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 สวสัดผีูอานทกุทานคะ วารสารสารภสีมัพันธฉบบัที ่124 นี้ 
เปนฉบับอําลาปการศึกษา 2562 ทั้งอําลานักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปที ่3 และ 6 รวมถงึอําลาทานผูอาํนวยการสชุพี  บญุวงษ 
ซึง่ยายไปรับตาํแหนงผูอาํนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ... เลมนี้
จึงอบอวลไปดวยบรรยากาศแหงมิตรภาพ ความซาบซึ้ง ความรัก 
และความอาลัย 
 ชุด “บทความพิเศษในวาระครบรอบ 100 ป โรงเรียนจอมฯ” 
วารสารสารภีสัมพันธของเรานําเสนอผานไปแลว 4 เรื่องดวยกัน 
ไดแก ฉบับที่ 120 “รอบรูเร่ืองตราพระราชเสาวนี” ฉบับที่ 121 
“อกีหนึง่ผูสราง จอมสรุางคอปุถมัภ” ฉบบัที ่122 “Fashionista 
สตรแีหงสยาม” ฉบบัที ่123 “สมเดจ็พระพนัปหลวงกบัเบือ้งหลงั
กิจสวนพระองคในราชสํานัก..พระกิจวัตรแปลกในมุมฝร่ัง” 
สําหรับบทความพิเศษเรื่องที่ 5 ในฉบับนี้ ขอนําเสนออีกหนึ่ง
เรื่องราวท่ีนาสนใจ ใน “สมเด็จฯ กับพระปรีชาญาณดานการ
ประดิษฐดอกไมสด” 
 นอกจากสาระดีๆ มีกิจกรรมความคืบหนาของโรงเรียน
นําเสนอในทุกฉบับแลว วารสารสารภีสัมพันธของเราฉบับนี้
มีประมวลภาพ “จอมสุรางคมินิมาราธอน และ จอมสุรางค
รําลึก” มาฝากผูอานทุกทานดวยนะคะ ทุกทานสามารถติดตาม
ภาพกิจกรรมตางๆ เพิ่มเติมโดย ครูปยะเวช  รวมเผาไทย 
และครูนงลักษณ  ดีวงษา ไดโดยแสกน QR Code นี้เลยคะ
  จบปการศึกษา 2562 นี้ วารสารสารภีสัมพันธมีอายุครบ 
39 ปพอดี ผานรอนหนาวมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนา
รวมกันโดยกองบรรณาธิการรุ นแลวรุ นเลา ปแลวปเลาที่เรา
ชาวสารภีไดอยูรวมทุกข รวมสุข มีทั้งเสียงหัวเราะ และรอยนํ้าตา
สุดท ายนี้ต องขออําลากองบรรณาธิการนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ซึ่งหลายคนรวมงานกับวารสารมาโดย
ตลอดถึง 5 ปการศึกษา ขอใหทุกคนประสบความสําเร็จตาม
เสนทางชีวิตที่ตั้งเปาหมายไว ความคิดถึงนําพาลูกสารภีคืนถิ่น
คราใด เราคงไดพบกัน...

1.  เพื่อเผยแพรขาวสาร  ผลงานและเกียรติคุณของโรงเรียน
2.  เพื่อสรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน
3.  เพื่อสรางเสริมศักยภาพของนักเรียน
4.  เพื่อเผยแพรผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในชุมชนวิชาชีพครู
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 “โรงเรียนแหงสตรี คณุภาพดี 1 เดียว ทีท่กุทานไววางใจ” อกีหนึง่ปทีก่าํลังจะผาน
พนไปพรอมดวยความสําเร็จ เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของ ลูกๆ จอมสุรางคอุปถัมภ โรงเรียน
แหงเกียรติยศของชาวอยุธยา ที่เกียรติประวัติเคียงคูอยูกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเปน
ระยะเวลาอนัยาวนาน และเปนโรงเรยีนสตรทีีม่คีวามมุงมัน่ ตัง้ใจจรงิ ในการจดัการศกึษา ใหมี
คณุภาพสูงสุดในทุกดาน ตดิตามดวยความสําเร็จทีม่คีณุภาพของนักเรียน ชัน้มธัยมศึกษาปที ่3 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ที่จะสําเร็จออกไปเพื่อศึกษาตอและประกอบ
อาชีพ ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของครู – อาจารย และโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ เปนอยางยิ่ง  
 ในปที่ผานมานักเรียนของโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ไดนําความภาคภูมิใจมาสู
โรงเรียนอยางมากมาย ทัง้ความสามารถทางวิชาการ การกีฬา ทกัษะทางดานอาชีพอยางหลาก
หลาย และในปการศึกษา 2562 ทีผ่านมาน้ี โรงเรียนไดจดัการแขงขนัวิง่มนิมิาราธอนเพ่ือสมทบ
ทุนพัฒนาการศึกษาแกนักเรียน และไดจัดงานชุมนุมศิษยเกา เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2563
ทกุคนมีความสุขทีไ่ดกลบัมายอนอดีตเมือ่ครัง้เปนนกัเรยีนในสถาบันแหงนี ้ไดกราบขอพรคุณครู

ทีไ่ดอบรมส่ังสอนเม่ือครัง้อดตีไดพบปะเพ่ือนเกาทีจ่ากกนัมานานนับหลายป ตางคนก็ตางแยกยายกนัไปศกึษาตอ ประกอบอาชีพ
ที่แตกตางกันออกไป จากวันนั้นจวบจนวันนี้โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภไดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพ
นักเรียนไปอยางไมหยุดยั้งเปดหลักสูตรการเรียนใหแกนักเรียนอยางหลากหลาย เชน International Program (IP), English 
Program (EP), Gifted (Gif) สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดานภาษาตางๆ ถึง 5 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี,
ภาษาญีปุ่น และภาษาฝร่ังเศส เปนโรงเรยีนทไีดรบัคดัเลอืกจากสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใหเปน Education Hub
อีกดวย ดวยการจัดการเรียนการสอนที่มีศักยภาพของคุณครูทุกทานสงผลใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาออกไปไดเขาไปศึกษา
ตอทัง้ในประเทศและตางประเทศอยางมากมาย ดวยคณุภาพและความสามารถขอองคณุครทูีอ่บรมบมเพาะใหแกนักเรยีนทาํให
นักเรียนของโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเปนอันดับ 1 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ความภาคภูมิใจของนี้ครูขอใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ที่จะสําเร็จ
การศึกษาออกไปในปนี้ทุกคน จงมีแตความสุข ความเจริญงอกงาม จงประสบความสําเร็จในการศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
มีอาชีพการงานที่มั่นคง อยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข และสิ่งสําคัญในการดํารงตนนั้นนักเรียนตองมีความประพฤติ
เรียบรอย กิริยามารยาทดี  มีวินัยในตนเอง มีวาจาสุภาพกับคนทั่วไป มีคารวะธรรม คือ มีสัมมาคารวะตอผูอื่น มีความซื่อสัตย 
สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และครูขอฝากใหนักเรียนทุกคนไดพิจารณาทบทวนในชวงเวลาท่ีผานมาวา มีสวนใดท่ีคิดวาเปน
ปญหาและสมควรปรับแกไข ไดตรกึตรองดวยปญญาและปรับเปล่ียนจะทําใหการดําเนนิชวีติ หรอืส่ิงทีป่ฏบิตัปิระสบผลสําเรจ็ได
ซึ่งครูมั่นใจวาความสําเร็จของนักเรียนคงอยูไมไกลนัก 
 ในนาม คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ขอขอบคุณทานผู ปกครองที่ใหความไววางใจ
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ในการจัดการศึกษาอบรมสั่งสอนนักเรียน ตลอดจนการใหความรวมมืออยางดียิ่งในกิจกรรมตาง ๆ 
ของโรงเรียน และขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยูในโอวาทของคุณครู เปนนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ ขออํานวยพรให
ทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ ประสบความสําเร็จ ตลอดไป

พพพพพพ
แแแแ
รรรระ
คุุคุ
แแแแ
อออ

โโรรโร
หหห
ทุทุ
ทุทุ

ทีไ่ดอบรมสัง่สอนเมือ่ครัง้อดตีไดพบปทีไ่ดอบรมส่ังสอนเม่ือครัง้อดตีไดพบป
้้

ดร.กฤดิ์ทรัพย เชื้อพันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ

สารจากผูอํานวยการ
Director’s Note

2 วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



นานากิจกรรมผูอํานวยการ
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สวัสดีคะนักเรียน ทานผูปกครอง คุณครู เพื่อนๆ และ
พี่นองชาวสารภีที่รักทุกทาน 
 สมาคมศิษยเกาโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
ขอเขียนถึงความสําเร็จการศึกษาของนักเรียนใน
ปการศึกษา 2562 หากนักเรียนหรือบุตรหลานอัน
เปนที่รักของพวกเราคือเมล็ดแหงพันธุไมที่ตองการ
ความเจริญงอกงาม  ผู ปกครองทุกท านก็เปรียบ
เสมือนพื้นที่จะเปนดินหรือผู ใหกําเนิด สวนโรงเรียน
หรือครูอาจารยเปรียบเสมือนเปนนํ้าหรือปุ ยที่คอย
หลอเลี้ยงเมล็ดแหงพันธุไม ใหเจริญงอกงามตามที่
มุ งหวัง ในปการศึกษาน้ีมีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จะสําเร็จการศึกษาภาคบังคับและนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมาคมศษิยเกาจอมสรุางคอปุถัมภ จงึขอถอืโอกาสแสดง
ความช่ืนชมยินดีกับนักเรียนและทานผูปกครอง และทุกฝาย 
ในความรับผดิชอบในบทบาทหนาทีข่องตนเองอยางเต็ม
ที่จนนํามาซึ่งความสําเร็จและความภูมิใจของนักเรียน
ครอบครัวและโรงเรียน
 ขอกราบขอบคณุทานผูปกครองในการสนบัสนนุ
สงเสริมดูแลเอาใจใสในบทบาทของคุณพอคุณแมและ
ในบทบาทของพระในบานอยางเย่ียมยอดมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณฝายบริหาร/ครูอาจารยของโรงเรียนทุกภาค
สวนในความรบัผดิชอบในบทบาทหนาทีก่ารใหความรูใน
วชิาการตาง ๆ  และอบรมส่ังสอนใหนกัเรยีนเปนลูกจอมฯ 
ที่ “เกง กลา นารัก” ทั้งบทบาทหนาที่การเปนพอแม
คนที่สองใหกับศิษยอันเปนท่ีรัก และสุดทายขอยกยอง
ชมเชยนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ทุกคน ในความขยัน

หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบตอหนาที่และความมีวินัยจน
นํามาซึ่งความสําเร็จ     

“ไมมีความสําเร็จใดที่จะไดมาโดยไมมีการปฏิบัติ.
“Successful come from doing / successful 

don’t come from the God”
 ขออํานวยพรใหทุกทาน จงมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 
มีความเจริญกาวหนาประสบผลสําเร็จในชีวิตโดยทั่วกัน
 ทายสุดนีข้อปดทายดวยการขอบคุณศษิยเกา รุน 57 
นําโดยคุณสโรฌา บุญรอดวงศ ที่เปนเจาภาพจัดงาน
จอมสุรางคราํลกึ คร้ังที ่32 เมือ่วนัเสารที ่18 มกราคม 2563 
สําเร็จตามวัตถุประสงค เปนที่ประทับใจของผูมารวมงาน 
และขอขอบคณุศษิยเกาฯ ทานผูมเีกยีรตทิีม่ารวมงาน และ
ทานผูสนับสนุนการจัดงานทุกทาน 

นางจงกลรัตน พิพัฒนอนุสรณ 
นายกสมาคมศิษยเกาจอมสุรางคอุปถัมภ

21 มกราคม 2563

4 วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



ศิษยเการุน 57 มอบรายไดในการจัดงานจอมสุรางครําลึก ใหทาง
โรงเรียนเพื่อใชในการพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป

5วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



 ÊÇÑÊ Ṍ ¤ ‹ Ð  พวกเราคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน
จอมสุรางคอุปถัมภ ปการศึกษา 2562 พวกเรารูสึกขอบคุณเพื่อนๆ 
พี่ๆ นองๆ ที่เห็นศักยภาพในตัวของพวกเรา และเลือกใหเราเปน
ตัวแทนนักเรียนทําหนาท่ีอันทรงคุณคาน้ี สวนหน่ึงท่ีทุก ๆ คนไว
วางใจเราก็มาจากนโยบายที่นาสนใจ และพวกเราก็ไดดําเนินการ
ไมวาจะเปน สายตรงสภานักเรียน ที่ไมวาใครมีปญหาหรืออยาก
ใหพวกเราคณะกรรมการนักเรียน ชวยเหลือหรือแกไขก็สามารถ
เขามาที่เว็บและปรึกษาพวกเราได นโยบายที่สองคือ ระบบรายงาน
เวรออนไลน ที่จัดทําขึ้นเพ่ือนใหนักเรียนสะดวกในการรายงานเวร
โดยที่ไมตองเดินไปรายงานเหมือนแตกอนเพียงแคกดเขาหนาเว็บ
หรือแอพพลิเคช่ันโรงเรียนก็สามารถเขาไปรายงานไดทันที นโยบาย
นี้จัดข้ึนเพื่อความสะดวกสบายในการรายงานเวรทั้งคุณครูที่ไมตอง
ตั้งโตะรับรายงานเวรอีกตอไป และนักเรียนก็สามารถเขารายงาน
โดยไมตองเดินไปหาคุณครู และนโยบายที่สาม ขยะแลกแตมแลก
จิตอาสา พวกเราก็ไดดําเนินการเรียนรอยแลวโดยเปดเปนบัตรสะสม
แตมในไลน @ รอเพื่อนๆพี่ๆนองๆ มาใชบริการกันนะคะ และเมื่อ
พวกเราไดรับความไววางใจจากทุกคนพวกเราก็ไดทํางานแรกเลย 
นั่นคือ กิจกรรม Bye bye my sis ซึ่งจัดใหนอง ม.3 และพี่ ม.6
เนื่องในโอกาสจบการศึกษา เปนงานแรกที่พวกเราไดรวมทํางาน
กันเปนทีมทั้ง 37 คนครั้งแรก ทําใหพวกเรารู จักการแกปญหา
การทํางานรวมกันเปนทีมมากกวาเกา หลังจากนั้นก็มีทั้งงาน
รบัสมัครนกัเรยีน ม.1 ปฐมนิเทศนนองๆ ประชมุผูปกครอง และพวกเรา
ก็ไดมีโอกาสไปเขาคายเพ่ือฝกฝนความเปนผ็ูนํา เพื่อเตรียมพรอม
กับการทํางานในวันเปดเทอม ได เรียนรู สิ่งใหมๆ ทักษะการ
แกไขปญหา การทํางานรวมกันเปนทีมตางๆ และเมื่อเปดเทอม
ทางโรงเรียนประจวบเหมาะ เวลาหมุนวนครบวาระ 100 ป ของ
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ พวกเราไดทํางานรวมกับคณะครู
อาจารย ทัง้ในเรือ่งขบวนเปดกีฬาสทีีถ่อืโอกาสเฉลมิฉลองครบ 100 ป 
ชวยประสานงานกับเพื่อนนักเรียนใหคุณครู และหลังจากนั้นไมนาน
ก็มีพิธีไหวครู โดยฝกซอมนองๆทุกระดับชั้น ฝกซอมตัวแทนไหวครู 
ซึง่เปนงานน้ีทีเ่ทาใดของเราแลวกม็อิาจนบัไดแตเรามคีวามสุขทกุคร้ังที่
ไดทาํหนาทีอ่นัทรงเกรยีตินี ้ หนาทีท่ีพ่วกเราไดรบัมาไมใชวาจะทาํเพยีง
แคตอนมีงาน หรือตอนที่ครูสั่ง แตเราตองทําทุกๆอยางๆ ของเราให
ออกมาดทีีส่ดุ ไมวาจะเรือ่งทรงผม การแตงกายตองเปนตวัอยางทีด่ใีห
กับเพื่อนๆ และ นองๆ และพวกเราจะทําหนาที่ของ
พวกเราใหเต็มที่ที่สุดจนถึงวาระสุดทายของ
พวกเราใหสมกับที่เปนลูกขององค
พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
สตรีศรีจอมสุรางค

Ê
จอมสุรางค
พ่ีๆ นองๆ 
ตัวแทนนัก

สารคณะกรรมการนักเรียน

6 วารสาร
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นางสาวญาณิศา  พิทักษวงศ ม.6/1
โครงการ BAS (British and American 
Study) - อังกฤษอเมริกันศึกษา
คณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

นางสาวนภาพร ฤกษฉวี ม.6/2
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
คณะสัตวแพทยศาสตร(หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

นางสาวฐติาภรณ  บญุประกอบ ม.6/3
ทุน 100%
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสายปาน  เณรบํารุง ม. 6/1
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางสาวสุนิษา สรรพโกศลกุล ม.6/3
สาขาคณิตศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี

นางสาวศศิวิมล วัฒนสินพงษ ม.6/5
สาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางสาวนพัสร รั ตน พันธ ม. 6/1
คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นางสาวสโรชา คงกลาง ม.6/3
สาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา

นางสาวพรรษนันท เสถียร ม.6/4
สาขาครุวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะครุศาสตรอุตสหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

นางสาวชญานี  เดชศร ม.6/2
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
วิทยาลัยเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาววรวลักษณ  นะธิศรี ม.6/3
ทุน 100%
สาขาคณิตศาสตร
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวชนิกานต  ทรัพยหิรัญ ม.6/5
สาขาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ÂÔ¹´ÕÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
Congratulations

โดย ครูปริยาภัทร  ศรีทอง

7วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



นางสาวอัญชิษฐา ทรัพยพาณิชย ม.6/6
ทุน 100% สาขาดนตรีศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวนลณีย   คุมไขนํ้า ม.6/7
สาขา การจัดการธุรกิจสายการบิน
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นางสาวธิดารัตน พันธุซอนกลิ่น ม.6/7
สาขาอุตสาหกรรมการบิน
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวปภาวดี  ปลีกลํ่า ม.6/6
สาขาธุรกิจจีน
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นางสาวอทิตยา แสงประไพ ม.6/7
สาขา ระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคงสวุรรณภูมิ 
ศูนยหันตรา  และศูนยทาวาสุกรี

นางสาวพรรณนิภา โพธิ์ชีพันธ ม.6/7
สาขาธุรกิจการบิน
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนยหัวหิน

ÂÔ¹´ÕÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨

นางสาวเณศรา  ทองมี ม.6/6
สาขาการจัดการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหาร
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยดุสิตธานี

นางสาวลัลนา  บรรเลง  ม.6/7
สาขาธุรกิจการบิน
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนยหัวหิน

นางสาวสุศิลา  โกวิทวราพร ม.6/8
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

นางสาวนิรชา   ผานอย ม.6/7
สาขาอารต
คณะดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นางสาวปยะธิดา  ใยบัว ม.6/7
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวการเกศ   สอาดศรี ม.6/8
สาขาวิชา นิติศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Congratulations
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นางสาวฐิติพร  เสถียรพันธุ ม.6/8
สาขาเอกมวยไทยศึกษา และพลศึกษา 
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

นางสาวณัฐนรี  ลิขิตบุณยารักษ ม.6/8
สาขาภาษาจีน
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา

นางสาวรติยา   บุญชู ม6/9
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา

นางสาวลภสัรดา จนัทรประเสรฐิ ม.6/8
สาขาวิชาภาษาจีน
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ

นางสาวณัฐชนก วิสุทธิพันธุ ม.6/9
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

นางสาวสุชาดา คําประเทศ ม.6/10
สาขาภาษาญี่ปุน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวพันพัสสา ศรีสุข ม.6/11
สาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ÂÔ¹´ÕÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨

นางสาวสิริยากร อุทากรณ  ม.6/8
สาขาการทองเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาววรรณวิภา รุคะ ม.6/9
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

นางสาวธนพร  โพธิ์ชีพันธ ม.6/10
สาขาภาษาญี่ปุน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวสุภชา ทับทิมทอง ม.6/8
สาขา การศึกษาปฐมวัย
คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นางสาวสุนิสา  สุธัมรส ม.6/9
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

นางสาวจุฬาลักษณ   วิกาหะ ม.6/10
สาขาการจัดการการทองเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน

Congratulations
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 สวัสดีผูอานทุกทานคะ ประเด็นหลัก ประเด็นรอน ประเด็นที่ทุกคนรอคอยในชวงน้ี
เชื่อวาผูอานทุกทานอยากทําความรูจักกับผูอํานวยการชายทานที่ 4 ของโรงเรียนเราอยางแนนอน 
เปนอีกคร้ังที่กองบรรณาธิการของเราไดรับเกียรติจากทานผูอํานวยการใหเขาสัมภาษณพูดคุย
นําเสนอเรื่องราวของทานในวารสารสารภีสัมพันธ.. ติดตามกันไดเลยคะ

