แก่
1. ด.ช.กิตต์ จิตต์แจ้ง ป.4/1
2. ด.ญ.ณัชชา สายชนะ ป.5/1
3. ด.ช.ณัฏฐ์ แสนสุข ป.6/5
4. ด.ช.ธนพล มุสะนะ ป.4/1
5. ด.ญ.นันทภัค ศิรต
ิ น
ั ป.5/1
6. ด.ญ.บุญรักษา พุทธพงษ์ ป.4/4
7. ด.ช.ปฐมพร แซ่โง้ว ป.6/1
8. ด.ช.ภคิน ศรีเมือง ป.6/3
9. ด.ช.วสุพล เพ็ชรรัตน์ ป.6/1
10. ด.ญ.ศณัฐธญา อินส�ำเภา ป.5/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง 7 คน ได้แก่
1. ด.ช.การัณยภาส ยะข�ำ ป.6/5
2. ด.ช.ณทรรศ อินทรวสุ ป.6/4
3. ด.ช.แทนไท มหัทธนะรัตน์ ป.6/5
4. ด.ญ.ปุณยนุช สวัสดี ป.6/5
5. ด.ญ.วรวลัญช์ วราโชติ ป.6/5
6. ด.ช.ศรวัสย์ สิทธิโสภาชัยกุล ป.6/3
7. ด.ญ.อภิชญา พันธุ์วฒ
ั นะสิงห์ ป.6/5
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน 12 คน ได้แก่
1. ด.ญ.กมลณัฐ รอดวิลย
ั ป.5/3
2. ด.ช.กฤตกร นาหลวง ป.5/1
3. ด.ญ.ทฤฒมน กุลพงษ์ ป.5/1

4. ด.ญ.ทักษพร ช�ำปฏิ ป.6/5
5. ด.ช.ธนกร แพศักดิ์ ป.6/1
6. ด.ช.ปฐพี ตัมพันธ์สกุล ป.6/3
7. ด.ช.ปภังกร คงกระพันธ์ ป.6/1
8. ด.ญ.ปัณชญา อุทย
ั เลิศ ป.6/5
9. ด.ญ.ปาณิตา พินเสนาะ ป.6/3
10. ด.ญ.พชรพร ปลอดโปร่ง ป.6/5
11. ด.ช.พชรมงคล ทองปลิว ป.6/5
12. ด.ญ.ศรัณรัชพ์ ชมจันทร์ ป.4/2
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทองแดง 9 คน ได้แก่
1. ด.ญ.จังคนิภา เฟื่องวุฒิ ป.6/5
2. ด.ญ.จิตตภัทร สุขศรี ป.4/1
3. ด.ญ.ณัฐกฤตา แจ้งยุบล ป.4/1
4. ด.ช.พิทยุตม์ บุปผาดา ป.4/2
5. ด.ญ.วิชญาดา พัชรานุ ป.5/4
6. ด.ญ.สโรชา แสงพิทยา ป.5/4
7. ด.ญ.อโนชา บัวบุตร ป.4/2
8. ด.ช.อาณัติ เจริญสุข ป.6/3
9. ด.ช.อินทร์ฉต
ั ร จันทร ป.6/3
ผลการสอบ PRE – ประถมศึกษา ประจ�ำปี
การศึกษา 2562 จัดโดยส�ำนักงานบัณฑิต
แนะแนว สนามสอบกว่า 300 แห่งทัว่ ประเทศ
รายชือ
่ คนเก่งระดับภาค (ภาคตะวันออก)
ประเภทคะแนนรวม
1. เด็กหญิงนุตประวีณ์ ประกอบบุปผา ชัน
้ ป.2
2. เด็กหญิงทักษพร ชวลิตอ�ำนวย ชัน
้ ป.6
รายชือ
่ คนเก่งระดับจังหวัด
ประเภทคะแนนรวม
1. เด็กหญิงนุตประวีณ์ ประกอบบุปผา ชัน
้ ป.2
2. เด็กชายปิยงั กูร บรรจง ชัน
้ ป.2
3. เด็กชายชัยกฤต เจียระวงศ์ ชัน
้ ป.2
4. เด็กหญิงเฌนิศา กิจไชยา ชัน
้ ป.3
5. เด็กหญิงสุภชาดา เตรณานนท์ ชัน
้ ป.3
6. เด็กชายธนพล มุสะนะ ชัน
้ ป.4
7. เด็กชายพิทยุตม์ บุปผาดา ชัน
้ ป.4
8. เด็กชายกฤตกร นาหลวง ชัน
้ ป.5
9. เด็กหญิงพัตนียา วีระกุล ชัน
้ ป.5
10. เด็กหญิงวิมลสิริ โสมารคพันธ์ ชัน
้ ป.5
11. เด็กหญิงนันทภัค ศิรต
ิ น
ั ชัน
้ ป.5
12. เด็กหญิงทักษพร ชวลิตอ�ำนวย ชัน
้ ป.6
13. เด็กหญิงอภิชญา ตัง้ สุทธิกล
ุ ชัน
้ ป.6
14. เด็กหญิงปาณิตา พินเสนาะ ชัน
้ ป.6