วาที่รอยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย  เชื้อพันธ คือใคร?
ชื่อ - สกุล ดร.กฤดิ์ทรัพย เชื้อพันธ
วัน เดือน ปเกิด 27 มกราคม 2508
สถานที่เกิด เลขที่ 6 หมูที่ 3  ตําบลหนองขนาก อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถานที่ทํางาน โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ตําบลหอรัตนไชย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ที่อยูปจจุบัน 333/65 หมู 1 (หมูบานชัยวิจิตร) ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยาจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ. 2526 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พ.ศ. 2528  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
 พ.ศ. 2531 ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูพระนคร กรุงเทพมหานคร
 พ.ศ. 2545 ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลยันเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พ.ศ. 2555  ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ.2533 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนสรางคอมวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
 พ.ศ.2536 อาจารย 1 ระดับ 4 โรงเรียนบานหมอ “พัฒนานุกูล” จังหวัดสระบุรี
 พ.ศ.2537 อาจารย 2 ระดับ 5 โรงเรียนบางอําพันธวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ
 พ.ศ.2539 อาจารย 2 ระดับ 6 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี
 พ.ศ.2546 อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พ.ศ.2549 ครูชํานาญการโรงเรียนทาเรอื “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พ.ศ.2549 รองผูอํานวยการชํานาญการโรงเรียนวัดภาชี “สุนทรอุปถัมป” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พ.ศ.2550 รองผูอํานวยการชํานาญการ โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.2552 รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนทาเรือ “นิตยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.2553 ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนวดัแกวสุวรรณ สพป.อย.2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ.2554 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทุงมน สพป.อย.1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 พ.ศ.2556 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนปากกรานพิทยา 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 พ.ศ.2557 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนบางซายวิทยา   
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 3
 พ.ศ.2559 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษโรงเรียนอยุธยานุสรณ 
              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 พ.ศ.2562 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
งานที่ไดรับมอบหมาย
 • เปนกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
 • เปนกรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษาของรัฐ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินและนิเทศการศึกษา (กตปน.) สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 • เปนอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อกศจ.พระนครศรีอยุธยา)
 • เปนคณะกรรมการบริหารสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย
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 • เปนคณะกรรมการบริหารสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย ภาคกลาง 
 • เปนคณะกรรมการสภาผูปกครองและครูแหงประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เปนประธานสหวิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา 2
 • เปนอุปนายกสมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • เปนเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
 • เปนอุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
 • เปนอุปนายกสมาคมนักเรียนเกาจอมสุรางคอุปถัมภ 
 • เปนคณะกรรมการประเมินระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ สพม.3

ความรูสึกที่ไดยายมาบริหารงาน ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษ มีความเปนเลิศทางวิชาการเปนอันดับ 1 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมมีความ
ยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดรับโอกาสมาเปนผูอํานวยการโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ในอดีตผมเริ่มจากการ
เปนครูตัวเล็กๆ ไมเคยคิดวาจะไดเดินบนเสนทางผูบริหารเลย และคิดวาคงเปนไปไดยากเพราะมีรุนพี่
อีกมากมายที่ตองการอยากจะเดินทางสายนี้ โอกาสของผมเริ่มที่ผูบริหารมองเห็นความมุงมั่นตั้งใจใน
การปฏิบัติงานมอบหมายใหเปนหัวหนาหมวดวิชา หัวหนางาน หัวหนาฝาย รักษาการผูชวยอาจารย
ใหญ รักษาการผูชวยผูอํานวยการ ไดผานประสบการณทํางานมาครบทั้งสี่ฝาย ไดรวมงานกับบุคคล 
หนวยงาน และองคกรตางๆ อยางมากมายทาํใหเกดิความมัน่ใจวาตนเองกส็ามารถทาํไดเหมอืนเชนคน
อืน่ๆ และอาจจะทาํไดดกีวาในหลายๆ เรือ่ง โดยในสวนตัวแลวผมมคีวามเชือ่ม่ันในตนเองในระดบัทีส่งู 
มคีวามช่ืนชอบในงานวิชาการมาโดยตลอด ชอบเปนผูนาํ มคีวามมุงมัน่ในการทํางาน จากประสบการณ
ทีผ่านมาทําใหแอบรักในงานการบริหารโดยไมรูตวั พฒันาตนเอง พฒันางาน เรยีนรูทกุเรือ่งทีจ่ะทํางาน

ความมุงมั่นและจุดเนนการทํางาน
 การเปนผู อํานวยการโรงเรียนสิ่งท่ีผม
มีความปรารถนาตองการใหเกิดขึ้น คือ ความรัก 
ความเขาใจ ความผูกพัน ความสามัคคี ความ
เปนพี่เปนนอง ของเราทุกคน การทํางานทุกเรื่อง
ผมพรอมท่ีจะนําพาทุกคนใหเดินไปพรอมๆ กัน
ผมมีความเชื่อวาความรัก ความเขาใจ ความเห็นใจ 
จะเปนพลังบันดาลไปสู ความสําเร็จในทุกดาน
การจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจหลักของการ
จัดการศึกษา เพราะเราทุกคน คือ “ครู” มีหนาที่
ใหความรูใหการอบรมส่ังสอน ผมมคีวามตองการให
นกัเรยีนของโรงเรยีนจอมสรุางคอปุถัมภ ทกุคนเปน
คนดี คนเกง มคีณุภาพ สิง่ทีผ่มตองการมากท่ีสดุคอื 
การมุงผลสมัฤทธ์ิอนัสูงสุดตองมุงไปท่ีนกัเรยีนเปน
อนัดับแรก โดยคํานึงถงึพืน้ฐานในการทาํงานอยาง
มีความสุขของทุกคน

การทํางานในโรงเรียนแบบสหศึกษา และโรงเรียนสตรี ตางกันอยางไร
 การทาํงานจะเปนโรงเรยีนแบบใดกต็าม ผมไมเคยวติกกงัวล เพราะผมระลกึอยูเสมอวา
ผมเปน “คร”ู ผมจะอยูทีไ่หน เมือ่ไร เวลาใด ผมกเ็ปนคร ูนกัเรียนทกุคนไมวาจะเปนหญงิหรอืชาย 
ยาก ดี มี จน ทุกคนคือลูกศิษยของผม ผมอาจจะมีประสบการณในการทํางานมาอยางหลาก
หลายถึงไมมีความรูสึกวาเกิดความแตกตางเลย ผมมีความสุขทุกครั้งที่คิดถึงนักเรียน พวกเขา
ทุกคนมีความเทาเทียมกันเสมอในสายตาของผม และไมเคยหนักใจ วิตกกังวล หรือกดดันเลย 
จะลูกชาย หรือลูกสาว เขาคือ “ลูกของผม”

เพื่อนักเรียน เพื่อโรงเรียน โดยเฉพาะการทํางานเพื่อทดแทนบุญคุณแผนดินเกิด ผมตั้งใจไววาผมจะทํางานเพื่อลูกหลานของชาวอยุธยาทุกคน 
ผมเกิดที่อยุธยา เปนคนอยุธยา ผมจะตองทําประโยชนใหแกอยุธยา
  สําหรับการไดมาทํางานเปนผูอํานวยการโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ผมมีความสุขมากเม่ือไดรับคําสั่งแตงตั้ง ผมเคยหวังวาจะไดมี
โอกาสไดทํางานในโรงเรียนที่เนนงานวิชาการ มีทิศทางมุงไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ  เปนผูนําทางวิชาการ และเปนที่หนึ่งในทุกดาน คําสั่ง
ศึกษาธิการจังวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 646/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ทําใหความหวังความตั้งใจของผมเปนความจริง ผมมีความ
สุขมากในกาวแรกที่กาวเขามาสูดินแดนแหงสีกรมทา-ขาว พบเพื่อนครูที่มีมิตรไมตรีที่ดีมากๆ พบนักเรียนที่มีความมุงมั่นตั้งใจเรียน มีความสุภาพ
ออนโยน มีความเรียบรอย กริยามารยาทท่ีงดงาม มองเห็นไดชัดเจนวาสถานท่ีแหงน้ีมีความอบอุน มีความผูกพัน เหมือนเคยไดทํางานรวมกัน
มานานแสนนาน การทํางานทีโ่รงเรยีนแหงนีม้คีวามราบร่ืน ทกุคนใหความรวมมอืรวมใจกนัเปนอยางดยีิง่ ผมภมูใิจเปนอยางยิง่ทีไ่ดมาเปนสมาชกิ
ของครอบครัวอันอบอุนนี้ 

กลาวถึงแอพพลิเคชั่นจอมฯ ชองทางติดตอสายตรงผูบริหาร
 เปนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ ผูปกครอง นักเรียน ครู และผูเกี่ยวของ ไดสื่อสารสิ่งตางๆ 
ใหฝายบริหารไดทราบเพื่อการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และหาแนวทางแกไขรวมกัน แต
การใชชองทางน้ีกจ็ะมีผลดีและผลเสียทีใ่กลเคยีงกัน หากเรานําเสนอในส่ิงทีด่งีามสรางสรรคหรอื
เปนไปในทางบวกโรงเรียนก็จะไดรับการพัฒนาแกไขรวมกัน ไมนําเสนอในสิ่งที่เปนไปในเชิงลบ 
ไมลบลางสิ่งที่ดีงาม ไมลดคุณคา ไมเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่สืบตอกันมาอยางยาวนาน ไมใช
ความรูสึกสวนตน 
  สรุปวา การมีชองทางในการสื่อสารกับผูบริหารเปนชองทางที่ดีที่ผู บริหารจะได
ลวงรูความตองการ ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการบริหารจัดการ ความคิดของทุกคนคือ
เสียงสวรรคที่จะสรางสรรคเกียรติยศและศักด์ิศรีของพวกเราทุกคน ขอเพียงวาขอความตางๆ 
ตองเปนขอความท่ีแสดงเจตนาถึงประโยชนของสวนรวม ไมใชความรูสึก ระบายอารมณ หรือ
ประโยชนสวนตน โดยตองคํานึงถึงสิทธิของบุคคลอื่น และระเบียบ/กฎหมาย ตางๆ ดวย
การมีชองทางในการสื่อสารเชนนี้ก็เปนการสรางความรวมมือหรือการบริหารแบบมีสวนรวมอีก
ทางหน่ึงที่จะเปนการพัฒนาโรงเรียนในอีกรูปแบบหน่ึง ถึงแมวาอาจจะไมสามารถดําเนินการ
ตามความตองการของแตละบุคคลได แตทุกความคิดก็จะถูกหลอมรวมเพ่ือหาแนวทางพัฒนา
แกไขในภาพรวมตอไป 11วารสาร
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แนวทางในการบริหารจัดการและรับมือจํานวนนักเรียนลดลงเมื่อสังคมไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ
 การสาธารณสุขมีคุณภาพสูงคนไทยอายุยืนขึ้น อัตราการเกิดลดลง เปนความสําเร็จของการดําเนินงานของกระบวนการสาธารณสุข 
แตหลายคนคงจะคิดวิตกกังวล และหวงวาผูสูงอายุมากขึ้น เด็กหรือนักเรียนลดลงเราจะทําอยางไรกันดี เราคงตองเลิกคิดกันไดแลวปจจุบันนี้
เรามนีกัเรยีนจาํนวนมาก แตเราก็ไมสามารถท่ีจะสรางคุณภาพท่ีดทีีส่ดุใหแกเดก็ไดเลย เพราะมจีาํนวนมากเกินไป การอบรม สัง่สอน การดแูลไมทัว่ถงึ
มีแตการสรางการเพิ่มปริมาณปลอยปละการสรางคุณภาพ ทําใหคุณภาพของคนในสังคมตกตํ่า กอเกิดอาชญากรรม อยางมากมาย 
 การที่มีจํานวนผูสูงอายุมากขึ้นก็เปนสิ่งที่ดีเพราะบุคคลเหลาน้ีมีความรูมีประสบการณ มีทักษะในการใชชีวิต มีความยับยั้ง ชั่งคิด 
 อีกประเด็นหนึ่งเมื่ออัตราการเกิดลดลง นักเรียนนอยลง เราก็จะสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมากขึ้น ครูก็สามารถ
ดูแลไดอยางทั่วถึง นักเรียนที่เรียนจบออกไปก็มีคุณภาพมีความสามารถสูง อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ไมตองแกงแยง แขงขัน 
 ประการสําคญัคนจะมีมากขึน้หรอืลดลงไมใชปญหา แตเราควรคิดและหาวิธพีฒันาคณุภาพของคนนาจะดกีวา ทาํอยางไรเราจะพัฒนา
ใหเขาเปนคนดีมรีะเบยีบวินยั ไมเอาเปรียบ ไมเหน็แกตวั ไมเหน็แกประโยชนสวนตน รูหนาทีม่ทีกัษะชวีติ จะทาํอยางไรใหทกุคนมคีณุภาพชีวติทีด่ี 
สิ่งเหลานี้นาคิดมากกวา

เปาหมายในการบริหารงาน  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ไดมีส วนรวมในการพัฒนาการศึกษาควบคู กับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยางยาวนานมาถึง 100 ป ผมมีความมุงเนนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความสุข 
รูสกึอสิระ และมีความคิดสรางสรรค จดัการเรียนการสอนโดยใหความสําคัญเรือ่งทกัษะ (Skills) มากกวา
การเรียนรูแบบทองจาํ (Knowledge) จะรวยหรือจนฐานะไมใชอปุสรรค ในการเรียน นกัเรยีนทกุคนของ
โรงเรยีนจอมสรุางคอปุถมัภจะไดรบัโอกาสทีเ่ทาเทยีมกัน จะเปนหองเรยีนแบบใดกต็าม นกัเรียนจะตอง
ไมออกจากหองเรยีน นัน่คอืนกัเรียนนักเรียนจะตองมคีวามสขุในการเรยีนตลอดเวลา  โดยคาํนงึถึงสิง่ที่
นักเรียนทุกคนตองเรียน คือ Environment Science เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักษาสิ่งแวดลอม
อยางย่ังยนื โดยนักเรียนจะตองเรียนรูแลมีความรับผดิชอบตนเองในระดับทีส่งู ซึง่จะไมสอนใหนกัเรียน
จดจําแตแตเพียงเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร อยางไร  แตจะเนนการใหนักเรียนคิดวเิคราะห

วาสิ่งที่เกิดนั้นเกิดขึ้นอยางไร มีที่มาที่ไปอยางไร เกิดขึ้นเพราะเหตุใด และเราจะมีวิธีการปองกัน แกไขอยางไร เชน หากเจอกับสภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ํา เราจะประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตุใด เราจะสอนใหเห็นถึงความสําคัญกับเรื่องความคิดสรางสรรค (Creativity) เพ่ือใหตอยอดจาก
การเรียนรูเชิงเทคโนโลยี เพราะเรามีความตองการสรางคนเพื่ออนาคตที่จะเขาสูยุคปญญาประดิษฐ (AI) เนนการจัดการเรียนรูแบบ Play and 
Learn เพื่อสรางทักษะในการนําเทคโนโลยีมาอยูรวมกันกับสังคมมนุษยอยางมีคุณคา และอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือการใหนักเรียนคนหา
ความถนัดทางอาชีพ เพื่อเปนแนวทางในการเลือกศึกษาตอ และประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตัวของนักเรียนเอง

ลําดับความสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน
 1. พัฒนาหลักสูตร เพื่อใหเกิดความทันสมัย ตอบสนองรองรับตอความเปลี่ยนแปลงของโลกในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
โดยครูที่ผานการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 2. พฒันาคร ู  เพือ่ใหครมูคีวามรูความเขาใจ ในหลกัการ และวธิกีารจดัการเรียนการสอน ใหทนัตอการเปลีย่นแปลงของสงัคมโลก และเทคโนโลยี 
เพราะครูจะตองมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สูงสุด
 3. พัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางวิชาการ เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการพัฒนาศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น
 4. จัดหาวัสดุ อุปกรณ สื่อการสอน และพัฒนาอาคารสภาพแวดลอมในการเรียน เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุงการพัฒนา
 5. พัฒนาหองเรียนคุณภาพ อาคาร/สถานที่  เพื่อใหเอื้อตอการพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ ไดเรียนรูจากสื่อ วัสดุ-อุปกรณ ที่ดี 
มีคุณภาพ ทันสมัย มีความสุขในการเรียน

เต็มอิ่มกับบทสัมภาษณเลยทีเดียวนะคะ เชื่อวาทุกทานคงคิดในใจเหมือนกองบรรณาธิการเราวา .. ‘ยิ่งรูจัก ยิ่งรักทาน’ นาสนใจจริงๆ คะ
กับวิสัยทัศนและมุมมองเรื่องตางๆ ของทานที่ใหสัมภาษณกับพวกเราในวันนี้ หวังอยางยิ่งวาเราจะมีโอกาสไดพูดคุยกับทานในเรื่องอื่นๆ 

และมานําเสนอผูอานทุกทานอีกในฉบับตอไป ขอบพระคุณ และยินดีตอนรับทานจากใจจริงคะ

12 วารสาร
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ชื่อ : นางสาวสุพัตรา  เกิดทรัพย   ชื่อเลน : โบว  
วัน เดือน ปเกิด : 20 ธันวาคม 2533                   
สถานภาพ : สมรส     
ภูมิลําเนา  :  จ. พระนครศรีอยุธยา       
ที่อยูปจจุบัน   :  26 ม.1 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรี (กศ.บ.) คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการทํางาน : ป 2557-2562 (ส.ค.) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
  ป  2562 (ก.ย. ) - ปจจุบัน โรงเรียนจมสุรางคอุปถัมภ    
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ :  วิทยากรโครงการ chevron enjoy science (kenan) 
ตําแหนงปจจุบัน :  ครู (คศ1.) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร     
คติประจําใจ : การกระทําสําคัญกวาคําพูด  
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... :  โรงเรียนที่เปนบานและครอบครัว ตั้งแตดิฉันเรียน ม.1-ม.6 
ที่นี่และเมื่อไดทํางานที่นี่ก็ยังรูสึกเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลงไป

ชื่อ : นายกลาณรงค  พรมมี    ชื่อเลน : อารม  
วัน เดือน ปเกิด : 3 เมษายน 2538                   
สถานภาพ : โสด     
ภูมิลําเนา : จ.รอยเอ็ด      
ที่อยูปจจุบัน : 90 หมุ 8 ต.หนองผือ อ.จตุรพัตรพิมาน จ.รอยเอ็ด  
ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรี มหาลัยวิทยาราชภัฏรอยเอ็ด
ประวัติการทํางาน : นักศึกษาฝกสอนโรงเรียนจตรุพักตรพิมานรัชดาภิเษก 
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ :  เปนผูฝกสอนนักกีฬาบาสเกตบอลไดเหรียญทอง ปาริชาติเกมส 
ตําแหนงปจจุบัน :  ครูผูชวย
คติประจําใจ : ฝนใหไกลแลวไปใหถึง  
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... :  ภูมิใจในอาชีพครูที่ไดมาสอนนักเรียนในโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ

á¹Ð¹íÒ
¤ÃÙãËÁ‹
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ชื่อ  : นางสาวสาริณี  มาปอง   ชื่อเลน: เอ  
วัน เดือน ปเกิด  :  6 ตุลาคม 2531                  
สถานภาพ :  โสด     
ภูมิลําเนา  : อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกน       
ที่อยูปจจุบัน   :  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
ประวัติการศึกษา  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
                        วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ธุรกิจการเกษตร) 
ตําแหนงปจจุบัน : ครูผูชวย หมวดวิชาเกษตรกรรม กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  
คติประจําใจ : คิดดี  ทําดี  พูดดี  
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... :  สถาบันการศึกษาที่ใหความรู อบรมกิริยามารยาทใหนักเรียน
เปนคนเกงคนดีของสังคม
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ชื่อ  : นางสาววิลาสินี  ธาราพงษ    ชื่อเลน :  ฝาย   
วัน เดือน ปเกิด  :  20  กันยายน  2538       
สถานภาพ :  โสด    
ภูมิลําเนา  :  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
ทีอ่ยูปจจบุนั   :  7/7  หมู  3  ตาํบลทาวาสกุร ี   อาํเภอพระนครศรอียธุยา   จงัหวดัพระนครศรอียธุยา
ประวตักิารศกึษา  :  ปรญิญาตร ี  ศกึษาศาสตรบณัฑติ (ศษ.บ) ภาษาองักฤษ   มหาวทิยาลยัศลิปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร  จังหวัดนครปฐม
ตําแหนงปจจุบัน : ครูผูชวย        
คติประจําใจ : Don’t tell people your plans, show them your results.           
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... :  โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดในฝนของเด็กผูหญิงหลายๆ คน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง ที่เพียบพรอมดวยกิริยามารยาท อาคารสถานที่ 
ความสําเร็จตางๆมากมาย

ชื่อ  : นางสาวบงกชมาศ  แดงมณี  ชื่อเลน :  มิลค   
วัน เดือน ปเกิด  : 17  เมษายน  2530       
สถานภาพ : สมรส    คูสมรส : นายอภิสิทธิ์  เผือกแดง   
ภูมิลําเนา  : จังหวัดพิษณุโลก        
ที่อยูปจจุบัน : 345/129  หมู 3 ต.อรัญญิก  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก   
ประวัตกิารศกึษา  : ปรญิญาตร ี ศลิปศาสตรบญัฑติ ( ศศ.บ. ) ภาษาจนี มหาวทิยาลยันเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก 
ประวัติการทํางาน : 1 กุมภาพันธ 2553 เจาหนาที่ กองกิจการตางประเทศ สังกัดสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก  
 3 มกราคม 2554   เลขานุการผูอํานวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก 
 6 มกราคม 2555  ครูสอนภาษาจีน   โรงเรียนสิ่นหมิน  จงัหวัดพิษณุโลก 
 3 สิงหาคม 2555  ครูอัตราจางภาษาจีน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  จังหวัดพิษณุโลก 
 26 สิงหาคม 2562  ครูผูชวย โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ : 
 - คณะกรรมการผูตัดสินการแขงขันทักษะวิชาการ การแขงขันพูดสุนทรพจน ระดับภาคเหนือ ครัง้ที่ 15  
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การแขงขนัแกะสลักผลไม ระดับประเทศ ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63
 - ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง การเพลงคุณธรรม ระดัภาคเหนือ ศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรับรางวลัระดบัเหรยีญทอง การแขงขนัพดูเพือ่อาชพีภาษาจนีและเขยีนเรยีงความ ระดบั ม.ปลาย ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
  มัธยมศึกษาเขต 39  ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรับรางวลัระดบัเหรยีญทอง การแขงขนัพดูเพือ่อาชพีภาษาจนี เขียนเรยีงความ และละครสัน้ ระดบั ม.ปลาย ระดบัเขตพืน้ที่
  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39     ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรับรางวลัระดบัเหรยีญทอง การแขงขนัพดูเพือ่อาชพีภาษาจนี เขียนเรยีงความ และละครสัน้ ระดบั ม.ปลาย ระดบัเขตพืน้ที่
  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรับรางวลัระดบัเหรยีญทอง การแขงขันพดูเพือ่อาชพีภาษาจนี เขียนเรยีงความ และละครสัน้ ระดบั ม.ปลาย ระดบัเขตพืน้ที่
  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
 - ครผููสอนนกัเรยีน ไดรับรางวลัระดบัเหรยีญทอง การแขงขนัพดูเพือ่อาชพีภาษาจนี เขียนเรยีงความ และละครสัน้ ระดบั ม.ปลาย ระดบัเขตพืน้ที่
  การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
ตําแหนงปจจุบัน : ครูผูชวย       
คติประจําใจ : สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแลว  มันสวยงามเสมอ      
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... : บานหลังใหมที่อบอุนและสวยงาม
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ชื่อ  : นางสาวสุจิตรา สินธุแสง      ชื่อเลน : มุก 
วัน เดือน ปเกิด  : 29 กุมภาพันธ 2539   
สถานภาพ : โสด
ภูมิลําเนา  : 98/35 ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
ที่อยูปจจุบัน   : 98/35 ตําบลเชียงรากนอย อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
ประวัติการศึกษา  :  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเชียงรากนอย 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จบจาก โรงเรียนยอแซฟอยุธยา  ม.1-3
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห 1 แผนการเรียน ศิลป-คํานวณ
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ : เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตําแหนงปจจุบัน  ครูผูชวย โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
คติประจําใจ : ตัวอยางที่ดี...มีคากวาคําสอน
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... :  โรงเรียนที่เต็มไปดวยความรัก ความชวยเหลือ การมีนํ้าใจซึ่งกันและกันทั้งครูและนักเรียน

ชื่อ : นางสาวกษมาศ  ฟองเพชร  ชื่อเลน : ตั๊ก          
วัน เดือน ปเกิด  : 26 พฤษภาคม 2529                                    
สถานภาพ : โสด  
ภูมิลําเนา  : จ.พระนครศรีอยุธยา               
ที่อยูปจจุบัน : 57/1 หมู 2  ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000   
ประวัติการศึกษา  :  - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตร (วท.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ             
  - ปริญญาโท  คณะวิทยาศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา (วท.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา    
ประวัติการทํางาน : ป พ.ศ.2557 – 2562     ครู โรงเรียนอุทัย    
  ป พ.ศ.2562 – ปจจุบัน  ครู โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ   
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ : ไดรับเลือกเปน “ครูดีศรีอุทัย” ประจําป 2560 
ตําแหนงปจจุบัน  ครู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  
คติประจําใจ : ความพยายามคือหนทางแหงความสําเร็จ         
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... : โรงเรียนที่มีเอกลักษณชัดเจน สอนทั้งความรูและความเปนกุลสตรี     
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ชื่อ  : นางสาวภัทรฉัตร  บุญเทียม  ชื่อเลน : ปุย
วัน เดือน ปเกิด  : 16 กรกฎาคม 2534
สถานภาพ : โสด 
ภูมิลําเนา  : 86/2 หมู 5 ตําบลลุมพลี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ที่อยูปจจุบัน : 86/2 หมู 5 ตําบลลุมพลี  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประวัติการศึกษา  : ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวขวง จ.แพร
  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน จ.แพร
   ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการทํางาน : ครูโรงเรียนประสาทวิทย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา (2558)
                         ครูอัตราจางโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ (ตุลาคม 2558 – สิงหาคม 2562)
  ขาราชการครูโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ (สิงหาคม 2562 - ปจจุบัน)
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ: 
 -  ชนะเลิศระดับชาติระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย การนําเสนอผลงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง (IS)  ณ โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม  ประจําป 2561 (ครูผูฝกซอม)
 - รางวัลเหรียญทอง การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ประจําป 
2562 (ครูผูฝกซอม)
 - การนําเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาIS แกคณะผูศึกษาดูงานจากโรงเรียนและหนวยงานตางๆ
ตําแหนงปจจุบัน  ครูผูชวย 
คติประจําใจ : ทําวันนี้ใหดีที่สุด
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... : บานหลังที่ 2 ซึ่งจะตองคอยชวยเหลือเกื้อกูลคนในบาน (นักเรียนและบุคลากรทุกทาน) สถานที่ตางๆภายในบาน
ใหสะอาดและเรียบรอย และพัฒนาบานใหดูดีมีแตคนชื่นชม นี่คือโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภของขาพเจา 
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ÂÔ¹´ÕμŒÍ¹ÃÑº...ÊÙ‹ÃÑéÇÊÒÃÀÕ
Welcome to Chom

ชื่อ  : นางสาวญาดา  สือบจากปอง 
วัน เดือน ปเกิด  : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531               
สถานภาพ :  โสด  คูสมรส : -   
ภูมิลําเนา  :  258  หมู 9 บานพรสวรรค ตําบลหนองไผ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 41131
ที่อยูปจจุบัน   :  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ    
ประวัติการศึกษา  :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรการเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน
   ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยขอนแกน         
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประวัติการทํางาน : 1. ลูกจางชั่วคราวโรงเรียนหนองไผพิทยาคม  สพป.ขก 5 
   2. ครูผูชวย โรงเรียนจอมสุรางอุปถัมภ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ:  
   1. ครูฝกซอมนักเรียนเขาแขงขัน กิจกรรม การประกวดมารยาทงาม อยางไทย ไดรับรางวัลเหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
จังหวัดขอนแกน
   2. ครูฝกซอมนักเรียนเขาแขงขนั กจิกรรม การจัดสวนถาดแบบช้ืน ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่1- 3 ไดรบัรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา        
ตําแหนงปจจุบัน  ครูผูชวย โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
คติประจําใจ : คิดดี ทําดี พูดดี
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... :    สถานที่ใหความรู ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  

ชื่อ  : นางสาวมนัสนันท  สังขบุญชู  ชื่อเลน :  นุย
วัน เดือน ปเกิด  :  22 มกราคม 2539
สถานภาพ : โสด
ภูมิลําเนา  : 68 หมู 10 ตําบลกะมัง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ที่อยูปจจุบัน  : 68 หมู 10 ตําบลกะมัง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประวัติการศึกษา  : ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา 2557 - 2561) สาขาวิชาฟสิกส  
   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ป)  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   ระดับมัธยมศึกษา(ปการศึกษา 2551 - 2556)   โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
   ระดับประถมศึกษา(ปการศึกษา 2545 - 2550)  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ:  
 - เปนครูผูฝกซอมนักเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัล
ระดับเหรียญทอง ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2562 
 - เปนนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ปพุทธศักราช2560 เพื่อบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช 2562
 - ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานดีเลิศ แบบ Oral Presentation (ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส จากการแขงขัน
โครงงานฟสิกส ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2560 
ตําแหนงปจจุบัน  ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คติประจําใจ : “ความขยันและความมุงมั่นจะนําไปสูความสําเร็จ”
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... : พรหมลิขิต เพราะเปนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแหงนี้ และเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ได
มีโอกาสไดกลับมาบรรจุเขารับราชการครูทํางานในสถานศึกษาแหงนี้อีกครั้ง
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Welcome to Chom

ชื่อ  : นางสาวณัฏฐชฎามณฑ  สัมมาชีพ  ชื่อเลน : ตั๊ก
วัน เดือน ปเกิด  :  23  ตุลาคม 2529
สถานภาพ :  สมรส คูสมรส :  นายสมเกียรติ  แสงวิลัย  
ภูมิลําเนา  :  1 หมู 6 ต.หันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ที่อยูปจจุบัน  : 1  หมู 6 ต.หันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ประวัติการศึกษา : 
 ระดับปริญญาตรี (ปการศึกษา 2548 – 2553) ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) 
 สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ระดับมัธยมศึกษา(ปการศึกษา 2542 – 2548)   โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
 ระดับประถมศึกษา(ปการศึกษา 2536 – 2542)  โรงเรียนวัดดุสิดาราม
ประวัติการทํางาน : 
 รับราชการ ตําแหนง ครูผูชวย วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
 รับราชการ ตําแหนง ครู วันที่  5  มกราคม  พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
 ยายมารับราชการ ตําแหนง ครู วันที่  10  ตุลาคม  2562 ณ  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 
ผลงาน /รางวัล / ความภาคภูมิใจ:  
 -  ครผููสอนนักเรียน  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมเพลงคุณธรรมระดับชั้น ม.4-ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
  ประจําปการศึกษา  2559 
 -  ครูผูฝกซอมนักเรียนเขารวมการแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา  ประจําป  2561
  ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ  โรงเรียนบางบัวทอง
 -  ครูผูสอนนักเรียน  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  
  ประจําปการศึกษา  2561
 - ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแขงขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ประจําปการศึกษา  2561
 -  ครูผูสอนนักเรียน  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67  
  ประจําปการศึกษา  2561 ณ  จังหวัดนครนายก
 -  ครูผู สอนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันประกวดโครงงานคุณธรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
  มธัยมศึกษาเขต 3
 - รางวัล “เพชรพลับพลา” ปการศึกษา  2561  ประเภทครูดีเดนดานคุณธรรม  จริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดี
 - รางวัล “เพชรพลับพลา” ปการศึกษา  2561  ประเภทหัวหนางานดีเดน  
ตําแหนงปจจุบัน : ครู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
คติประจําใจ :  ทาํความดี ละชั่ว ทําทุกอยางดวยความมุงมั่น ตั้งใจ
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... : ที่รัก ดิฉันเปนศิษยเกาโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภซึ่งที่แหงนี้เปนทุกสิ่งทุกอยางใหกับดิฉัน อาจารยทุกทาน
ใหทั้งดานการเรียน การอบรมท้ังเร่ืองวินัย กิริยามารยาทแบบอยางกุลสตรีทําใหดิฉันไดตระหนักเสมอวาโรงเรียนคือบานหลังที่สองและดิฉัน
มีความตั้งใจวาจะกลับมารวมพัฒนาโรงเรียนแหงองคสมเด็จพระพันปหลวงอยางเต็มกําลังและความสามารถ

ชื่อ : นายศักดิ์สุวรรณ  อนุเคราะห     ชื่อเลน :  หนึ่ง  
วัน เดือน ปเกิด  : 20  สิงหาคม 2538                   
สถานภาพ :  โสด    
ภูมิลําเนา  : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
ที่อยูปจจุบัน  : 118/1 ม.6  ต.ภาชี  อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา  : คณะศึกษาศาตร  สาขาการสอนศิลปะ มหาวิทยาลัยบรูพา จ.ชลบุรี                                
ตําแหนงปจจุบัน : ครูอัตราจาง        
คติประจําใจ : อยูกับปจจุบันและทําทุกวันใหดีที่สุด      
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภคือ... : สถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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โดย ครูนนทพร  แจงกลปาน

 ประเทศไทยเปนประเทศเดียวในโลกที่นําสวนตางๆของ
ดอกไมมาแยกสวนเพือ่ประดษิฐเปนดอกไมในรปูแบบของพวงมาลยั
        “พวงมาลัย” เปนสิง่ทีแ่สดงออกถงึความงดงาม ออนหวาน
นอบนอม การใหเกียรติใหความเคารพบูชา ประเทศไทยไดใช
พวงมาลัยในการสงมอบความรูสึก หรือเปนตัวแทนในโอกาสตางๆ
มาชานาน นบัตัง้แตอดตีจนถึงปจจบุนั “พวงมาลัย” ในประเทศไทย
ถอืกาํเนดิเมือ่ใดยงัไมมหีลกัฐานบงบอกแนชดั มเีพยีงแตหลกัฐานที่
อางถึงในพระราชนิพนธ เรื่องพระราชพิธี 12 เดือน ในสมัยสุโขทัย
เปนราชธานี แตครั้งสมัยพระเจาอรุณมหาราช  คือพระรวงเจา
เปนพระเจาแผนดินมีพระสนมเอก คือ ทาวศรีจุฬาลักษณ หรือ
นางนพมาศ ผูซึ่งมีความสามารถดานฝมือในการประดิษฐดอกไม
สดเปนเลิศ วา …ทาวศรีจุฬาลักษณไดคิดตกแตงโคมลอยใหงดงาม
วิจิตรกวาโคมของพระสนมอ่ืนทั้งปวง โดยการนําเอาดอกไมตางๆ
มาประดษิฐตกแตง และไดสนันษิฐานวานาจะเปนธรรมเนยีมปฏบิตัิ
ตอกันมาเมื่อถึงพระราชพิธิสําคัญตางๆ
       การรอยพวงมาลยัเร่ิมมหีลกัฐานปรากฎชดัขึน้ในสมยัรตันโกสนิทร งานฝมอืดานการประดษิฐดอกไมกเ็ปนทีข่ึน้
ชื่อลือชามาก และก็เปนที่นิยมประดิษฐในงานตางๆ  ในสมัยรัชกาลที่5 มีพระราชนิยมการทําดอกไมของไทยเปน

อยางยิง่ไมวาจะมงีานราชพธิใีดๆ เจานายฝายในตองประกวดกนั
จัดแตงดอกไมมาถวายใหทรงใชในงานน้ันๆ พระมเหสีเทวี
ทุกตําหนักใฝพระทัยในการจัดแตงดอกไมไปตามๆกัน แตละ
พระองคก็จะมีชื่อเสียงในทางตางๆกัน สมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถโปรดเกลาฯ ใหฝกหัดอบรมขาหลวงและ
ครูโรงเรียนราชินีใหรู จักทําดอกไมแหงเลียนแบบดอกไม
สดดวยโดยมีการจางครูชาวญี่ปุนมาสอน ทรงสงเสริมฟนฟู
การทําดอกไม และทรงใชเวลาวางประดิษฐดัดแปลงการทํา
ดอกไมแบบเกาใหแปลกพิสดารออกไป กลาวคือ แตเดิมคน
ไทยจะนิยมรอยมาลัยดวยดอกมะลิ และเปนมาลัยสีขาวกลม
ธรรมดา  แตสมเด็จพรระศรีพชัรินทราบรมราชินนีาถไดทรงคิด
รอยมาลัยดวยดอกไมตางๆ และใชใบไมแทรกทําใหมีลวดลาย
มีสีตางๆอยางงดงาม มีการพลิกแพลงทํารูปตางๆ กันดวย

ลป นกลปานกลปาน

นยมประดษฐใ
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ดังจะเห็นไดจากพวงมาลัยโซที่ใชคลองคอมาในวันเปดพระบรมรูป ทรงมา รัชกาลที่ 5
และในงานพระศพสมเด็จพระปยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา พระมารดา และสมเด็จ
พระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระฟนวัสลาอัยยิกาเจา สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถมีพระราชสาวนียใหทาววรคณานันท (ม.ร.ว. ปม มาลากุล) จัดทํามาลัย
ไปประดับพระศพ เชน ตกแตงตามฉัตรรัดพระโกษ แขวนตามประตู หนาตาง มาลัย
ที่รอยนั้นจะมีการตกแตง เปลี่ยนสี เปลี่ยนแบบเรื่อยๆ  
 ในการนี ้ไมเพยีงการรอยมาลยัเทานัน้ สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ

ยังมีพระนามเลื่องลือในการจัดดอกไมบนโตะอาหาร ประดับหองเสวยเมื่อมีพระราชพิธีสําคัญ หรืองานเลี้ยง
ตอนรับแขกบานแขกเมือง พระองคจะทรงเปนผูตกแตงดวยดอกไมอยางสวยงาม สมกับ “ขัตติยนารี ศรีแผนดิน
รัตนโกสินทร” อยางแทจริง
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ขอบคุณขอมูลจาก www.kr.ac.th › pornpen

“ทาววรคณานันท”

 Chom’Tip C
ขอ

 
 สม เด็ จพระศรี พั ช ริ นทร าบรมร าชิ นี น าถ
ในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั ไดพระราชทาน
ทรพัยสวนพระองคสรางโรงเรียนจอมสุรางคอปุถมัภขึน้ 
เพื่อเปนโรงเรียนสําหรับกุลสตรีประจํามณฑลอยุธยา 
โดยไดเปดทําการสอนต้ังแตปพ.ศ.2462 และไดจัด
การเรียนการสอนในวิชางานบานงานเรือนซึ่งเปน
สิ่งจําเปนสําหรับสตรีสมัยกอน ไมวาจะเปนวิชาเย็บปก

ถักรอย การรอยมาลัย การจัดดอกไมสด เทาที่ผูเขียน ไดคนควาหาขอมูล/สอบถามจากคุณครูเกาทานหนึ่งพบวาเมื่อสมัยทานเปน
นักเรียน (พ.ศ.2499) ก็เรียนวิชารอยมาลัยเชนกันโดยมคีุณครูสุภัทรา  แยมประสงค เปนครูผูสอน และก็มีการจัดการเรียนการสอน
กนัเรือ่ยมาจนถึง พ.ศ.2529 คณุครูณรงัษ ีบญุคง ไดมารบัราชการท่ีโรงเรียนจอมสุรางคอปุถมัภกไ็ดสอนวิชานีเ้รือ่ยมาจนทานเกษียณ
อายุราชการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เปนสิ่งที่ปลูกฝงความเปนกุลสตรีที่ทําใหนักเรียนหญิงโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
แตกตางจากโรงเรียนอืน่ ถึงแมวากาลเวลาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็อยากใหวิชา (แบบ) นี้อยูคูกับโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภตลอดไป

่
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บอกเลาเกาสิบ
Events ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

โดย รองฯ วริทธิ์ธร ภาคสุชล

1. กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 2563 ไดมีการจัดกิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหง และจับฉลาก
รางวัลของขวัญปใหมใหกับเด็กนักเรียน

2. งานสงเสริมประชาธิปไตย มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ลาก

20 วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



บอกเลาเกาสิบ
Events ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

3. โรงเรียนวาวีวิทยาคม ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย  จัดโครงการนําคณะครูเขาศึกษาดูงานเพื่อศึกษา
แลกเปล่ียนประสบการณนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และเพ่ือเปนการสงเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียน ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 

4. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดําเนินการจัดกิจกรรม “บวร” รวมใจสรางชุมชน
คุณธรรม ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
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บอกเลาเกาสิบ
Events ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

โดย รองฯ วริทธิ์ธร ภาคสุชล
บอกเลาเกาสิบ

Events
§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
โดย รองฯ นิติพร เชื้อสุวรรณ

การจัดกิจกรรมประเมินและวิพากษหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อจัดทํารายงานผลการใชและพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  ประจําปการศึกษา 2562 »ÃÐàÁÔ¹ËÅÑ¡ÊÙμÃ
 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ไดดําเนินการใชหลักสูตรโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ พุทธศักราช 2552 ( ฉบับปรับปรุง 
2561 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อใหไดขอมูลผลการใชและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จึงจัดใหมีการประเมินและวิพากษหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลการใชและพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา วนัพฤหสับดทีี ่6 กมุภาพนัธ 2563 และวนัพฤหสับดทีี ่13 กมุภาพนัธ 2563 ซึง่จะนาํไปใชประโยชนในการนาํเสนอ 
ผลการดําเนนิงานตอสาธารณชน ใชเปนหลกัฐานอางองิประกอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน
รวมทั้งใชเปนขอมูลสรุปผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรยีนจอมสุรางคอุปถัมภ ประจําปการศึกษา 2562
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บอกเลาเกาสิบ
Events ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹บอกเลาเกาสิบ
Events §Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

สรุปผลกิจกรรมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) ระหวางวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562

ส ร

ลําดับ หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคม

เดิม) ม.4-ม.6
61 ทองแดง 51 1. นางสาวจารุมน  กัลยานันฑปรีชา 1. นางสาวทิพวรรณ  เกษรโอสถ 

2 คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
ม.1-ม.3

15 เขารวม 41 1. เด็กหญิงชญานิษฐ  สุขสวาง 1. นายอัศวิน  พุมมรินทร

3 คณิตศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร 
ม.4-ม.6

15 เขารวม 39 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงศรี 1. นางสาวมาศสิริ  เหมือนเพชร 

4 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.1-ม.3

61 ทองแดง 31 1. นางสาวชุติกาญจน  อินทรโอภาส
2. นางสาวณัฐถิยา  ศิริปรุ
3. เด็กหญิงศิรประภา  เจริญชัยชนะกิจ

1. นายอัศวิน  พุมมรินทร
2. นางสาวกาญจนา  กลับเปนสุข

5 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร  
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ม.4-ม.6

61 ทองแดง 21 1. นางสาวธนวรรณ  ชูชัยยะ
2. นางสาวรัตนาภรณ  มัธยธนา
3. นางสาววิมลสิริ  ชนะโลก

1. นางสาววิมลพันธ  ทรายทอง
2. นางสาวมาศสิริ  เหมือนเพชร 

6 คณิตศาสตร การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประ
เภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตรไป
ประยุกตใช ม.4-ม.6

54 เขารวม 44 1. นางสาวชยุดา  ทองโสม
2. นางสาวบัณฑิตา  ปณฑุราธิกุล
3. นางสาวภัณฑิรา  ตวงสุวรรณ 