สื่อสัมพันธ์
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ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม ประจ�ำปีการศึกษา 2562
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SWP

กิจกรรมเสริมทักษะ

เสริมทักษะห้อง IEP คุณครูต่างชาติใช้เกมเป็นสื่อในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มและเล่นเกม สนทนาพูดคุย

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ คุณครูชาวต่างชาติพบนักเรียนทุกห้อง พูดคุยภาษาอังกฤษกับทุกคน

English Room หรือ www.english-room.com

คือการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีวิทยาปากน�้ำจัดท�ำขึ้นมาเอง โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน จัดท�ำบทเรียนส�ำหรับนักเรียน
ทุกคน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่สนใจฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น โรงเรียนในประเทศไทยก็ขอเข้ามาใช้สื่อ
ที่เราท�ำเอง และใช้ได้ฟรี ซึ่งสื่อการสอนมีความทันสมัย และ Update อยู่ตลอดเวลา จัดท�ำโดย Mr.Richard Barrow
สื่อสัมพันธ์
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มวลมิตรไมตรี
1. โครงการนิทรรศการสุนทรภู่

เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงชีวประวัติของท่าน
สุนทรภู่รัตนกวีของไทยพอสังเขป ซาบซึ้งคุณค่าของ
ภาษาไทย วรรณคดีไทย และนิทานไทย เพิ่มพูนทักษะ
ความรู้รอบตัวของนักเรียนในเรื่องประวัติและผลงาน
ของท่านสุนทรภู่ และสืบสานงานประพันธ์ประเภท
กลอนสุภาพอันเป็นผลงานเอกของท่านสุนทรภู่

2. โครงการวันภาษาไทย

เพือ่ ให้นกั เรียนรู้จกั คุณค่าภาษาไทย เพิม่ พูนความรู้
ทางด้านภาษาไทย สามารถอ่าน เขียน และใช้ภาษาใน
การพูดได้ถูกต้อง

3. โครงการสนุกกับการเล่านิทาน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิด ความสามารถ
ของนักเรียนในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
แสดงออก และการใช้ส�ำนวนภาษาที่ถูกต้อง ฝึกให้
นักเรียนมีปฏิภาณไหวพริบ รูจ้ ักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

4. โครงการวันแม่ร�ำลึก

เพือ่ ให้ร้จู กั ความส�ำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพิ่มพูน
ทักษะความรู้รอบตัว เกี่ยวกับพระราชประวัติ และ
พระราชกรณียกิจที่ส�ำคัญ นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู
อาจารย์ผ้มู พ
ี ระคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของตน เพิม่ พูน
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างแม่กบ
ั ลูก ระหว่างศิษย์กบ
ั ครู
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

5. โครงการหนูรักภาษา

เพือ่ ส่งเสริมความรู้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เกิดความเข้าใจในภาษาไทยให้ดีขึ้น และเกิดความ
สนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม

6. โครงการวันคริสต์มาส

เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรู้ถงึ วัฒนธรรมของศาสนา
คริสต์ ทราบประวัติความเป็นมาของศาสดาในศาสนา
คริสต์และ มีความร่วมมือในการท�ำงานเป็นหมู่คณะ