1. นายอานนท  สุวรรณธัย
2. นางสาวปยพร  โทนะบุตร

7 คณิตศาสตร การแขงขันสรางสรรคผลงานคณติศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ม.1-ม.3

64.75 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงกายแกว สถานทิพย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พูลเพิ่

1. นางนารินทร  สุภสุข
2. นางสาวสุพัตรา  เกิดทรัพย 

8 คณิตศาสตร การแขงขันเวทคณิต ม.1-ม.3 58 เขารวม 37 1. เด็กหญิงฐานิยา  เตี๋ยพานิช 1. นางสาวจิรินทร  แสกระโทก
9 วิทยาศาสตร การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร 

ม.1-ม.3
70.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แจงวงษ

2. เด็กหญิงผริตา  นัดดา
3. เด็กหญิงอชิรญา  สิงหโต 

1. นางสาวภัสสร  สุดสมัย
2. นายสัจจาพร  ภูประดิษฐ

10 วิทยาศาสตร การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) ม.4-ม.6

84.4 ทอง 43 1. นางสาวปรียานุช  มีภาษณี
2. นางสาวเปมิกา  ศรีพุฒตาล
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  แสงโชติ 

1. นางนภัสวรรณ  คงรื่น
2. นางสาวนิจจารีย  ตุมทรัพย

11 สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 48 1. เด็กหญิงณัฐวรินทร  ทิพยพงษ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขันธเครือ
3. เด็กหญิงตรีสุนันท  สัมมาชีพ
4. เด็กหญิงนฤพร  ใจโปรง
5. เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลสมสกุล

1. นางสุนีย  ขันธวิธิ
2. นางสาวปฐมาวดี  พิมาลัย

12 สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแขงขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 78.6 เงิน 27 1. เด็กหญิงกนิศา  มหาไวย
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นาคเกษม
3. นางสาวจุฬาลักษณ  ใจเฉื่อย
4. นางสาวฐิติพร  เสถียรพันธ
5. นางสาวณฐมน  ละออ
6. นางสาวธัญชนก  ตัณฑุลอุดม
7. เด็กหญิงปนัดดา  มงคล
8. เด็กหญิงลักคณา  หวังดี
9. นางสาววิลาวัลย  วงษเพ็ชรเขียว

1. นางสาวกนกศรี   พงษเทียน
2. นายนิทัศน  แปนออย
3. นายธารา  มาบุญคง

13 ศิลปะ-ดนตรี การแข งขันขับร องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

85.5 ทอง 30 1. เด็กหญิงนริสา  โพธิ์สวัสดิ์ 1. นายพีรวัส  ปนทองคํา

14 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภท
หญิง ม.4-ม.6

85 ทอง 28 1. นางสาวณัฐธยาน  การินทุ 1. นายพีรวัส  ปนทองคํา

15 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3

73 เงิน 41 1. เด็กหญิงนริสา  โพธิ์สวัสดิ์ 1. นายพีรวัส  ปนทองคํา

16 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะ
เลิศอันดับ

ที่ 1

1. นางสาวนิพาดา  แดงประดับ 1. นางสุดารัตน  เทศเวทินากร 

17 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ม.1-ม.3 92.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรพินย  หวังวีระ 1. นางสุดารัตน  เทศเวทินากร 

23วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



บอกเลาเกาสิบ
Events ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹บอกเลาเกาสิบ
Events §Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

ลําดับ หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
18 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันเดี่ยวขิม 7 หยอง ม.4-ม.6 91 ทอง 14 1. นางสาวภาศิริ  ศรีจันทร 1. นางสุดารัตน  เทศเวทินากร 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันวงป พาทยไมแข็งเคร่ืองคู  

ม.1-ม.6
90.6 ทอง 8 1. นางสาวกนกวรรณ  สุนทรวิบูลย

2. นางสาวณัฐชยา  มีชูเวช
3. นางสาวธนวรรณ  พิมาลัย
4. นางสาวธัญญารัตน  เนียมหอม
5. นางสาวธัญทรียา  ณ นคร
6. นางสาวนิพาดา  แดงประดับ
7. นางสาวปุณณิศา  แกวสถิตย
8. นางสาวพิมพลภัส  พูลสาริกิจ
9. นางสาววิมลวรรณ  บรรจงศิริ
10. นางสาวศรแกว  สังขประไพ
11. นางสาวศิโรรัตน  แจงอรุณ
12. นางสาวสุดารัตน  สมัยกุล 

1. นางสุดารัตน  เทศเวทินากร 

20 ศิลปะ-ดนตรี การแขงขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงกรพินย  หวังวีระ
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ  พระครูถิ่น
3. นางสาวณัชชา  ขันติธรรมากร
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  พูลทราย
5. นางสาวธนวรรณ  พิมาลัย
6. นางสาวธัญทรียา  ณ นคร
7. เด็กหญิงนฤมล  คงดีเพียร
8. เด็กหญิงนิชนันท  แข็งธัญญกิจ
9. นางสาวปุณณิศา  แกวสถิตย
10. เด็กหญิงพรชนก  ไวยไมตรี
11. นางสาวพิมพลภัส  พูลสาริกิจ
12. นางสาวภาศิริ  ศรีจันทร
13. นางสาววิมลวรรณ  บรรจงศิริ
14. นางสาวศรแกว  สังขประไพ
15. นางสาวศศิภา  ไกรสําอางค
16. นางสาวศศิวิมล  ไกรสําอางค
17. เด็กหญิงสุภัคสิณี  ธรรมสินธุ
18. นางสาวอภิชญา  ขาวหอมหาง
19. เด็กหญิงอรอุษา  รื่นชล
20. เด็กหญิงอารยา  กนกเพ็ชรรัตน

1. นางสุดารัตน  เทศเวทินากร

21 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขันระบํามาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 15 1. เด็กหญิงจิรวดี  คงสําเร็จ
2. เด็กหญิงญาณิศา  หาวงษ
3. เด็กหญิงณัฐนันท  ปนพัฒน
4. เด็กหญิงปรีญานุช  พุมอินทร
5. เด็กหญิงมนธิชา  กุมภะสิงห
6. เด็กหญิงศุทธิณี  ฆองกําจัด
7. เด็กหญิงอุลัยลักษณ  เรณุมาร
8. เด็กหญิงเกณิกา  พูลมี 

1. นายสุธาวัชร  แสงพรรณ
2. นางอนันตภา  พิบูลย

22 ศิลปะ-นาฏศิลป การแขงขนันาฏศิลปไทยอนุรกัษ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 27 1. นางสาวดวงฤทัย  ไวยนิยี
2. นางสาวดุสิตา  จันทรศิริ
3. นางสาวนภิสา  ดรไชย
4. นางสาวพรกนก  อินทรสนอง
5. นางสาวลัลนา  บรรเลง
6. นางสาวสุชัญญา  วงศสิงห
 

1. นายสุธาวัชร  แสงพรรณ
2. นางอนันตภา  พิบูลย

23 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขนัพดูภาษาองักฤษ  (Impromptu 
Speech) ม.1-ม.3

90.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงอชิรญา  ไชโย 1. นางสาวอภินุช  พรมทา 

24 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ม.4-ม.6

83 ทอง 10 1. นางสาวคริมา  พูลผล 1. นายนภัทรวิชญ  โอริส 

25 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 
ม.1-ม.3

84 ทอง 25 1. เด็กหญิงธีมาพร  คันธัพ 1. นางชนนิกานต  สามสี 

24 วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



บอกเลาเกาสิบ
Events ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹บอกเลาเกาสิบ
Events §Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

ลําดับ หมวดหมู รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
26 ภาษาตาง

ประเทศ
การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) 
ม.4-ม.6

77.67 เงิน 17 1. นางสาวพัทธนันท  หอมสนิท 1. นางสาวพาทินธิดา  การะวงศ 

27 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.1-ม.3

69 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงจุฑารัตน  นวลตา
2. เด็กหญิงบิลกีส  ฆองวงษ
3. เด็กหญิงพิชญสิณี  ตรีลาภี
4. เด็กหญิงอภิสรา  สําราญมล
5. เด็กหญิงอัยยา  สงศิลปวัฒน 

1. นางสาวกรรณิกา  มะลิดา
2. นายวรินทร  แทนคํา 

28 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันละครส้ันภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.4-ม.6

93.8 ทอง รองชนะ
เลิศอันดับ

ที่ 2

1. นางสาวกนกกร  วชิระอัศกร
2. นางสาวกัลยากร  สัญจรโคกสูง
3. นางสาวชนกนันท  กุฎีรักษา
4. นางสาวชยาภรณ  พรายจุมพล
5. นางสาวอริสรา  ทรศัพย 

1. นางสาววันทนีย  บุญยะพัน
2. นางสาวพิมพรัตน  เกิดสติ 

29 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 79.3 เงิน 23 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โอฬารนิธิพงศ
2. เด็กหญิงรัตนวัลย  ถวายทรัพย

1. นายจีระยุทธ  นอยแดง
2. นางสาวบงกชมาศ  แดงมณี 

30 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ น 
ม.1-ม.3

79.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริรักษ  สายทองคํา
2. เด็กหญิงไอยรดา  ของไข 

1. นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง 

31 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญี่ปุ น 
ม.4-ม.6

96.33 ทอง รองชนะ
เลิศอันดับ

ที่ 2

1. นางสาวกัญญานัฐ  เถระวรรณ
2. นางสาววริศรา  รุจิระชาติกุล 

1. นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง 

32 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี 
ม.4-ม.6

73 เงิน 15 1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีหิรัญ
2. นางสาวปริยฉัตร  ปรางคสถิตกุล 

1. นางสาวกัณฑริดา  คุรุอังกูร 

33 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาฝรั่งเศส 
ม.4-ม.6

83.67 ทอง 9 1. นางสาวกนกนันท  แสนทําพล
2. นางสาวชนิภา  สัจจาภิรัตน 

1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภูแกว 

34 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันเลาเร่ืองจากภาพภาษาญี่ปุน 
ม.4-ม.6

90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชรินรัตน  ชูริบัตร
2. นางสาวนิรัชชา  ไกรเชย 

1. นางพัทธธีรา  จิตติจารียกุล
2. นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล 

35 ภาษาตาง
ประเทศ

การแข งขันเล าเร่ืองจากภาพภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6

96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาพร  ศรีมณี
2. นางสาวศตพร  เวชทัพ

1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภูแกว 

36 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันละครสั้นภาษาฝร่ังเศส ม.
4-ม.6

89 ทอง รองชนะ
เลิศอันดับ

ที่ 1

1. นางสาวณัชชา  ภูดํารงค
2. นางสาวธินัชชา  เจริญไทย
3. นางสาวรมิตา  ดวงหิรัญ
4. นางสาวรุจิรากรณ  ประสงคเศษ
5. นางสาววิลาวัณย  ฉายสุขเกษม

1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภูแกว

37 ภาษาตาง
ประเทศ

การแขงขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ม.4-ม.6

60 ทองแดง 26 1. นางสาวพิมพลักษณ  สายทองคํา 1. นายอรรถพล  แซยาง

38 กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริมการ
อาน ม.1-ม.3

75.7 เงิน 27 1. เด็กหญิงชนัญญา  อินสวาง
2. เด็กหญิงลานนา  มะลิซอน
3. เด็กหญิงสูฝน  อยูสบาย

1. นายปยะเวช  รวมเผาไทย
2. นางจิรัชญา  สารีโท 

39 คอมพิวเตอร การแขงขันการสราง Web Applica-
tions ม.4-ม.6

55 เขารวม 28 1. นางสาวณัฐณิตา  วงศสถิตย
2. นางสาวพชรสร  ศุขศรีทอง

1. นายทรรศิน  อุษาวิจิตร
2. นางปาริชาติ  อุษาวิจิตร

40 คอมพิวเตอร การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร 
ประเภทซอฟตแวร ม.4-ม.6

75 เงิน 17 1. นางสาวณัฐพร  ปทมเศรษฐ
2. นางสาวนันทนภัส  สังภาลี
3. นางสาวเบญญาภา  ไวกยี 

1. นางตันติวรรณ  แสงแกว
2. นายภาณุพงษ  ซุคคาน 

41 คอมพิวเตอร การแขงขันการสรางการตูนเร่ืองส้ัน 
(Comic Strip) ม.1-ม.3

65 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงพิรญาณ  มณีคุณาภรณ
2. เด็กหญิงเบญวรรณ  พูลทรัพย 

1. นางสาวสุอาภา  นาคพันธ
2. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส 

42 คอมพิวเตอร การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3

85 ทอง รองชนะ
เลิศอันดับ

ที่ 1

1. เด็กหญิงชญานิศ   สุขสมนาค
2. เด็กหญิงศรัณยา   พูลมา 

1. นางสาวนริศรา กระจางพัฒน
2. นางสาวเบญจมาภรณ  คลอง
สั่งสอน

43 การงานอาชีพ การแขงขันทําอาหาร นํ้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.4-ม.6

88 ทอง 15 1. นางสาวศศิธร  สุดาจันทร
2. นางสาวสุนันท  บุตทะโชติ
3. นางสาวอทิตยา  คงสมแสวง

1. นางชุติกาญจน  ไหลกูล
2. นางสาวญาดา  สืบจากปลอง

25วารสาร
สารภีสัมพันธสารภีสัมพันธ



บอกเลาเกาสิบ
Events ½†ÒÂºÃÔËÒÃ¡Ô¨¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

โดย รองฯ วริทธิ์ธร ภาคสุชล
บอกเลาเกาสิบ

Events
§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒä·Â
โดย ครูวริศรา ไชยชนะ

1. กิจกรรมทัศนาภาษากับวัฒนธรรม

2. คายสานศิลป 

 กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยจดักจิกรรมบรูณาการเชงิสหวทิยาภายใตโครงการ
สืบสานภูมิปญญาดานภาษาและวัฒนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2562
โดยนํานักเรียนรายวิชาภาษากับวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 - 4/12 เขารวม
ทัศนศึกษา ณ นิทรรศนรัตนโกสินทรและมิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร 

 วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 คณะครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย รวมกับ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาฯ นํานักเรียนแผนการเรียนภาษาไทยสังคมศึกษา
จดัคายสานศิลป ณ จงัหวัดกาํแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย 
 เป ดประสบการณด านภาษากับวัฒนธรรม
โดยการลงมือสัมผัสประสบการณจริง เพื่อเปนแนวทางใน
การอนุรักษและสืบทอด ศิลปะวัฒนธรรมไทย ในสถานที่
ตางๆ ดังนี้
 1. อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร
 2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
 3. บานพระพิมพ
 4. อทุยานประวัตศิาสตรสโุขทัย ไดชมแสง ส ีเสียง 
ในวันที่ซอมใหญการแสดง สวยงามตระการตา
 5. อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
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3. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปกรรมวิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียน (ระดับชาติ) ป 2562 ผลการแขงขัน ดังนี้

4. นิทรรศการ เปดรั้วโรงเรียน สารภีรวมใจเปดโลกวิชาการ Open House ประจําปการศึกษา 2562
วันศุกร ที่ 7 กุมภาพันธ 2563 

 การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4-ม.6 นางสาวจารุมน
กัลปยานันฑปรีชา ชั้น ม. 6/8 (เหรียญทองแดง) 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จดักจิกรรมนิทรรศการ เปดรัว้โรงเรียน สารภีรวมใจเปดโลกวิชาการ  Open House  ประจํา
ปการศึกษา 2562 ประจําซุมกิจกรรมกลุมสาระภาษาไทย ภายในซุมมีกิจกรรมดังนี้

3. งาน3. งาน
ของนักของนัก

การ
กัลปยานันฑ

1. บิงโกภาษาไทย  2. ตักไขวรรณคดี  3. ตอศัพท
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹ÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ
โดย ครูวสุ อังศุเกียรติถาวร

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ รวมกับ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จัดโครงการอบรม
เผยแพรกฎหมายใหแกนักเรียน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 การสอบธรรมสนามหลวง ประจําปพุทธศักราช 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 กลุมสาระฯ สังคมฯ จัดนิทรรศการ
สารภีวถิธีรรม นาํสูภมูปิญญาทองถิน่ เนือ่งในกิจกรรมสารภีรวมใจ
เปดโลกวิชาการ

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 กลุมสาระฯ สังคมฯ รวมกับพิพิธภัณฑ
เจาสามพระยา จดักจิกรรมพิพธิภณัฑสญัจรสูสถานศึกษา ใหแกนกัเรียน
แผนการเรยีนภาษาไทย – สงัคมศกึษา ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่4 – 6 

วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ 2563 การฟงธรรมเทศนาและพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปพุทธศักราช 2563

วันที่ 15 - 16 มกราคม 2563  กลุมสาระฯ สังคมฯ จัดกิจกรรมการศึกษาภูมิศาสตรการทองเที่ยวและวิชาชีพดานอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี ใหแกนักเรียนแผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ รวม
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปยมหาราช

ฎฎ

ฤ ุ
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤³ÔμÈÒÊμÃ�
โดย ครูวิมลพันธ ทรายทอง

กิจกรรมที่ 1 การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21

กิจกรรมท่ี 2 โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)
ประจําป 2562

กิจกรรมที่ 3 การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

 กลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตรนํานักเรียนเขารวม การแขงขันคณิตศาสตร
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562  ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนไดเขาแขงขันรอบเจียระไนเพชร ดังนี้

 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภได รับโล ประกาศเกียรติคุณ
สถานศึกษาสงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนรายวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โครงการประเมินและพัฒนาสูความเปน
เลิศทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ประจําป 2562

 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 ณ โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ จํานวน 7 รายการ 
 1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ระดับ ม.1-3 ไดรางวัล เหรียญทองแดง
 2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร ระดับ ม.4-6 ไดรางวัล เหรียญทองแดง
 3. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร ระดับ ม.4-6 ไดเขารวมกิจกรรม
 4. การแขงขันเวทคณิต ม.1-3 ไดเขารวมกิจกรรม
 5. การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดย GSP ม.1-3 ไดรางวัล เหรียญทองแดง
 6.การแขงขันอัจริยภาพ ม.1-3 ไดเขารวมกิจกรรม
 7.การแขงขันอัจริยภาพ ม.4-6 ไดเขารวมกิจกรรม

 นางสาววรนุช   ทวมประถม
 นางสาวหนึ่งฤทัย   แสงศรี
 นางสาวณิชาภัทร   ศรีสวัสดิ์

 เด็กหญิงณัฐภัสสร   ฟกเขียว
 เด็กหญิงชุติกาญจน  อนิทรโอภาส
 เด็กหญิงชญานิษฐ   สุขสวาง
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กิจกรรมที่ 4 ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ครั้งที่ 46 ปการศึกษา 2562

กิจกรรมที่ 6 ประกาศผลการสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่ 5 คายทักษะการคิดและการแกปญหา

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร นํานักเรียนเขารวมการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
ประเภทบุคคล
รางวัลชนะเลิศ โล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
   เด็กหญิงปาณิสรา   แกวสระแสน 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 1,500 บาท
   เด็กหญิงศิรประภา   เจริญชัยชนะใจ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 1,000 บาท
   เด็กหญิงชญานิษฐ   สุขสวาง
   เด็กหญิงณัฐภัสสร   ฟกเขียว
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล 300 บาท
  1. เด็กหญิงศริิกร   นิสะโสกะ

   2. เด็กหญิงธีรจุฑา   บุญยัง
   3. เด็กหญิงบุญสิตา   ธีระวัฒนวงศ
   4. เด็กหญิงปาณิสรา  ดํารงวารี
   5. เด็กหญิงชุติกาญจน อินทรโอภาส
ประเภททีม โล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
   เด็กหญิงปาณิสรา   แกวสระแสน 
   เด็กหญิงชญานิษฐ   สุขสวาง
   เด็กหญิงณัฐภัสสร   ฟกเขียว

 วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดกิจกรรมคายทักษะการคิดและการแกปญหา ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีนักเรียนจะไดนําความรูทางคณิตศาสตรมาใชเพื่อแกปญหา
ในสถานการณตาง ๆ เชน ฐานศาลาพระอรหันต ใหนักเรียนหาพื้นที่ของศาลาแปดเหลี่ยม โดยมีอุปกรณ คือ ตลับเมตร 1 ตลับ ฐานการหา
ความสูงขององคสมมติพระแมกวนอิม โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ เปนตน

 กลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตรนาํนกัเรยีนเขารวมการสอบแขงขนัทางวิชาการ ระดบันานาชาติ ประจาํป พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา) วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งไดรับรางวัล ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงชญานิษฐ สุขสวาง
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร ฟกเขียว
3. เด็กหญิงปาณิสรา แกวสระแสน
4. เด็กหญิงภาวินี บุญมี
5. เด็กหญิงศิรประภา เจริญชัยชนะกิจ
รางวัลเหรียญเงิน 
1. นางสาวกฤติยา โพธิขํา
2. นางสาวจิณณพัต แจงวงษ
3. เด็กหญิงชยาภรณ จิตสาคร
4. นางสาวชุติกาญจน อินทรโอภาส
5. เด็กหญิงญาณิศา นรานุต
6. เด็กหญิงณัฏฐธยาน ดีอารมย

7. เด็กหญิงณัฐฐินันท บุญไทย
8. เด็กหญิงธนรวี กงนอย
9. เด็กหญิงธันยชนก ศรีสวัสดิ
10. เด็กหญิงธีรจุฑา บุญยัง
11. เด็กหญิงนิยดา เจริญผล
12. เด็กหญิงบุญสิตา ธีระวัฒนวงศ
13. เด็กหญิงปวริศา แกวพันมา
14. เด็กหญิงปาณิสรา ดํารงวารี
15. นางสาวพัลลิภา ชืนตา
16. เด็กหญิงเพชรชมพู ปรีชาชาญ
17. เด็กหญิงศิริกร นิสะโสกะ
18. เด็กหญิงอติกานต ฉิมทับ
19. เด็กหญิงอภิษฏา พงศดี

20. เด็กหญิงอัสรีนา วงษดี
21. เด็กหญิงอิสราพร เชิดชูสีมา
รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงจีรากร สิทธิพฤกษ
2. เด็กหญิงชนาภา เดชศร
3. เด็กหญิงณัฏฐนิชา อินธิแสน
4. เด็กหญิงณัฏฐภัทร เสียงวิจิตร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา ภูหลักแกว
6. นางสาวณัฐถิยา ศิริปรุ
7. นางสาวธารนารี ดอกจําปา
8. นางสาวนพวรรณ ยิมสิงห
9. เด็กหญิงบุญญาธิพร อยูดี
10. นางสาวบุหลัน สงวนทรัพย

11. เด็กหญิงปาณิสรา สุขนานนท
12. เด็กหญิงปติพัฒน ธีระศักดิ์ประเสริฐ
13. เด็กหญิงพาทินธิดา กาฬภักดี
14. เด็กหญิงพิชญาภา ภาคอินทรีย
15. เด็กหญิงพิมพพิชชา จงกลรัตน
16. เด็กหญิงภัทราพร แสงแกวสุข
17. นางสาวรมิตา พุฒิพุฒชาติ
18. เด็กหญิงวรัทยา กสิกุล
19. เด็กหญิงศศิพิมพ อินคําลือ
20. เด็กหญิงศศิมาภรณ ไชโย
21. เด็กหญิงสโรชา บันนาศักดิ
22. นางสาวอลีนา แกวกฤษดา
23. เด็กหญิงอัญธิกา เพิมทรัพย
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒμ‹Ò§»ÃÐà·È
โดย ครูนภัทรวิชญ โอริส

ภาษาอังกฤษ

Christmas Day

Christmas Day

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรม Christmas Day โดยมีกิจกรรมหนาเสาธง
ตอบคําถามชิงรางวัล การแสดงของนักเรยีน และแจกลูกอม โดยซานตาและซานต้ี นอกจากน้ียงัมบีธูกจิกรรม

รางวัลการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ

ใหรวมสนุกมากมาย เชน การแสดงผลงานนักเรียน การประกวดรองเพลง และการขายอาหารนานาชาติ Sale’s Day ไดทั้งความรู
ความสนุกและอิ่มทองอีกดวย

Englisg Camp EP 2 Adventure to the world of O-NET 2 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมเติมความรู มุงสู O-NET ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรูปแบบ
คายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 2

English Camp EP 1 Adventure to the world of O-NET 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมเติมความรู มุงสู O-NET ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในรูปแบบ
คายภาษาอังกฤษ English Camp ครั้งที่ 1

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ RSU 
English Language Academic Contest 2020 ณ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนางสาวคริมา พูลผล ม.5/12 ไดรับรางวัล
ชมเชย อันดับ 1 การแขงขันการนําเสนอปากเปลารีวิวสินคาไทยโดยใชภาษาอังกฤษ Oral Presentation Contest : Product Reviews 
หัวขอ One of our National Prides จัดโดยคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
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ภาษาจีน แขงขันทักษะภาษาจีน
กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด
สุพรรณบุรี
 เน่ืองดวยโรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เปนโรงเรียนศูนยพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจนีไดจดักิจกรรมแขงขนัทกัษะภาษาจนีขึน้เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2562  
ในโอกาสนี้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไดสงนักเรียนเขารวม
การแขงขันโดยไดรับรางวัลดังนี้
 1. รางวัลชนะเลิศการแขงขันเลานิทานภาษาจีน คอื นางสาวซุลฟา ฆองวงษ ม.5/8
 2. รางวัลชนะเลิศการแขงขันรองเพลงภาษาจีน คือ เด็กหญิงริศา  นิเวศานนท ม.3/4
 3. รางวัลชนะเลิศการแขงขันอานศัพทภาษาจีน คือ นางสาวสุภัคชนาฎ ชูกาน และนางสาวณัฐณิชา  พรประสิทธิกุล ม.5/8

งานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 14 

กิจกรรมทดสอบวัดระดับความรูภาษาจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน 

 เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนไดมีโอกาสเขาทดสอบความสามารถทางดานภาษาจีนของ
ตนเองและในอนาคตสามารถนาํผลการสดสอบนีไ้ปเปนสวนหนึง่ในการศกึษาตอทัง้ในประเทศและตางประเทศ โดยแบงการทดสอบออกเปน 
2 ชวงคือ วันที่ 22 กันยายน 2562 และวันที่ 10 ตุลาคม 2562

 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมของชาวจีนและเปนการเรียนรู
เกีย่วกบัประเพณทีีด่งีามของชาวจนี แผนนกัเรยีนแผนการเรยีนภาษา
อังกฤษ – ภาษาจีนไดรวมกิจกรรมวันตรุษจีน ณ หนาสนามโรงเรียน
จอมสุรางคอุปถัมภ ในวันจันทรที่ 20 กุมภาพันธ 2563
 โดยภายในกิจกรรมมีการแสดงโดยนักเรียนแผนการเรียน 
ดังนี้
 1. เชิดสิงโต 
 2. การแสดงรําพัดจีน
 3. การแสดงรําไทเกก
ตลอดจนการตอบคําถามความรูเกี่ยวกับวันตรุษจีน

 วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภเขารวมกิจกรรมพิธีเปดงานตรุษจีนกรุงเกาอยุธยามหามงคล ครั้งที่ 14 โดยมี
การประกวดขบวนรถเอกลักษณจีนและเต็งลั้ง (โคมไฟจีน)  ในปนี้โรงเรียนของเราไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเต็งลั้ง (โคมไฟจีน) และ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขบวนรถเอกลักษณจีน ไดรับถวยพรอมเงินรางวัล
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ภาษาญี่ปุน

 กิจกรรมคายภาษาญี่ปุน หัวขอ  ระหวางวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ ฟาวเทนทรี รีสอรท เขาใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา

 กิจกรรมพูดสุนทรพจนจบการศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6/5 และ ม.6/10 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุน ประจําปการศึกษา 
2562 วันที่ 11 กุมภาพันธ 2563

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหวางวันที่ 10-16 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนNishinomiya kofu high school เมืองเฮียวโกะ
ประเทศญี่ปุน

พูดสุนทรพจนจบการศึกษา 

คายภาษาญี่ปุน

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
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ภาษาฝรั่งเศส

การสอบวัดระดับความรูและทักษะภาษาฝรั่งเศส 
 วนัท่ี 19 มกราคม 2563 นกัเรยีนแผนการเรยีนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรัง่เศส จาํนวน 25 คน เขารับการสอบวัดระดับความรูและทักษะ
ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire A1,A2 ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาฝรั่งเศส โดยใชขอสอบมาตรฐาน
สากล ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสด เนื่องในวันพระบิดา
แหงฝนหลวง ประจําป 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตรา 

FLD Open House

กิจกรรมสัมพันธชุมชน

แขงขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

สรุปผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ปการศึกษา 2562
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ วันที่   11-12  พฤศจิกายน  2562 
ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผูฝกซอม

1 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech)
ม.1-ม.3

97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอชิรญา  ไชโย 1. นางสาวอภินุช  พรมทา

2 การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ 
( Impromptu Speech)
ม.4-ม.6

93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคริมา  พูลผล 1. นายนภัทรวิชญ  โอริส

3 การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling) ม.1-ม.3

86.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีมาพร  คันธัพ 1. นางชนนิกานต  สามสี 

4 การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling) ม.4-ม.6

91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัทธนันท  หอมสนิท 1. นางสาวพาทินธิดา การะวงศ

5 การแขงขันละครสั้น
ภาษาอังกฤษ (Skit)
ม.1-ม.3

94.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน  นวลตา
2. เด็กหญิงบิลกีส  ฆองวงษ
3. เด็กหญิงพิชญสิณี  ตรีลาภี
4. เด็กหญิงอภิสรา  สําราญมล
5. เด็กหญิงอัยยา  สงศิลปวัฒน

1. นางสาวกรรณิกา  มะลิดา
2. นายวรินทร  แทนคํา 

6 การแขงขันละครส้ันภาษา
อังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6

95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  วชิระอัศกร
2. นางสาวกัลยากร  สัญจรโคกสูง
3. นางสาวชนกนันท  กุฎีรักษา
4. นางสาวชยาภรณ  พรายจุมพล
5. นางสาวอริสรา  ทรศัพย

1. นางสาววันทนีย  บุญยะพัน
2. นางสาวพิมพรัตน  เกิดสติ

7 การแขงขันตอศัพทภาษา
อังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.
1-ม.3

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. เด็กหญิงสุทัตตา  ธรรมมาลี
2. เด็กหญิงอนันตญา  เจริญวงษา

1. นางอรสา  ภูทองงาม
2. นางสาวจีราพรรณ  สถิตยเสถียร

8 การแขงขันตอศัพทภาษา
อังกฤษ (ครอสเวิรด) ม.
4-ม.6

81 ทอง 4 1. นางสาวรตนมน  ชนากรณ 1. นางสาวจารุวรรณ  เติมสุข

9 การแขงขันพูดภาษาจีน 
ม.1-ม.3

97.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เดก็หญงิชนัญชดิา โอฬารนธิพิงศ
2. เด็กหญิงรัตนวัลย  ถวายทรัพย

1. นายจีระยุทธ  นอยแดง
2. นางสาววรรณกานต  ชั้วทอง 

10 การแขงขันพูดภาษาจีน 
ม.4-ม.6

94.5 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นางสาวชนิตรา  เสือเปรียว
2. นางสาวซุลฟา  ฆองวงษ 

1. นายจีระยุทธ  นอยแดง
2. นางสาววรรณกานต  ชั้วทอง

11 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาญี่ปุน ม.1-ม.3

84.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริรักษ  สายทองคํา
2. เด็กหญิงไอยรดา  ของไข 

1. นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง 
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***จํานวนรายการที่เขาแขงขัน 22 รายการ 
 o ไดรับรางวัลเหรียญทอง 21 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ
 o เปนตัวแทนเขาแขงขัน ระดับชาติ จํานวน 15 รายการ

ลําดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผูฝกซอม
12 การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพ

ภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6
94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญานัฐ  เถระวรรณ

2. นางสาววริศรา  รุจิระชาติกุล
1. นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง 

13 การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิดา  ตรีหิรัญ
2. นางสาวปริยฉัตร  ปรางคสถิตกุล

1. นางสาวกัณฑริดา  คุรุอังกูร

14 การแขงขันพูดเพ่ืออาชีพ
ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6

81.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกนันท  แสนทําพล
2. นางสาวชนิภา  สัจจาภิรัตน

1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภูแกว 

15 การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพภาษาจีน ม.4-ม.6

87.66 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นางสาวณฐัณชิา  พรประสทิธกิลุ
2. นางสาวพมิพลดา  พฒันาวานชิย

1. นางวรรณกาญจน  อุนจิตรพันธุ
2. นางสาวบงกชมาศ  แดงมณี

16 การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพภาษาญี่ปุน ม.4-ม.6

81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชรินรัตน  ชูริบัตร
2. นางสาวภัทรศยา  กลิ่นปรากฏ

1. นางพัทธธีรา  จิตติจารียกุล
2. นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล 

17 การแขงขันเลาเรื่องจาก
ภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-
ม.6

84.31 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาพร  ศรีมณี
2. นางสาวศตพร  เวชทัพ

1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภูแกว

18 การแขงขันละครส้ันภาษา
จีน ม.4-ม.6

95.98 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นางสาวกชพร  แกวพานิช
2. นางสาวนภสัวรรณ อรยิเกศมงคล
3. นางสาวปุณิกา  กุลวงศ
4. นางสาววริยา  มาแกว
5. นางสาวสุขทิษา  วีระพงษ 

1. นายจีระยุทธ  นอยแดง
2. นางสาวบงกชมาศ  แดงมณี

19 การแขงขันละครส้ันภาษา
ญี่ปุน ม.4-ม.6

89.33 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นางสาวนิรัชชา  ไกรเชย
2. นางสาวนิศารัตน  วองไว
3. นางสาวรินรดา  พุฒตาล
4. นางสาวศุภวรรณ  ผดุงศรี
5. นางสาวเจนนิสสา  สุขีถาน

1. นางพัทธธีรา  จิตติจารียกุล
2. นางสาวภาวิณี  รังทอง 

20 การแขงขันละครส้ันภาษา
ฝรั่งเศส ม.4-ม.6

80.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชา  ภูดํารงค
2. นางสาวธินัชชา  เจริญไทย
3. นางสาวรมิตา  ดวงหิรัญ
4. นางสาวรุจิรากรณ  ประสงค
เศษ
5. นางสาววลิาวณัย  ฉายสขุเกษม

1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภูแกว 

21 การแขงขันเขียนเรียงความ
ภาษาจีน ม.4-ม.6

84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิมพลกัษณ  สายทองคํา 1. นายอรรถพล  แซยาง

22 การแข งขันเขียนภาษา
ญี่ปุน ม.4-ม.6

71 เงิน รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

1. นางสาวลลิตา  ไชยหาวงษ 1. นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล
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ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชนะเลิศ ระดับชาติ

สรุปผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ระดับชาติ ปการศึกษา 2562
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 

***จํานวนรายการที่เขาแขงขัน 15 รายการ 
 o ไดรับรางวัลเหรียญทอง 9 รายการ เหรียญเงิน 4 รายการ และเหรียญทองแดง 2 รายการ
 o รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ จํานวน 2 รายการ

ที่ กิจกรรม รางวัล อันดับ คะแนน ครูผูฝกซอม
1 การแขงขนัพดูภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech ) ม.1-ม.3 เหรียญทอง 6 90.66 นางสาวอภินุช  พรมทา
2 การแขงขนัพดูภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech ) ม.4-ม.6 เหรียญทอง 10 83 นายนภัทรวิชญ  โอริส
3 การแขงขันเลานทิานภาษาอังกฤษ (Story Telling )  ม.1-ม.3 เหรียญทอง 25 84 นางชนนิกานต  สามสี
4 การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling )   ม.4-ม.6 เหรียญเงิน 17 77.67 นางสาวพาทินธิดา  การะวงศ

5 การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit )   ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง 46 69 นางสาวกรรณิกา  มะลิดา
นายวรินทร  แทนคํา

6 การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit )   ม.4-ม.6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 93.80 นางสาววันทนีย  บุญยะพัน

นางสาวพิมพรัตน  เกิดสติ

7 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 เหรียญเงิน 23 79.30 นายจีระยุทธ  นอยแดง
นางสาวบงกชมาศ  แดงมณี

8 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.1-3 เหรียญเงิน 10 79.33 นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล
นางสาวภาวิณี  รังทอง

9 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน ม.4-6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 96.33 นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล

นางสาวภาวิณี  รังทอง

10 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-6 เหรียญทอง 9 83.67 นางมณฑา  แสงสุกใส
นางสาวสุรัตนา  ภูแกว

11 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-6 เหรียญเงิน 15 73 นางสาวกัณฑริดา  คุรุอังกูร
12 การแขงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-6 เหรียญทองแดง 26 60 นายอรรถพล  แซยาง

13 การแขงขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-6 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 89 นางมณฑา  แสงสุกใส

นางสาวสุรัตนา  ภูแกว

14 การแขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน ม.4-6 เหรียญทอง ชนะเลิศ 90.30 นางพัทธธีรา  จิตติจารียกุล
นางสาวไขมุก  นิ่มตระกูล

15 การแขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-6 เหรียญทอง ชนะเลิศ 96.33 นางมณฑา  แสงสุกใส
นางสาวสุรัตนา  ภูแกว
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
โดย ครูนฤมล วัฒนวิกกิจ

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1-2/14  เขาคายธรณีวิทยาและ
ดาราศาสตร ณ ศูนยวิทยาศาสตร ทองฟาจําลองกรุงเทพ 

 มวีตัถปุระสงคเพือ่กระตุนความสนใจใฝรู สรางแรงบนัดาลใจในการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร รวมถงึสงเสรมิความรูความเขาใจ ชวยเพิม่พนู
ประสบการณดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีและมีจิตวิทยาศาสตร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
เขาชมนิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ปการศึกษา2562

กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2562

การจัดกิจกรรมคายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเกาหลีใต
SCIENCE  ENGLISH EXPLORATION  IN  KOREA (SEEK Camp)

 กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร  ไดจดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพผูเรยีนสูมาตรฐานสากลใหกบันกัเรียน โดยการจดักจิกรรมสปัดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2562  ในวันอังคารที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
ในหัวขอจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และเพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนในรวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ

 กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร  ไดจดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพผูเรยีนสูมาตรฐานสากลใหกบันกัเรียน โดยการจดักจิกรรมสปัดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2562  ในวันอังคารที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ
ในหัวขอจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และเพื่อสงเสริมศักยภาพนักเรียนในรวมกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ
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วิทยาศาสตร

 วนัที ่17 พฤศจิกายน 2562 งานสะเต็มศึกษา 
ดาํเนนิการจดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร โครงสรางวศิวกรรม
พื้นฐานและพลังงานท่ียั่งยืน ของครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูวทิยาศาสตร คณติศาสตรและคอมพิวเตอร 
โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ซึ่งในการจัดอบรม
ครั้งน้ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดทําหอง
จดัซือ้อปุกรณ รวมทัง้การอบรมใหความรูกบัครผููสอน 
เพื่อนําไปสรางเยาวชนรุ นใหมที่จะเปน กําลังคน
แหงอนาคต (workforce of the future) ที่มีทักษะ
ดานสะเต็ม ทั้งในอาชีพและในชีวิตประจําวัน

คายปฎิบัติการวิทยาศาสตร ม.1
นักเรียนหองเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและนักเรียนโครงการสองภาษา(ep)    

 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 นํา นร.เขารวมฝกปฎิบัติการสกัด DNA อยางงาย ทดสอบสารปนเปอนในอาหาร ฟงบรรยายและรับชม
ทองฟาจําลอง ภาพยนตรวิทยาศาสตรแสนสนุกและรวมประดิษฐกลองสลับลาย
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กิจกรรมสองกลองโทรทรรศนมองสุริยุปราคาบางสวนเหนือทองฟาประเทศไทย
วันที่ 26 ธันวาคม 2562

ณ  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ชุมนุมดาราศาสตร Astro Fast Track CHOM (A.F.) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาดาราศาสตรและ
ความยั่งยืน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อกระตุนนักเรียนใหเล็งเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรผานการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร  
 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ทางชุมนุมฯ ไดจัดกิจกรรมสองกลองโทรทรรศนมองสุริยุปราคาบางสวน เพื่อใหนักเรียน
คณะครูและบุคลากร โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ไดรวมกิจกรรมสองกลองโทรทรรศนมองสุริยุปราคาบางสวนเหนือทองฟาประเทศไทย
สรางความสนใจในการศึกษาความรูเพิ่มเติมจากสถานการณจริงและรับความรูจากนักเรียนของชุมนุมดาราศาสตร พรอมครูผูดูแลชุมนุม
คุณครูอนิรุทธ  คงสมฤกษและคุณครูมนัสนันท  สังขบุญชู  
 และในปที่ผานมาทางชุมนุมฯ ไดจัดกิจกรรมที่สําคัญคือ “งวงเมาเราไมขับ พักนับดาวกันดีกวา มหาดูดาว” (ตั้งกลองที่มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ใหความรูทางดาราศาสตร แกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสมาชิกชุมนุม
จัดกิจกรรมดูดาวในที่สาธารณะ จัดกิจกรรมสังเกตการณทองฟาในเหตุการณสําคัญ เชน สังเกตดาวเสารใกลโลก สังเกตสุริยุปราคาบางสวน
รวมทั้งเขารวมคายกิจกรรมดาราศาสตร ทําคายกิจกรรมชุมนุม และเขาแขงขันวิชาการทางดาราศาสตร
 ความสําเร็จของกิจกรรมคือ จํานวนคนที่เขารวมกิจกรรมจํานวนมาก อาทิเชน กิจกรรมการสังเกตปรากฏการณสุริยุปราคาบางสวน 
(150 คน) กิจกรรมวันดาราศาสตรโลก(350 คน) กิจกรรมมหาดูดาว(พระสงฆ 100 กวารูป) และท่ีสําคัญนักเรียนในชุมนุมมีจิตอาสา มีความรู
ในการทํางานและวิชาการดานดาราศาสตร พรอมที่จะดําเนินการและใหคําแนะนําแกรุนนองตอไป

ติดตามเพจ Facebook: Astro Fast Track CHOM
ครูอนิรุทธ คงสมฤกษ
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กิจกรรมคายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ระหวางวันที่ 17 - 18 มกราคม 2563

ณ  สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช  อําเภอวังนํ้าเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
 กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร จดักจิกรรมคายวทิยาศาสตรเพือ่การอนรุกัษทรพัยากรและสิง่แวดลอม สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 4/1 – 4/5 จํานวน 155 คน ระหวางวันศุกรที่ 17 ถึงวันเสารที่ 18 มกราคม  2563 ณ  สถานีวิจัยสิ่งแวดลอมสะแกราช  อําเภอวังนํ้าเขียว  
จังหวัดนครราชสีมา 
 โดยวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เปนประธานใน
พิธีเปดคายวิทยาศาสตรเพื่ออนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตลอดจนปฐมนิเทศนักเรียน ณ หองประชุมโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ โดยมี
วาที่รอยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย เชื้อพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ กลาวรายงานวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อใหนักเรียน
ไดรบัความรู ความเขาใจ ตระหนักในการอนุรกัษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเปนอยางด ีอกีท้ังยังเปนการบูรณาการรายวิชาทางดานวิทยาศาสตร 
คือ ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง และฝกปฏิบัติจริงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายทางดาน
วิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม 
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ขาวประชาสัมพันธจากหองเรียนสีเขียว

ผลการแขงขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

 วันที่ 15 กุมภาพันธ 2563 หองเรียนสีเขียว โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ นําโดยทานผูอํานวยการ วาที่รอยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย เชื้อพันธ 
ครสูจัจาพร ภูประดษิฐ และครูวลิาสนิ ีภายสนัใจ รบัโลและเกียรติบตัร รางวัลระดบัประเทศ โรงเรียนคารบอนตํา่สูชมุชน (ลดการใชพลงังานไฟฟา
ที่บานนักเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจํานวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ประจําปการศึกษา 2562 ณ หอประชุม เกษม จาติกวณิช การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภสามารถลดกาซเรือนกระจกได 37,219.49 kgCO2e

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3
 1. เด็กหญิงผริตา นัดดา
 2.เด็กหญิงอชิรญา สิงหโต
 3.เด็กหญิงจิณณพัต แจงวงษ
ครูผูฝกซอม
 1.นางสาวภัสสร สุดสมัย
 2.นายสัจจาพร ภูประดิษฐ
รางวัลเหรียญทอง การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science Show) ม.4-ม.6
 1.นางสาวเปมิกา ศรีพุฒตาล
 2.นางสาวปรียานุช มีภาษณี
 3.นางสาวเพ็ญพิชชา แสงโชติ
ครูผูฝกซอม
 1.นางนภัสวรรณ คงรื่น
 2.นางสาวนิจจารีย ตุมทรัพย 
The Science Champion รางวัลคะแนน
ทดสอบรวมวิชาสายวิทยาศาสตร สามภาคเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ชนะเลิศ เด็กหญิงชนากานต โชคอํานวย 
คะแนนรอยละ 85.26
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงสิริวิมล พิณเสนาะ 
คะแนนรอยละ 84.67

รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงญาณิศา วิเศษสุข 
คะแนนรอยละ 82.74
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ชนะเลิศ เด็กหญิงอัสรีนา วงษดี 
คะแนนรอยละ 87.96
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงวริษฐา สัญญานุวัฒน 
คะแนนรอยละ 86.67
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงธนภรณ สาระแพทย 
คะแนนรอยละ 86.57
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ชนะเลิศ เด็กหญิงนิยดา เจริญผล
คะแนนรอยละ 89.61
รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงอชิรญา สิงหโต 
คะแนนรอยละ 86.11
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงชญานิษฐ สุขสวาง 
คะแนนรอยละ 86.11
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
ชนะเลิศ นางสาวจิรภัทร นิลเพชร
คะแนนรอยละ 78.81
รองชนะเลิศอนัดบั 1 นางสาวภควดี เตชพาหพงษ 
คะแนนรอยละ 78.08

รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวพิชญสินี
เจริญชัยชนะกิจ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ชนะเลิศ นางสาวเมธิกานต ปามา
คะแนนรอยละ 78.59
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพรยมล 
ดลธนเสถียร คะแนนรอยละ 77.45
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุปรียา ภูทิม 
คะแนนรอยละ 77.29
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ชนะเลิศ นางสางหนึ่งฤทัย แสงศรี 
คะแนนรอยละ 78.28
รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปยภัทร
ทรวงสังเวียน คะแนนรอยละ 73.20
รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวจันทรทิวา 
ฉายาลักษณสกุล คะแนนรอยละ 72.80
การแขงขนัทดสอบความรูทางวิทยาศาสตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รางวัลชนะเลิศ นางสาวนิชาภา เตศิริ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวจิณณพัต แจงวงษ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 นางสาวณฐัภสัสร 
ฟกเขียว
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การศึกษาดูงานเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางการศึกษา

 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางการศึกษา ณ โรงเรียนกําเนิดวิทย 
จังหวัดระยอง ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ มุงเนนปลูกปญญา โดยบริษัท ปตท. จํากัด(มหาชน) รวมกับกลุมพันธมิตรรวมอุดมการณ 
มีเปาประสงคพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมีความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถประดิษฐคิดคน สรางนวัตกรรม
ใหม ทางดานสิ่งประดิษฐออกมารับใชสังคม และมีขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาชาติได การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีบุคลากรเขารวม
กจิกรรม จาํนวน 34 คน เปนการเปดโลกทศันทางดานการเพิม่ความรูและประสบการณ เพ่ือนํามาพัฒนาทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีความเปนเลิศทางการศึกษาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป

การศึกษาดูงานเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาความเปนเลิศทางการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู

 ฝายบริหารวิชาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครูโรงเรียนจอมสุรางค
อุปถัมภ โดยวิทยากรที่มีความรู ความสามารถเชี่ยวชาญ ไดแก ทานศึกษานิเทศก สมชื่อ  กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศนเช่ียวชาญ และ
ผศ.ดร.มาเรยีม  นลิพันธุ และคณะ จากคณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัศลิปากร การอบรมในครัง้น้ีคณะครไูดรบัความรูและเกดิความเขาใจ
จากการถายทอดประสบการณตรงของคณะวิทยากร ทําใหครูมีความพรอมในการจัดการกิจกรรมการเรียนรูดียิ่งขึ้นและสามารถเตรียม
ความพรอมเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ( ว.21 ) ไดดียิ่งขึ้น

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
ของครูโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ วันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ áÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ
โดย ครูศยามล ศุภเวที

ผลการแขงขัน กรีฑา “มหกรรมกีฬา อบจ.อยุธยา ประจําป 2563” 
โดยองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ระหวางวันที่  27 - 29 มกราคม  2563   ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การแขงขันกีฬาเปตอง กีฬาระหวางโรงเรียน  ของกรมพลศึกษาประจําป 2562
วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562

ณ สนามแขงขันการทาเรือแหงประเทศไทย

ผลการแขงขันกีฬา - กรีฑา  “ปาริชาตเกมส”  ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา 2562   
โดยกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม  2562  ณ สนามแขงขันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรีฑา เหรียญรางวัล ถวยรางวัลอันดับ เงินรางวัลทอง เงิน ทองแดง รวม
รุนอายุไมเกิน 15  ป  หญิง 12 6 1 19 1 5,000.-
รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง 15 3 5 23 1 4,000.-

รวม 27 9 6 42 2 9,000.-

ทีมเปตอง โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน  โดยมีผลการแขงขันดังนี้

ไดรับรางวัล เหรียญทองแดงประเภทคูหญิงรุนอายุไมเกิน 18 ป นักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน 
 1.นางสาวครองขวัญ  แจงพร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
 2.นางสาวทัศณีย     แกววิไล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11

ที่ กีฬา/กรีฑา
เหรียญรางวัล

ถวยรางวัลชนะเลิศ
ทอง เงิน ทองแดง รวม

1 กรีฑา  รุนอายุไมเกิน 13  ป  หญิง
กรีฑา  รุนอายุไมเกิน 15  ป  หญิง
กรีฑา  รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง

6 3 2 11 1
10 6 1 17 1
11 5 2 18 1

2 เทเบิลเทนนิส  รุนอายุไมเกิน 13  ป  หญิง 2 - - 2 1
เทเบิลเทนนิส  รุนอายุไมเกิน 15  ป  หญิง 1 1 - 2 1
เทเบิลเทนนิส  รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง 2 - - 2 1

3 บาสเกตบอล   รุนอายุไมเกิน 13  ป  หญิง 1 - - 1 1
บาสเกตบอล   รุนอายุไมเกิน 15  ป  หญิง 1 - - 1 1
บาสเกตบอล   รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง 1 - - 1 1
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ที่ กีฬา/กรีฑา เหรียญรางวัล ถวยรางวัลชนะเลิศทอง เงิน ทองแดง รวม
4 ฟุตบอลบอล   รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง 1 - 1 1
5 ฟุตซอล         รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง - - 1 1 -
6 วอลเลยบอล   รุนอายุไมเกิน 13  ป  หญิง 1 - - 1 1

วอลเลยบอล   รุนอายุไมเกิน 15  ป  หญิง 1 - - 1 1
วอลเลยบอล   รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง 1 - - 1 1

7 เปตอง          รุนอายุไมเกิน 13  ป  หญิง - 2 - - -
เปตอง          รุนอายุไมเกิน 15  ป  หญิง - 2 - - -
เปตอง          รุนอายุไมเกิน 18  ป  หญิง - 2 - - -

รวม 39 21 6 66 13

การแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ  ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส” 
ระหวางวันที่ 22 – 30 มกราคม  2563 ณ จังหวัดอุดรธานี 

จอมสุรางคมินิมาราธอน  ครั้งที่ 25 วันเสารที่ 18 มกราคม  2563  
เวลา 06.00 น. ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ

เด็กหญิงณิชกานต  สุขแพทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
เขารวมการแขงขัน กีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภททีม 

ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง
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§Ò¹á¹Ðá¹Ç
โดย ครูกชวรรณ บุญธวัชศักดิ์

งานประชุมผูปกครอง 63

ติว O-NET ม.3

 โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  “เสนทางการศึกษา  สูอนาคต” ประจําปการศึกษา 2563 จัดขึ้นใน
วันอาทิตย ที่ 19 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ เพื่อสรางความเขาใจแกผูปกครองนักเรียนและนักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการ
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยใหขอมูลแนวทางการศึกษาตอทั้งสายสามัญและสายอาชีพและแนวทางประกอบอาชีพ  โดย มีวิทยากรจาก
ภายนอกมาใหความรูแนะแนวใหกับผูปกครองและนักเรียน

 กจิกรรมเตรยีมความพรอมสาํหรบัการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตใินระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 ประจาํปการศกึษา 2562 โดยฝาย
บริหารวิชาการรวมกับงานแนะแนวโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ จัดกิจกรรมเสริมความรู สูความเปนเลิศทางดานวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแกนักเรียน โดยจัดขึ้นในวันที่ 2-4 และวันที่ 6 เดือนธันวาคม 2562 เปนเวลา 4 วัน ทางโรงเรียนไดจัดเตรียมวิทยากรระดับชั้นนาํ
ของประเทศมาใหความรูแกนักเรียน โดยไมมีคาใชจาย มุงหวังใหนักเรียนไดนําไปใชในการสอบแขงขันและสงเสริมความสามารถทางดานวิชาการ 
ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมและชวยเหลือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เปนอยางสูง
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นักเรียน EP ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับชาติ การแขงขันทักษะทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษ EP Open House 2019

ผลการแขงขัน กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ EP/MEP ประจําป 2562

ในปการศึกษา 2562 โครงการหองเรียนพิเศษสองภาษา (English Program) ไดนํานักเรียนในโครงการฯ 

 I am so glad to be the school’s representative for the singing contest. I learned a lot of things from this 
competition such as observing others’ singing skills, hearing some good new songs that I’d never heard before, making 
friends and sharing experiences with students from other schools. I met many famous people at the contest and it 
was a good chance for me to talk with them because they gave me some good advice about singing which I can use 
to improve myself to be a better singer. One important thing I’ve learnt is that it doesn’t matter who wins or loses. 
Just joining the contest is already a good chance for us to learn.

Miss Warissara Chantarawongsa M.2/14

เขารวมการแขงขัน ทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษา (EP Open House 2019) ซึ่งจัดโดยศูนยประสานงานโรงเรียน EP/
MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสแสดงความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษและเปนการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรยีนใหสงูขึน้ ผลการแขงขนัปรากฏวานกัเรยีนไดรบัรางวลัในทกุรายการทีเ่ขาแขงขนั ทีพ่เิศษสุดคอื ในปนีม้กีารจดัการแขงขนัในระดบัประเทศ
ขึ้นเปนครั้งแรก ในชื่อ “The 1st National EP/MEP Open House 2019” ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร โดยใน
รายการแขงขันรองเพลง (Singing Contest) มีนักเรียนของเราไดผานเขาสูการแขงขันในรอบนี้ และไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก
ด.ญ. วริศรา จันทรวงศา ชั้น ม.2/14 ทางโครงการฯขอแสดงความชื่นชมนักเรียนทุกคนในความวิริยะอุตสาหะ ฝกซอมและแสดงความยินดี
ในความสําเร็จคะ

â´Â ¤ÃÙÁ³¸ÔªÒ ¾§É�âμ

My  Impression of EP Open House 2019 Singing Contest

1. การแขงขันรองเพลง(Singing) ด.ญ. วริศรา จันทรวงศา ม. 2/14 เหรียญทอง ระดบัโซน เหรยีญทอง ระดบัภาคและชนะเลศิ
      อันดับ 1 เหรียญทอง ระดับประเทศ
2. การแขงขันรวมทักษะ (Multi Skills) ด.ญ. ยลภัทร เทพวงษ   ม.3/10 เหรียญเงิน  ระดับโซน
3. การแขงขันสะกดคํา (Spelling Bee) 1. ด.ญ. นิชาภา เตศิริ ม. 3/11 เหรียญทอง ระดับโซน
  2. ด.ญ. รมิตา พุฒพิุฒชาติ ม. 3/11 เหรียญทอง ระดับโซน
4. การแขงขันพูดสุนทรพจน (Speech) ด.ญ. อชิรญา ไชโย ม. 2/14 เกียรติบัตรเขารวมการแขงขันระดับโซน
5. การแขงขันเลานิทาน (Story Telling) ด.ญ. จุฑารัตน นวลตา  ม. 2/13 เหรียญทอง  ระดับโซน
6. การแขงขันละครสั้น (Skit) 1. ด.ญ. ปณฑารีย ศรีภมร ม.3/10 เหรียญเงิน  ระดับโซน
  2. ด.ญ. มาชิตา หามนตรี ม.3/10 
  3. ด.ญ. ณัฐณิชา  ฉายาสถาพร  ม.3/10 
  4. ด.ญ. ชลธิชา ทรัพยหิรัญ ม.3/10 
  5. ด.ญ. กนกอร ถมคํา ม.3/10

ร
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กิจกรรม English Camp & Study Tour 2019 ณ โมเมนท วิลลา รีสอรท จังหวัดระยอง
 ¹Ñ¡àÃÕÂ¹â¤Ã§¡ÒÃËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉÊÍ§ÀÒÉÒÃÐ Ñ́ºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1-3 ä´Œà¢ŒÒ¤‹ÒÂÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉáÅÐ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ 
(English Camp and Study Tour) à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÀÒÉÒ àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹ã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐáº‹§ºÑ¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �
àÃ×èÍ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ´ÂãªŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ â´ÂÁÕ·ÕÁ§Ò¹¤ÃÙà¨ŒÒ¢Í§ÀÒÉÒáÅÐ¤ÃÙä·Âà»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã ³ âÁàÁŒ¹·� ÇÔÅÅ‹Ò ÃÕÊÍÃ�· ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§
áÅÐ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒáËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇàªÔ§Í¹ØÃÑ¡É�·Ø‹§â»Ã§·Í§ »Ò¡¹íéÒ»ÃÐáÊ ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 8-10 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ·Ñé§¹Õé¹Í¡¨Ò¡
ä´Œ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉáÅŒÇ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÂÑ§ä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ ÊÃŒÒ§»ÃÐÊº¡ÒÃ³ �à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÑºμÑÇáÅÐ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹
áÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¾Õè¹ŒÍ§μ‹Ò§ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ 

ความรูสึกของนักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรม English Camp & Study Tour 2019

Supisara Koakrajang M.2/13
EP English Camp brought out the very best of me for three 
things. First, adaptation. In this camp, our teacher divided us 
into eight groups, so I had to do all activities with seniors and 
juniors that I haven’t known them before. Second, Unity. We 
worked together in all activities that made us realized more 
about harmony. And the last thing is that I got the punctuality. 
In every action, we needed to be on time. It disciplined me 
to value the time. As a result, EP English Camp gave me a lot 
of pleasant experiences that I can use my real life.

Patita Chotipan M.2/13
There are three reasons why EP English camp is essential 
for everyone. The rst is unity. We made the group of 20-22 
people in each group included M.1, M.2, and M. 3 together. 
Due to teamwork, there is unity among us in the group while 
working together. The second is assertive. There are many 
bold activities, such as scavenger hunting, city & capital, 
informal and informal words, and the performances. I got 
courageous from the activities in the camp. The third is 
punctuality. There are many activities that everyone must 
gather together on time. We were always given time to 
prepare ourselves before the next actions, so we were ready 
to be on time. To conclude, the English camp of EP brought 
out three of my best things, which are unity, expression, and 
punctuality.

Siriyakorn Pitakkumpon M.2/14
 There are reasons for EP English camp improved me 
for three things. First, I developed my attitude toward English 
in a better way. Now I do not think English is hard anymore 
because of the lessons that the English camp gave me. Second, 
I got higher self-improvement after I went to this camp. The 
activities that they assigned us showed that I and everyone 
were critical to the team. Third, joining the English camp made 
me dare to use English. In the English Camp, everyone made 
me feel fun and free to use English. So now I’m not scared of 
using English anymore. As a result, EP English camp improved 
me in a better way.

Kamonchanok Wattananunt M.2/14
 There are three reasons for making EP English camp 
in 2019 is the most impressive camp. First, many activities in 
EP English camp made me assertive. The staffs also were very 
kind because they tried to understand what we say, which 
I was very impressed by these. It helped me become more 
condent in speaking and using English correctly. Second, this 
camp made me more punctual. I had to keep up on time 
and always be alert. We all tried to be punctual to make the 
eld proceed as planned. Finally, the activities were splendid 
and very fun. I had big fun while playing games and sports. I 
used English for all activities that improved my English and 
many other things. As a result, these are the most impressive 
moments in Ep English camp, and I fancy to join this camp 
again.
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นักเรียนเขารวมการแขงขันการทดลองชีววิทยา-การแพทยนานาชาติ ครั้งที่ 17 ณ ประเทศเกาหลีใต
 ´.Þ. ÇÃÔÈÃÒ ̈ Ñ¹·ÃÇ§ÈÒ Á.2/14 áÅÐ ́ .Þ. ÂÅÀÑ·Ã à·¾Ç§É� Á.3/10 à»š¹μÑÇá·¹¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹¨ÍÁÊØÃÒ§¤�ÍØ»¶ÑÁÀ�ä»Ã‹ÇÁá¢‹§¢Ñ¹
¡ÒÃ·´ÅÍ§ªÕÇÇÔ·ÂÒ-¡ÒÃá¾·Â �¹Ò¹ÒªÒμÔ (17th International Bio-medical experiment contest) ̈ Ñ´â´ÂÁÙÅ¹Ô¸ÔÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�ªÕÇÀÒ¾
áË‹§ÈμÇÃÃÉ·Õè 21 Ã‹ÇÁ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§ªÒμÔªØ§ºØ¡ »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãμ Œ ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 24-28 μØÅÒ¤Á 2562 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ â´ÂÁÕ
¤Ø³¤ÃÙ°Ò»¹Õ à·ÕÂ¹ÁÒÈ áÅÐ¤ÃÙμ‹Ò§ªÒμÔà»š¹¼ÙŒ´ÙáÅ½ƒ¡«ŒÍÁ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹¹Õéà»š¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÕèÁÕ¼ÙŒà¢ŒÒá¢‹§¢Ñ¹¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂ»ÃÐà·È 
áÅÐ¹Í¡¨Ò¡â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹áÅŒÇ ¼ÙŒà¢ŒÒá¢‹§¢Ñ¹·Ø¡¤¹ÂÑ§ä´Œà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒáÅÐàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÑ²¹¸ÃÃÁ»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕμÅÍ´
5 ÇÑ¹ÍÕ¡´ŒÇÂ ¹Ñ¡àÃÕÂ¹μÑÇá·¹¨Ö§ä´ŒÃÑº»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õè´ÕÁÒ¡ÁÒÂ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé

 Hi, I’m Yollapart from M.3/10. In October 2019, I and 

Warissara from 2/14 were the school’s representatives to join the 

2019 Bio-Medical Science Experiment Contest during October 24th 

-28th in South Korea.  Before the competition, we had to come to 

school in early October to get ready and we studied the topic about
Biomolecules a lot. We did the lab, studied and reviewed again to 

make sure that we would be ne. In Korea, we and students from 

other Thai schools also did lots of reviews with Korean teachers from 
GGIS. We practiced using many kinds of apparatuses in the laboratory. 

 On the competition day, we departed from GGIS early in 
the morning. It took a few hours to get to Chungbuk, the competi-

tion venue. The opening ceremony was all in Korean so we didn’t 
understand what they were saying at that moment. The topic for this 

year’s competition was about testing for Biomolecules from unknown 

samples by using Barfoed’s solution, Coomassie solution, and Iodine 
solution and making a standard curve by using Spectrophotometer, 

which was quite difcult. 
 This trip made us learn how to stay with others and how 

to handle unexpected situations. After the competition, we went 
for sightseeing. It was really good even though it was quite short. 
We went to a science museum, Myeong Dong market, which is near 
where we stayed, Namsan or Seoul Tower and many others. It was 

a really good trip. We made some new friends from different parts 
of Thailand. We got some new knowledge and new experiences, of 
course.