โครงการสนุกกับการเล่านิทาน
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7. โครงการเรียงร้อยถ้อยค�ำ

ให้นกั เรียนตระหนักถึงความส�ำคัญ และร่วมสืบสาน
ภาษาไทยมีทักษะในการใช้ภาษาไทย มีพื้นฐานในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

8. โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษา

เพือ่ ส่งเสริมความรู้ทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เกิดทักษะการเขียน รู้จักคิด วิเคราะห์ เพื่อหาค�ำตอบ
ตามเหตุและผล และ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง

9. โครงการขับขี่ปลอดภัยง่ายนิดเดียว

เพื่ออบรมให้เยาวชนเกิดความรู้ ความตระหนัก
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการ
ขับขี่ และรู้จกั วิธกี ารป้องกันตนเองขณะขับขีย่ านพาหนะ
เพือ่ ก�ำหนดให้สถานศึกษา จัดเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย
และคาดเข็มขัดนิรภัย และเพือ่ สร้างแกนน�ำนักเรียนใน
การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมอุบัติเหตุจราจร

โครงการขับขี่ปลอดภัยง่ายนิดเดียว

โครงการวันคริสต์มาส

สื่อสัมพันธ์
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นาฏการงานศิลป์
1. โครงการสุขภาพดีมีสุข

จากรายงานของสาธารณสุข และผลจากการสังเกต
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปของนักเรียน เช่น เล็บ หู ผม ปาก
ฟัน ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่จะต้องดูแลรักษา เพื่อ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสขุ ภาพโดยรวมทีด่ จี งึ ได้จดั ท�ำโครงการ
นี้ขึ้น ท�ำให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิต
ที่ดีรู้จักดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอยู่เสมอ

เอาวัฒนธรรมเหล่านั้นมาโดยไม่มีการวิเคราะห์ หรือ
ดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทย จึงท�ำให้สังคมไทยปัจจุบัน
เปลีย่ นไป เช่น การพูดจา การแต่งกาย การให้ความเคารพ
ผู้ใหญ่ ผู้อาวุโส จึงจ�ำเป็นต้องวางแผนพัฒนาให้นักเรียน
ได้เรียนรู้วฒ
ั นธรรมทีด่ งี ามของไทย และฝึกปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
ท�ำให้นักเรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
ภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

2. โครงการ SWP’ s Got Talent

4. โครงการกีฬาพื้นบ้าน

เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถทุกด้าน
ไม่กำ� จัดรูปแบบ ไม่จำ� กัดประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้อง เล่น เต้น
ร�ำ กีฬา และอืน่ ๆ ได้แสดงความสามารถของตนเองใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ และยังเป็นการจุดประกายให้กบ
ั นักเรียน
ได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดรูปแบบการแสดง
ของตนเองไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมาเป็นทีมก็ได้

3. โครงการงามอย่างไทย

ปัจจุบนั โลกของเราเจริญก้าวหน้าไปมาก ทัง้ ทางด้าน
เทคโนโลยี วิวฒ
ั นาการทีท
่ นั สมัย จึงท�ำให้วฒ
ั นธรรมตะวัน
ตก หลัง่ ไหลเข้ามาในประเทศไทย เด็กไทย คนไทยก็ได้รบ
ั

กีฬาพืน้ บ้านของไทยเป็นกิจกรรมทีม
่ กี ารเล่นสืบทอด
ต่อกันมาแต่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย จัดเป็น
ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหนึง่ ทีม่ เี อกลักษณ์ มีความงดงาม
และทรงคุณค่าซึ่งบรรพบุรุษได้คิดค้น สืบสาน ถ่ายทอด
และพัฒนามาจนถึงทุกวันนี้ บางชนิดกลายเป็นต�ำนาน และ
บางชนิดยังคงเล่นกันอยู่จนถึงปัจจุบนั แม้ว่าจะถูกปรับเปลีย่ น
ไปให้ทนั ยุคสมัยก็ตาม แต่ด้วยความส�ำนึกไทยเราควรร่วม
กันสนับสนุนและร่วมส่งเสริมภูมิปัญญากีฬาพื้นบ้านไทย
ให้คนรุ่นหลังได้ร้จู กั และร่วมกันสืบสานต่อไป ท�ำให้นกั เรียน
เกิดความภูมใิ จในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมป
ิ ัญญาไทย
นิยมไทย และด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

โครงการหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์
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5. โครงการหนึ่งชั้นเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์

เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการจุดประกายการ
ค้นหาตัวเองใช้กับนักเรียน อีกส่วนหนึ่งคือเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ท�ำให้นักเรียน
มีทกั ษะในการท�ำงาน เพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียด
รอบคอบ พัฒนางาน ภูมิใจในผลงานของตนเองท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

6. โครงการวันลอยกระทง

ในปัจจุบัน ประเพณีลอยกระทง ถือเป็นโบราณราช
ประเพณีของประเทศไทย มาตัง้ แต่สมัยโบราณ มีหลักฐาน
ปรากฏ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ปัจจุบันชาวไทยส่วนใหญ่
ยังยึดถือประเพณีกันอยู่ และมีการลอยกระทงในวันเพ็ญ
เดือนสิบสอง ตามความเชือ่ ของแต่ละท้องถิน่ เพือ่ เป็นการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมให้
คงอยู่สืบไป

โครงการสุขภาพดีมีสุข

โครงการงามอย่างไทย

โครงการวันลอยกระทง
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รักษ์ถิ่นไทยงาม
โครงการธรรมะดาบส

โครงการท�ำบุญอุ่นใจ
1. โครงการธรรมะดาบส เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักธรรมในพุทธศาสนา
น�ำไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวติ เพือ่ พัฒนาจิตใจ และปรับพฤติกรรมให้ไปในทางทีด่ ี

2. โครงการวันอาเซียน เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในความ

เป็นประชาคมอาเซียน และได้รบ
ั ความรู้ในเรือ่ งวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศสมาชิก

3. โครงการธรรมสวัสดี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม
ต่างๆ ในพุทธศาสนา และน�ำไปประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

4. โครงการท�ำบุญอุ่นใจ เพือ่ ให้นกั เรียนรู้จกั การท�ำบุญตักบาตรทีถ่ กู ต้อง ซึง่
เป็นวัฒนธรรมของคนไทยตามวิถีชาวพุทธ

5. โครงการน้อมน�ำชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อให้นักเรียนร้องเพลงชาติ
เพลงสรรเสริญพระบารมี สวดมนต์ได้ถูกต้องและพร้อมเพรียงกัน

6. โครงการแอโรบิกเพือ
่ สุขภาพ เพือ่ ให้นกั เรียนกล้าแสดงออก และส่งเสริม
ให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง
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โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
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ศรีสมุทรศาสตร์
1. โครงการคณิตคิดเร็ว เพือ่ ให้นกั เรียนรู้หลักและวิธกี ารคิดค�ำนวณได้ถกู ต้อง
และเกิดทักษะในการคิดค�ำนวณได้เร็ว
2. โครงการโจทย์ปัญหา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ได้ และน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
3. โครงการไอคิว 180 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะแก้โจทย์ทางคณิ ตศาสตร์ได้
และน�ำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
4. โครงการอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ฝึกการใช้ไหวพริบในการคิดค�ำนวณ
สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้

5. โครงการค่า ยวิ ช าการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ และประสบการณ์ตรงจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้นักเรียน
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม พั ฒ นาความรู ้ค วามสามารถทางคณิ ตศาสตร์ใ นด้า นการ
แก้ปัญหา และการน�ำความรู้ไปใช้ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ส่งเสริมความ
เป็น ผู้น�ำและผู้ตามที่ดี ท�ำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัยที่ดีในสังคม

โครงการคณิตคิดเร็ว

โครงการค่ายวิชาการ
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กิจกรรมภาษาจีน
แนะน�ำครู
ผู้สอนภาษาจีน
ปีการศึกษา 2562
Liu Jia qi

ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยชีชีฮาร์
ประเทศจีน
Email : 572065254@qq.com
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