Yollapart Tepwong M.3/10

»»ÃÃÐÐÊÊºº¡¡ÒÒÃÃ³³··´́ÁÁÒÒ¡¡ÁÁÒÒÂÂ¨̈ÒÒ¡¡¡¡¨̈¡¡ÃÃÃÃÁÁ¹¹55 ÇÇ¹¹ÍÍ¡¡´́ÇÇÂÂ ¹¹¡¡ààÃÃÂÂ¹¹μμÇÇáá··¹¹¨̈§§ä´́ÃÃºº»»»»ÃÃÐÐÊÊºº¡¡ÒÒÃÃ

EP Comic Strips

เรื่องและภาพโดย
 ด.ญ. ชลธิชา  ทรัพยหิรัญ
 ด.ญ. ญาณิสา  จันทรา
 ด.ญ. ทักษพร  เนื้อนา
 ด.ญ. ธนพร  มากเปรมบุญ ม.3/10
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หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร ม.ตน
â´Â ¤ÃÙÊØÃÕ¾Ã ÇÔ·ÂÇÃÒ¾§È�

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ ม.ตนคนเกงของเรา

โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ระดับชั้น ม. ตน
และโครงการหองเรียนพิเศษสองภาษา (EP)

คายดาราศาสตร ม.3

เด็กหญิงปาณิสรา  แกวสระแสน  
 เปนนักเรียนทุนเรียนดีของโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ระดับชั้น ม.ตน ขณะนี้กําลังเรียนอยูชั้น ม. 2/1  ไดรับทุนเรียนฟรีตลอด 3 ป ตั้งแตชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลงานการสงเสริมศักยภาพผูเรียนของโครงการฯ รวมทั้ง
การสงเสริมของครูผูสอน พรอมกับความรูความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของนักเรียน สงผลให 
2 ปที่ผานมา สามารถควารางวัลจากการสอบแขงขันในสนามตางๆ ไดผลเปนที่นาชื่นชม อาทิ  
 สอบผานการคัดเลือกเขาอบรม คาย 1 สอวน.(ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปควิชาการฯ) วิชา
คอมพิวเตอร โดยเขาอบรมที่ศูนย โรงเรียนสตรีอางทอง วันที่ 1-19 ตุลาคม 2562  รวมกับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 รางวัลเหรียญทอง  การสอบแขงขันนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ประจําป 2562
 รางวัลชมเชย ระดับจังหวัด การสอบ TEDET ของ สสวท. วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร 
ประจาํปการศึกษา 2561 และ 2562 

 รางวัลเหรียญเงิน Thailand Mathemetic Contest ระดับชั้น ม.1 จากการแขงขันคณิตศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 7
 รางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง ระดบัชัน้มัธยมศกึษาปที ่1  การแขงขนัคณติศาสตรเฉลมิพระเกยีรต ิรชักาลที ่10 ประจาํปการศึกษา 2561  
จัดแขงขันโดยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  สพม.4 
 รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2562  จัดแขงขันโดยโรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย
 รางวลัชนะเลศิประเภททมี การทดสอบความสามารถทางคณติศาสตร ประจาํปการศกึษา 2562 จดัแขงขนัโดยโรงเรยีนอยธุยาวทิยาลยั
และอกีหลายรางวัลที่ไมไดกลาวถึง  
 ผลงานการสอบแขงขนัทีไ่ดเปนตวัอยางหนึง่ทีแ่สดงถงึศกัยภาพของนกัเรยีน และคณะครโูรงเรยีนจอมสรุางคอุปถมัภ ทีไ่ดจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมสงเสริมศักยภาพตางๆ สงผลตอการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถจนสามารถสรางชื่อเสียงใหแก
โรงเรียน 

กิจกรรมคายดาราศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับชั้น ม.3 
 ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  จ.นครราชสีมา

 โครงการหองเรยีนพเิศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม ระดับช้ัน
ม.ตน และโครงการหองเรียนพเิศษสองภาษา (EP)  ไดรวมจดักจิกรรมคายดาราศาสตรและความ
หลากหลายทางชีวภาพ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโครงการฯ จํานวน  95 คน  
ระหวางวันที่ 7 – 8  กุมภาพันธ 2563  มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดศึกษาความรูและ
เพิ่มพูนประสบการณทางดานดาราศาสตรและความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคลองกับ
หลักสตูรในวิชาวิทยาศาสตรพืน้ฐาน โดยจัดกิจกรรมทีห่ลากหลายใหแกนกัเรียน อาท ิ กิจกรรม
เดินปาโดยวิทยากรเจาหนาท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ ใหความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของ

m
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โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมระดับชั้น ม. ตน
และโครงการหองเรียนพิเศษสองภาษา (EP)

กิจกรรมคายธรณีวิทยาและสิ่งแวดลอม ระดับชั้น ม. 2 

 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม ระดับช้ัน ม.ตน และโครงการหองเรียนพิเศษสองภาษา (EP) ไดจัด
กิจกรรมคายธรณีวิทยาและส่ิงแวดลอม สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2
ทีเ่รยีนในโครงการฯ ระหวางวันท่ี 13 – 14 ธนัวาคม  2562  มวีตัถปุระสงคเพือ่เสริม
สรางประสบการณและความรูทางดานธรณีวิทยาและสิ่งแวดลอม ณ แหลงเรียนรู
ทางธรณีวทิยาและส่ิงแวดลอม  นกัเรียนไดเรยีนรูในแหลงเรียนรูตางๆ จากหองเรียนท่ี
มอียูในธรรมชาต ิ อาท ิ ศกึษาตนกาํเนิดพลอยนํา้เงนิ และหนิบะซอลท ทีอ่าํเภอบอพลอย  
ศกึษาแหลงหนิแปรซบัซอน และหนิไนส  ณ ศาลเจาพอเขาชนไก  ศกึษาซากฟอสซลิ
และซากสตัวดกึดาํบรรพทีเ่รยีกวา “คดขาวสาร” (Fusulinids) อาย ุ240 - 280 ลานป 
ณ มัสยิดดารุสลาม  ศึกษากําเนิดการเกิดศิลาแลง ณ ปราสาทเมืองสิงห อ.ไทรโยค  
และศึกษาการผลิตไฟฟาดวยพลังนํา้ของการไฟฟาฝายผลิต เขือ่นศรีนครินทร จงัหวัด
กาญจนบรุี  สงผลใหนักเรยีนพัฒนาความรูดานธรณีวิทยา และเกดิจติสาํนกึอนุรักษ
พลังงานไฟฟาและสภาพแวดลอมตอไป

คายธรณีวิทยาและสิ่งแวดลอม ชั้น ม.2

สิง่มชีวีติในระบบนิเวศปาไมทีค่อนขางสมบรูณ กจิกรรมสองสตัวให
นักเรียนไดเรียนรูการดํารงชีวิตของสัตวปาเวลากลางคืน กิจกรรม
ดาราศาสตร โดยวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับสวนประกอบและ
การใชงานกลองโทรทรรศน  การจัดทําแผนท่ีดาวและเคร่ืองวัด
มมุเงยเพ่ือหาตําแหนงดาว  การเรียนรูหาตาํแหนงวตัถทุองฟาในเวลา
กลางคืนจากทองฟาจริง นอกจากนี้ยังนํานักเรียนศึกษาหินงอก
หินยอยในถํ้าของอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหมี
ประสบการณตรงในธรรมชาติ ผลการดําเนินกิจกรรมสงผลให
นักเรียนไดรับความรูและประสบการณที่หลากหลาย นักเรียน
มีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรียนรู 
อยางมีความสุขและ
เกิดความรูที่ถาวร

ณ เขื่อนศรีนครินทร และแหลงเรียนรูทางธรณีวิทยาในจังหวัดกาญจนบุรี
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หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ระดับชั้น  ม. ตน
และโครงการหองเรียนพิเศษสองภาษา (EP)

คายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ม.1

กิจกรรมคายปฏิบัติการวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.1 
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ทองฟาจําลอง รังสิต  จ.ปทุมธานี

 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
ระดบัชัน้ ม.ตน และโครงการหองเรยีนพเิศษสองภาษา (EP) ไดจดักจิกรรมคายปฏบิตักิาร
วทิยาศาสตร ระดับชัน้ ม.1 ในอาทิตยที ่15  ธนัวาคม 2562  มวีตัถปุระสงคเพือ่ใหนกัเรียน
ในโครงการฯ ไดรับความรูและประสบการณเพิ่มเติมจากความรูและประสบการณใน
ชัน้เรยีนทางดานปฏบิตักิารทางเคม ีทดสอบสารเคมใีนชวีติประจาํวนั และปฏบิตักิารทาง
ชวีวทิยา การสกดัดเีอน็เอ (DNA) จากผลไม กจิกรรมปฏบิตักิารทาํกลองสลบัลายเพือ่ศกึษา
การสะทอนและการหักเหของแสง  รวมทั้งกิจกรรมเสริมความรูอื่น ไดแก การชมทองฟา
จําลองเพ่ือศึกษากลุมดาว การชม นิทรรศการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลที่ไดนักเรียนสามารถเรียนรูโดยไดรับประสบการณตรงและเสริมจากการเรียนรูใน
โรงเรียนสามารถพัฒนาเจตคติที่มีตอวิทยาศาสตร ใหเกิดความอยากรูอยากเห็นอยาก
ทดลองและการศึกษาคนควาตอไป     
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การจัดกิจกรรมสอนเสรมิพเิศษนกัเรยีนโครงการหองเรยีนพเิศษวทิยาศาสตรฯ ชวงปดภาคเรยีนที ่1

การเปนพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากลรุนใหม

 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ไดจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษนักเรียนชั้น ม.4/1 
เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียนรูตามหลักสูตร และเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพ โดยเรียนในชวงปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ใน
วันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งวิชาที่สอนเสริม ไดแก วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ การเรียนในครั้งนี้มีนักเรียน
หองเรียนปกติที่สนใจใหเรยีนรูขอเขารวมเรียนดวย

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายใหโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ รวมเปนโรงเรียนพี่เลี้ยง ไดแก โรงเรียน
มาตรฐานสากลรุนใหม ของ สพม.3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจัดการอบรมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล สงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด   แนวทางการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามเกณฑ รางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจําปการศึกษา 2562 
โดยเชิญทานผูอํานวยการ ทรงวิทย นิลเทียน อดีตผูอํานวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี มาบรรยายใหความรู และบุคลากรของโรงเรียน
จอมสุรางคอปุถมัภรวมเปนวทิยากรในการอบรมเชิงปฏิบตักิารแนวการจัดการเรียน   การสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ปการศึกษา 2562 
เพื่อใหบุคลากรที่เขารับการอบรมนําความรูและประสบการณจากการอบรมไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนใหไดมาตรฐาน
ตามเกณฑคุณภาพตอไป

หองเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร ม.ปลาย

การจัดกิจกรรมสอนเสริมพิเศษนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ชวงปดภาคเรียนที่ 1

การเปนพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากลรุนใหม
วันที่ 2 ตุลาคม 2562

â´Â ¤ÃÙÊ¶ÔμÂ�ÀÑ·Ã Ç§È �ÊÇ‹Ò§
นที ่1นที ่1
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คายปฏิบัติการชีวภาพ 15 ก.พ.

คายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม

 นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 66 คน 
เขารวมกิจกรรม One  day camp “คายปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ”  วันเสารที่  15  กุมภาพันธ 2563 เพื่อฝกปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (Plant Tissue culture) ฝกปฏิบัติการเทคนิคการไทเทรต การศึกษาเนื้อเยื่อพืช  ศึกษาสาระความรูดานดาราศาสตร รวมทั้งศึกษา
แหลงเรยีนรูทางดานวทิยาศาสตรทีม่คีวามหลากหลาย  ภายในศูนยวทิยาศาสตรเพือ่การศึกษารังสติ จงัหวดัปทมุธานี เปนการฝกปฏบิตักิาร
ทีไ่ดรบัการบรรยายและคําแนะนําการฝกปฏิบตักิาร โดยนักวทิยาศาสตรทีม่คีวามเช่ียวชาญเฉพาะสาขา  สงผลใหนกัเรยีนไดรบัประสบการณ
ตรงจากการเรียนรู  

 โครงการห  อง เรี ยนพิ เศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม จัดกิจกรรม
คายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษ สิ่งแวดลอม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 - 5/5 จํานวน 192 คน
ระหวางวันศุกรที่ 6 ถึงวันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 
ณ เกาะแสมสาร และกองรอยปฏิบัติการจิตวิทยา
หนวยบัญชาการนาวิกโยธนิ ฐานทพัเรอืสัตหบี จงัหวดัชลบรุี 
โดยมีวัตถุประสงคใหนักเรียนไดรับประสบการณตรง
และฝกปฏิบัติจริงจากแหลงเรียนรู ที่หลากหลายทาง
ดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีเจตคติที่ดีทาง 
ดานวิทยาศาสตร และเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม

การจัดกิจกรรมฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  สําหรับนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562

าาขาา  สสงงผผลลใหหนนักเรรียยนนไไดดรรับบปปรระสบกาารรณณ
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ติวเขมเติมเต็มความรูมุงสูมหาวิทยาลัย

 โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม ได
จัดใหมีการติวเขมเติมเต็มความรู เพื่อพัฒนา
ผลการสอบ O – NET และมุงสู T – CAS 63
ในวนัหยดุ และภาคบายของ วนัองัคารทุกสปัดาห
ในห องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร  ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/1 และ 6/1 ภาคเรียนที่ 2 
โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะสาขา
วิชามาติวเพิ่มเติมเสริมความรูใหแกนักเรียน

การจัดติวเขมเติมเต็มความรูเพื่อพัฒนาผลการสอบ O – NET และมุงสู T – CAS 63
สําหรับนักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม

สงเสริมความเปนไทยดวยหัวใจนักวิทยฯ

 โครงการหองเรียนพเิศษวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมสงเสริม
ความเปนไทยดวยหัวใจนักวิทยาศาสตร ให
แกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 และ 
5/1 จํานวน 33 คน ในวันเสารที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2563 ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(ภูเขาทอง) , วัดราชนัดดารามวรวิหาร (โลหะ
ปราสาท) และวัดมังกรกมลาวาส (เลงเนยยี่) 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสนใจทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีความรอบรู 
บนพ้ืนฐานของการมีจติสาํนึกของความเปนไทย

การจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนไทยดวยหัวใจนักวิทยาศาสตร 
วันที่ 11 มกราคม 2563
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¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¤‹ÒÂà¡ÒËÅÕ

หองเรียนพิเศษ IP

ËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉ Special Program

 นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program) เขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งท่ี 69
ปการศึกษา 2562 ไดรับรางวัลดังตอไปนี้ 

 โครงการหองเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program) ไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ Busan University of Foreign 
Studies ประเทศเกาหลีใตระหวางวันที่ 25 ตุลาคม -  1 พฤศจิกายน 2562 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลี
ของนักเรียนใหสามารถสื่อสารได โดยเนนการสื่อสารในชีวิตจริงและนอกหองเรียน พรอมทั้งรวมกิจกรรมดานวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ศึกษาวัฒนธรรมชีวิตความเปนอยู ตลอดจนทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร

â´Â ¤ÃÙ¹ÀÑ·ÃÇÔªÞ�  âÍÃÔÊ

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
  (Skit) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
 3. รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ-ภาษาญี่ปุน

นออกกหหอองงเเรรยยนน พพรรออมมททงงรรววมมกกจจกกรรรมมดดานน
ททาางงปปรระะววััตติิศศาาสสตตรร

นววฒฒนนธธรรรรมม แแลลกกเเปปลลยยนนเรรยยนนรรูู นววฒนน

m

âââ â

ขขัันนงงาานนศศิลลปหหัตตถถกกรรรรมม ครรังที 6699
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¤‹ÒÂ´ÒÃÒÈÒÊμÃ�
 โครงการหองเรียนพิเศษนานาชาติ (International Program) ไดจัดกิจกรรมคายดาราศาสตร วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ณ หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในระหวางวันที่ 22-24 มกราคม 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียน
มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับดาราศาสตร สงผลใหนักเรียนมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร พรอมทั้งพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ

 คายเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมจีน ระหวางวันที่ 13-15 กันยายน 2562 ที่ผานมา ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภเเละทัศนศึกษา
สถานท่ีสําคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนนําความรูและทักษะจากการเรียนภาษาจีนในหองเรียน
นํามาประยุกตใช โดยผานกิจกรรมตางๆ

สสตตร-คคณณิิตตศศาาสสตตรร พพรรออมมทท้้ัังงพพััฒฒนนาา

คายภาษาจีน นักเรียนโครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน

¤‹ÒÂÀÒÉÒ¨Õ¹
โครงการหองเรียนพิเศษภาษาจีน ม.ตน

â´Â ¤ÃÙ¹ÀÑ·ÃÇÔªÞ�  âÍÃÔÊâ´Â ¤Ã¹ Ñ ªÞ � âÍÃâ´Â ¤Ã¹ÀÑÑ·ÃÃ ÔÔÇÔÇªªÞ � âÍÃÔÊ
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 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียนโครงการหองเรียนภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน วันที่ 7 กันยายน 2562
ณ โครงการลง1919 เเละวดัเลงเนยยี ่จาํนวน 40 คน ซึง่เปนกจิกรรมทีส่งเสรมิใหนกัเรียนเขาใจเเละไดมโีอกาสศกึษาประวตัศิาสตรของชาวจนี
ในยุคโบราณ ตั้งเเตการยายถิ่นฐานเขาสูประเทศไทยและวัฒนธรรมของชาวจีนของสมัยกอน

 กิจกรรมเข  าค  ายภาษาจีน
ของนักเรียนโครงการหองเรียนภาษาจีน
ณ มณฑลเหลียวหนิงประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหวางวันที่ 28 กันยายน 
- 8 ตุลาคม 2562 เปนกิจกรรมที่นักเรียน
ไดไปสัมผัสถึงสภาพภูมิประเทศ อากาศ
การใชชีวิตในประเทศจีนและยังไดเรียนรู
เกีย่วกบัประเพณ ีวฒันธรรม สถานทีต่างๆ
ในประเทศจีนอีกดวย

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ โครงการลง1919 และ วัดเลงเนยยี่

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เมืองเหลียวหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมทดสอบวัดระดับความสามารถทักษะทางภาษาจีนระดับพื้นฐาน

·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ ³ ÇÑ´àÅ‹§à¹‹ÂÂÕè

·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ »ÃÐà·È¨Õ¹

ÊÍºÇÑ´ÃÐ´ÑºÀÒÉÒ¨Õ¹

 สิ่งหน่ึงท่ีโครงการหองเรียนภาษาจีน ใหความสําคัญคือ การเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีน 
โดยมีการสอนพื้นฐาน การเตรียมความพรอมในการสอบ เพราะนักเรียนสามารถนําระดับความสามารถทางภาษาจีนที่สอบผานนําไปเปนพื้นฐาน
ในการศึกษาตอในอนาคต ซึ่งขอสอบในการสอบวัดระดับภาษาจีนนั้น เปนขอสอบที่ไดมาตรฐานและเปนที่ยอมรับในสากล โดยมีการสอบทั้งหมด 
6 ระดับ มีการวางเเผนใหนักเรียนโครงการหองเรียนภาษาจีน ไดทดสอบและพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีนอยางตอเนื่องเเละเต็มตามศักยภาพ
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 “สิน้แลว โอกรุงศรีอยธุยา ศรีรามเทพนคร” ยงัคงเปนสะเทอืนใจใหกบัคนไทยนบัตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั  กรงุศรอียธุยาเปนราชธานี
แหงที ่2 ของไทยตอจากกรุงสโุขทัย  ตลอดระยะเวลา 417 ป กรงุศรีอยธุยามีความเจริญรุงเรืองในทุกดานเลยวากว็าได ดงัจะท่ีเหน็จากละครดัง
เรื่อง “พิษสวาท” และ “บุพเพสันนิวาส” ที่สะทอนเหตุการณในสมัยกรุงศรีอยุธยามาใหไดชมกัน การเสียกรุงศรีอยุธยา ใหกับพมาเปน
ครั้งที่ 2 ใน ปพ.ศ. 2310 (ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112) สภาพบานเมืองเสียหายมากกวาครั้งที่ 1  เพราะวัดวาอาราม  พระราชวัง  พระที่นั่งตางๆ
ถูกทหารพมาเผาทําลายจนสิ้น  เหลือเพียงแคซากปรักหักพัง...หลายคนคงสงสัยวา “พมาเขาเมืองไดอยางไร...มีใครเปดประตูใหพมา
หรือเปลา ?”
 ขอมลูตาม พระราชพงศาวดารกรงุศรอียธุยา ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนติิ ์กลาวถงึเหตกุารณ  วนัเสียกรงุไววา  “…คร้ัน ณ วนัองัคาร
เดือนหา ขึ้นเกาคํ่า ปกุน นพศก เพลาบายสี่โมง พมายิงปนปอมสูง วัดทาการอง วัดนางปลื้ม ระดมเขามาในกรุง แลวเอาเพลิง
จุดเชื้อที่รากกําแพง ครั้นเพลาคํ่ากําแพงกรุง ทรุดลงหนอยหนึ่ง พมาก็เขากรุงได เอาไฟเผาพระราชวัง และวัดพระศรีสรรเพชญ…”  
คือ พมายิงปนใหญ และเผากําแพงใหทรุดลงมาจนสามารถบุกเขากรุงไดในที่สุด
 แตในปจจุบันมีการพบหลักฐานใหมซึ่งขัดแยงขัดปมพมาเผาอยุธยา “นรุตม  โลกูลประกิจ” นักโบราณคดีอิสระ ไดเขียน
บทความลงในหนังสือ “ชีวประวัติของพระราชวังหลวงจากหลักฐานโบราณคดี” โดยระบุวา ไมมีการพบรองรอยที่แสดงถึงไฟไหม
รุนแรงในพระราชวังหลวง และวัดพระศรีสรรเพชญเลย  ผลจากการขุดคนในเขตดังกลาวกลับไมพบชั้นดิน ชั้นถาน ชั้นขี้เถา รวมถึงรองรอย
การเผาไหมอยางรุนแรงปรากฏบนโครงสรางสถาปตยกรรม และในช้ันดนิทีแ่สดงถึงรองรอยไฟไหมครัง้ใหญแตอยางใดเลย ซึง่เร่ืองน้ีอาจสรุป
ไดทั้ง 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก พมาไมไดทําการเผาพระราชวังหลวงและวัดพระศรีสรรเพชญอยางรุนแรงตามจินตนาการในสมัยหลัง
หรอืประเด็นที ่2 ชัน้ดนิและหลกัฐานทีแ่สดงถงึการเผาท่ีวานัน้ไดหายไปพรอมกบัการขดุแตงและบรูณะเมอืงโบราณอยุธยาในสมัยรชักาลท่ี 5 
 จนถึงชวงปรับพื้นที่ใหเปนอุทยานประวัติศาสตร ฉะนั้นหากตัดขอสันนิษฐานชุดหลังวา รองรอยการเผาไหมของพระราชวังหลวงหายไป
พรอมกับการขุดคนในสมัยหลัง หากมีการเผาสิ่งกอสรางครั้งใหญและรุนแรงในพระราชวังหลวงจริง ก็ควรเหลือรองรอยของชั้นถานและ
รองรอยการเผาปรากฏตามโครงสรางสถาปตยกรรมที่เหลืออยูบาง ซึ่งถาเชื่อตามขอสันนิษฐานประการแรก ยอมหมายความวาการขุดคน
ทางโบราณคดีเปนเครื่องมืออยางหนึ่งซึ่งเปนหลักฐานเชิงประจักษที่ชวยทลายมายาคติในเรื่องพมาเผากรงุศรีอยุธยาจนวอดวายได
 แตขอมูล/หลักฐานยังไมแนชัดพอ  ก็คงจะเปนประเด็นถกเถียงกันไปอีกนานวา “พมาเผากรุงศรีอยุธยาจริงหรือไม” บางครั้ง
ก็อยากจะยอนมิติแบบแมนางการะเกดกลับไปในชวงนั้น..แตมีขอแมวาตองกลับมา จะไดมาบอกกลาวใหประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ชัดเจนเสียที

ขอบคุณขอมูลจาก มติชนออนไลน

ชั้นอิฐจากวัดพระศรีสรรเพชญ 
พระนครศรีอยุธยา

หลุมขุดคนภายในพระราชวังโบราณ“ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเหตุการณ
วันเสียกรุง”

Ayutthaya Retro
â´Â ¤ÃÙ¹¹·¾Ã á¨Œ§¡Å»Ò¹â
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ËŒÍ§àÃÕÂ¹¨ÍÁÊØÃÒ§¤�
In My classroom
¶Í´º·àÃÕÂ¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹¡ÒÃáμ‹§¤íÒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
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 หนึ่งในภารกิจหลักของครูผูสอนวิชาภาษาไทย คือการสอน
ใหนักเรียน “แตงคําประพันธ” In My classroom ขอนําเสนอ 
“กระบวนการสอนแตงคําประพันธในวิชาภาษาไทยของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2” เก็บขอมูลปญหา พัฒนาแนวทางแกไข
ตลอดจนการถอดบทเรยีนหองเรียนการแตงคาํประพนัธ สูกาสรางสรรค
ผลงานคุณภาพ...มาติดตามดูกันคะวาจะประสบความสําเร็จมากนอย
เพียงใด
 ประเดน็แรกทีค่รผููสอนวชิาภาษาไทยในระดบัช้ันมธัยมศกึษา
ปที่ 2 พูดคุยปรึกษากัน คือ การใหความสําคัญกับการถอดบทเรียน
สิ่งที่เกิดขึ้นระหวางสอนแตงคําประพันธ รุนแลวรุนเลา ที่ผานมา
เราพบปญหาวานักเรียนไมสามารถแตงคําประพันธตามฉันทลักษณที่
กําหนดได!! ปญหาใหญเลยใชไหมคะ ทําใหครูผูสอนตองมาน่ังคุยกัน
วาเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาน้ันคืออะไร ทําอยางไรนักเรียนจะได
เกิดการเรียนรูเชิงลึก (Deep Learning) และความเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง (Deep understanding) ซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
(Transform) ในเรื่องของการแตงคําประพันธ
  ขั้นตอนแรก เราใชวิธีการ “สุนทรียสนทนา (Dialogue)” 
ในการรวบรวมปญหาและมุมมองของนักเรียนใหไดมากท่ีสุดและเปน
จริงที่สุด ดังนั้นสิ่งสําคัญในการรวบรวมปญหาจากสุนทรียสนทนานี้
จะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ “พลังแหง
คาํถาม (Power questions)” หรอืคาํถามทีก่ระตุนใหเกดิการคดิขัน้
สงูและใหผูเรียนไดมโีอกาสสะทอนความคดิของตนเองเพือ่ตอบคําถาม 
ซึ่งจะทําใหไดขอมูลปญหาในการแตงคําประพันธที่เปนจริง นําไปสู

การแกปญหาในขัน้ตอไปไดอยางแทจรงิ เชน แทนทีค่รจูะถามนกัเรยีน
วา “ทําไมถึงแตงไมได” (ซึ่งนักเรียนก็คงตอบไมถูกวาเพราะเหตุใด) 
ครูควรต้ังคําถามในรายละเอียดกระบวนการแตง เชน “นักเรียนคิด
วาในการแตงคําประพันธควรจะตองทําอยางไร หรือมีความรูความ
สามารถอยางไรบางคะ จึงจะสามารถแตงได” คําตอบท่ีเรามักจะ
ไดรับคือ ตองรูคําสัมผัส ตองรูฉันทลักษณ ตองเกง ตองฉลาด ฯลฯ
บางคําตอบแสดงใหเห็นถึงความคิดของนักเรียนที่สะทอนออกมาวา
คนเกง คนฉลาด คนมพีรสวรรคเทานัน้ จงึจะสามารถแตงคําประพนัธได
(ซึง่ไมใชหน)ู!! การถามแตละคําถามจงึตองมุงเพือ่ใหนกัเรยีนบอกปญหา
ที่แทจริง ไมใชเพียงอคติในการแตงคําประพันธ
  การสุนทรียสนทนาข้ันตอไป เปนจุดสําคัญหน่ึงที่ครูผูสอน
ตองปรับความคิดนักเรียน สรางการเปลี่ยนแปลงในตนเองอยางมี
แรงผลักดัน (passion) คืออยากเปลี่ยนดวยใจเปลี่ยนโดยใชพลัง
คาํถาม ในจดุน้ีครตูองสราง passion based Learning หรอื “การเรียนรู 
บนฐานความมุงมาดปรารถนา” ปรับวิธีคิดของนักเรียนใหมให
นักเรียนมีความตองการประสบความสําเร็จในการแตงคําประพันธ
โดยการใหแรงเสริมเชิงบวก สราง passion กระตุนใหผูเรยีนมีความมุงมัน่
พยายาม และชวยเหลือผูเรียนในการขจัดปญหาตางๆ อันจะเปน
อุปสรรคไมใหความ มุงมั่นพยายามนั้นประสบความสําเร็จ พยายามใช
คาํถามแสดง  “ความเปนพวกเดียวกัน” แสดงความเขาใจนกัเรยีน เชน 
สมยัครูเรยีนก็รูสกึวาการแตงคําประพันธเปนเร่ืองยากจัง แตพอไดรูวิธี
การหนึ่งทําใหรูสึกวางายขึ้น เรามาลองดวยกันดีมั้ยคะ เปนตน ผลการ
สุนทรียสนทนา ครูผูสอนรวบรวมปญหาในการแตงคําประพันธของ
นักเรียนไดหลายประการ เชน ไมสามารถหาคําสัมผัสคลองจองได 
ไมทราบฉันทลักษณ ไมรูจะแตงเนื้อหาอยางไร เริ่มตนไมได แตงคํา
ประพันธที่มีเนื้อหาวกวนขาดสัมพันธภาพ ฯลฯ
  ขั้นตอนท่ี 2 ในการจัดการเรียนรูจะใหความสําคัญกับแรง
ผลักดัน (passion) หรือความตองการประสบความสําเร็จในการ
แตงคําประพันธของผูเรียน โดยใหแรงเสริมเชิงบวกและสนับสนุนให
ผูเรียนเกิดความเช่ือวาหากผูเรียนปฏิบัติตามวิธีการของครูแลวผูเรียน
จะไดเรียนรูอยางมีเปาหมาย และประสบความสําเร็จในกิจกรรมการ
แตงคําประพันธอยางแนนอน โดยเนนจุดสําคัญ 2 ประการ ไดแก
การวิเคราะหผูเรียน วา 1) ผูเรียนกลุมใดท่ีอยูในภาวะหวาดกลัว
กิจกรรม (Fear Zone) และภาวะติดความสบาย (Comfort Zone) 
คือ ไมมีแรงผลักดัน (passion) ในการแตงคําประพันธ หรือ 2 ) ผูเรียน
กลุมใดท่ีมแีรงผลักดนั (passion) ในการแตงคาํประพันธเปนทนุเดิมอยู
แลวแตยงัขาดความเช่ียวชาญในการแตง หากเปนรปูแบบท่ี 1 บทบาท
สําคัญอยางแรกของผูสอนคือ ตองกระตุนใหผู เรียนมีแรงผลักดัน
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(passion) ในการแตงคําประพันธ โดยเร่ิมจากขั้นตอนที่ทําแลว
ประสบความสําเรจ็ไมยากมากนัก แลวจงึคอยคอยยกระดับความซบั
ซอนใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู และไมบั่นทอนกําลังใจ
  การเรียนรูที่เนนการสรางแรงผลักดัน (passion) สําหรับ
กลุมนี้ ไมสนับสนุนใหผูสอนกําหนดภาระงานใหผูเรียนปฏิบัติโดยท่ี
ผูเรียนไมไดคิดวาอยากจะทําส่ิงน้ันใหสําเร็จ แตจะเนนการสราง
แรงผลักดัน (passion) ใหเกิดกับผูเรียนกอนเปนอันดับแรกแลวจึง
จดักจิกรรมการเรียนรูไปตามขัน้ตอน เรยีกไดวาตองสรางแรงผลักดัน 
(passion) เปนพลังขับเคลื่อนกิจกรรมการแตงคําประพันธ
  ในขั้นตอนนี้ กระบวนการแกปญหาในการแตงคําประพันธ
ตองเริ่มจากขั้นตอนที่งายที่สุด ไดแก การแกปญหาเร่ืองหัวขอใน
การแตงคําประพันธ โดยสวนมากนักเรียนเลาวาครูมักจะกําหนด
หวัขอบงัคบัมาใหเพ่ือสรางขอบเขตเนือ้หาคาํประพนัธ แตกเ็ปนปญหา
สําหรับบางคนเชนกัน เม่ือไมมีขอมูลหรือความสนใจในหัวขอนั้นๆ
ก็จะไมสามารถแตงได ดังน้ันหองเรียนแตงคําประพันธในคร้ังนี้
จงึพานักเรยีนออกสํารวจรอบโรงเรียนเพ่ือใหนกัเรยีนหาแรงบันดาลใจ
ประกอบกับการสํารวจความพรอมของแตละหองเรียนวาในชวง
เวลานั้นนักเรียนมีงานหรือกิจกรรมวิชาใดที่ตองทําสงในลักษณะของ
การสรางสรรคชิน้งาน เพือ่ใหนกัเรียนประยุกตใชการแตงคาํประพนัธ
กับชิ้นงานนั้นๆ ไมเปนการเพิ่มภาระงานมากขึ้น ไดขอสรุปรวมกัน
วา “วชิาวทิยาศาสตรนกัเรยีนตองทาํชิน้งานในระดับช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องพันธุไมในโรงเรียน โดย นักเรียนจะตองนําเสนอราย
ละเอยีดและขอมลูของพรรณไมในโรงเรยีนรวมทัง้วิเคราะห และสราง
ชิน้งานนาํเสนอพรรณไมในโรงเรยีน” ดงันัน้เมือ่นกัเรยีนสาํรวจพรรณ

ไมในโรงเรียนเรียบรอยแลว หากนักเรียนนําการแตงคําประพันธไปใช
ในการนําเสนอขอมูลพรรณไมในวิชาวิทยาศาสตร ผลงานที่ไดคงจะดู
พเิศษ แปลกใหม และนาสนใจมากขึน้!! การแตงคาํประพนัธเปนอีกหนึง่
ชองทางที่ทําใหนักเรียนนําเสนอพรรณไมในโรงเรียนไดอยางนาสนใจ
เพียงเทานี้นักเรียนก็จะเกิดแรงผลักดัน (passion) ในการแตงคํา
ประพันธประกอบช้ินงานมากข้ึนโดยไมรูสึกวาเปนการเพ่ิมภาระงาน
กลาวไดวา 2 วิชาจบไดใน 1 งาน!! และยังสรางกระบวนการ
คิดเพื่อพัฒนาการ (Growth Mind Set) ใหมใหนักเรียนดวยวา
การแตงคาํประพันธไมใชเรือ่งของคนมีพรสวรรค เกง หรอืฉลาดเทานัน้
แตเปน เครื่องมือพิเศษที่ใครๆ ก็นําไปใชในการนําเสนอขอมูลใหดู
นาสนใจได!!
  Passion based Learning สาํหรบัการแตงคาํประพนัธ เปน
อีกวิทยาการจัดการเรียนรูหนึ่งที่จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความมุงมั่น
ที่จะประสบความสําเร็จในการแตงคําประพันธ ไมคิดวาการแตง
คําประพันธเปนยาขมในวิชาภาษาไทยอีกตอไป เมื่อไดขอสรุปถึง
ประเด็นหรอืหัวขอท่ีจะนํามาแตงคําประพันธแลว จงึเขาสูกระบวนการ
แตงคําประพันธในหองเรียนอยางแทจริง
  In My classroom ฉบับหนา จะพาผูอานไปดูขั้นตอน
ตอจากน้ี ตลอดจนผลของการสรางแรงผลักดนั (passion) และ ถอดบท
เรยีนในการแตงคาํประพนัธรายวชิาภาษาไทยระดับชัน้มธัยมศกึษาปที่ 
2 คะ มาติดตามกันนะคะวาโจทย “การแตงกาพยหอโคลง” ที่แมแต
ผูใหญหลายๆ คนก็ยงัแตงไมได เราจะประสบความสําเรจ็ในการพฒันา
นักเรียนไดหรือไม อยางไร และขั้นตอนกระบวนการแตงคําประพันธ
ที่จะสามารถแกปญหาตางๆ ใหแกนักเรียนไดจะเปนอยางไรตอไป
พบกันในฉบับที่ 125 คะ
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In My classroom Á.»ÅÒÂ

 In My Classroom ฉบับนี้ขอนําเสนอ “วารสารแลหลังจอม” ผลงานจากการจัดการเรียนรู
รายวิชา  ท33102 ภาษาไทย 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ทุกหองเรียนคะ โดยงานชิ้นนี้
เปนผลงานสะทอนภาพรวมการเรยีนรูและทกัษะดานภาษาตางๆ ของนกัเรยีนทกุรุนกอนจบการศกึษา
จากรั้วสารภี มาดูกันดีกวาคะวาทําไมพี่ๆ ตองทําวารสารเลมนี้กอนจบดวย

ÇÒÃÊÒÃáÅËÅÑ§¨ÍÁ¤×ÍÍÐäÃ?

¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä´ŒÍÐäÃ¨Ò¡¡ÒÃ·íÒÇÒÃÊÒÃ?

 วารสารแลหลังจอมคือช่ือช้ินงานบังคับในรายวิชาที่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะตองจัดทําวารสารของตนเองหองละ 1 เลมภายใต
ชือ่ “แลหลงัจอม” ซึง่สือ่ความหมายถงึมมุมองทีน่กัเรยีนมตีอโรงเรยีนกอนจบ
การศกึษา ไมวาจะเปนขอมลูพืน้ฐานของโรงเรียน แหลงเรยีนรู การแนะนาํสาย
การเรยีน กจิกรรมตางๆ ของโรงเรียนภายในปการศึกษาทีจ่ดัทํา บทสัมภาษณ
บคุคลทีเ่กีย่วของกบัโรงเรยีน เชน ผูอาํนวยการโรงเรยีน คณะผูบรหิาร คณะครู 
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน เปนตน รวมไปถึงประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากโรงเรียน
ตามความสนใจของนักเรียน การจัดทําแตละคอลัมนนั้นขึ้นอยูกับนักเรียนที่
จัดทํา ครูผูสอนเปนที่ปรึกษาในการทํางานเทานั้น จะไมกําหนดหัวขอตายตัว 
เพราะฉะนั้นงานที่เกิดข้ึนจึงเปนฝมือของนักเรียนตั้งแตขั้นตอนการวางแผน 
การแบงงาน การออกแบบ และการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทําคอลัมน

 หัวใจสําคัญของการจัดทําวารสารคือนักเรียนตองใชกระบวนการทางภาษาและทักษะการส่ือสารจากทุกรายวิชาของกลุม
สาระการเรยีนรูภาษาไทยมาบรูณาการจนเกดิชิน้งานของตนเอง อาท ิหลกัการเขยีน มารยาทในการเขยีน ระดบัภาษา การเขยีนอางองิ
ขอมูล การเขียนโนมนาวใจ วรรณศิลป จึงกลาวไดวางานชิ้นนี้เสมือนเปนกระจกสะทอนภาพความสําเร็จในการเรียนรูภาษาไทยคูไป
กับการใหอิสระทางการคิดและการทํางาน ซึ่งจะเปนทักษะสําคัญที่จะติดตัวนักเรียนไปในการศึกษาตอระดับที่สูงขึ้น

1 2 3

ั â´Â ¤ÃÙÇÑ¹ÇÔÊÒ¢� ÍÑ§ÈØà¡ÕÂÃμÔ¶ÒÇÃÑ Ô Õ ÔÑ Ô �� ÑÑ Õ Ô
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STUDYGRAM ª‹Í§·Ò§¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÙŒÂØ¤ãËÁ‹
 STUDYGRAM เหมือนกับการจดไดอาร่ีการเรียนของตนเอง ตั้งแตการทบทวนบทเรียน การทําขอสอบ การเตรียม
ตัวสอบ รวมไปถึงการรีวิวอุปกรณที่ใชในการจดบันทึกความรูตางๆ ลงใน INSTAGRAM เพื่อเปนการบันทึกความทรงจํา
ของชวงชีวิต สรางแรงบันดาลใจในการอานหนังสือ เห็นพัฒนาการดานการเรียนและการอานของตนเอง ฝกความมีวินัยใน
การจดบันทึก และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับผูใชงานคนอื่นๆ ลองเขาไปดู STUDYGRAM ของนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค
อุปถัมภดูคะ

ติดตามเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหตัวเองไดที่ #STUDYGRAMCOMMUNITY

 ตามที่บอกไปขางตนวาทุกขั้นตอนคือฝมือของนักเรียนทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นทักษะอื่นท่ีนักเรียนจะไดก็คือ
ทักษะการทํางานรวมกัน เพราะนักเรียนตองวางแผนการทํางานใหชัดเจน แบงหนาท่ีในการรับผิดชอบแตละคอลัมน
และรวบรวมงานตามเวลาท่ีกําหนดเพ่ือใหงานออกมาสมบูรณมากท่ีสุด งานของแตละหองจะรวมศักยภาพนักเรียนท่ีมี
แตกตางกัน เชน การวาดภาพ การถายภาพ การออกแบบกราฟก เปนตน ใครถนัดหรือสนใจดานไหนก็จะนําตนทุนของ
ตนเองมารวมสรางสรรคผลงาน เพราะฉะน้ันวารสารของแตละหองจงึมเีอกลักษณเฉพาะตัวท่ีไมซํา้กัน และสวยงามโดดเดน
จนไมนาเชื่อวาเปนฝมือของเด็กระดับมัธยมศึกษา 
 การจัดทําวารสารในชวงปลายปการศึกษานั้นถือเปนการประมวลภาพกิจกรรมและมุมมองที่นักเรียนมี
ตอโรงเรียน หลายคร้ังที่นักเรียนสรางความแปลกใจใหกับครูในการคิดคอลัมนที่หลากหลาย อาทิ การรีวิวของอรอย 
การเปรียบเทียบครูกับนางเอกดิสนีย คําพูดติดปากของครู แนะนําที่อานหนังสือในโรงเรียน ลาสุดผลงานจากนักเรียน
ชั้น ม.6/1 หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรฯ ปการศึกษา 2562 สัมภาษณนักเรียนโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภที่ทํา 
STUDYGRAM ในอินสตราแกรมจนมีคนเขามาติดตามดูนับหม่ืนคน เปนคอลัมนที่นาสนใจและสรางแรงบันดาลใจใน
การเรียนรูไดอยางดีเยี่ยม
 นอกจากการทําสงในรายวิชาเรยีนแลว การจดัทําวารสารแลหลังจอมยงัเปนประโยชนตอนกัเรยีนทีส่นใจศกึษา
คณะอักษรศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร นิเทศศาสตร และสาขาอ่ืนๆ เนื่องจากสามารถนําไปเปนตัวอยาง
การสรางสรรคชิ้นงานหรือการออกแบบในแฟมสะสมผลงานเพื่อใชในการสมัครศึกษาตอหรือประกอบการสัมภาษณได
และมีนักเรียนบางสวนท่ีจัดทําเลมเพ่ิมเติมเพ่ือเก็บเปนท่ีระลึกถึงหองเรียนปสุดทายของตนเองดวย ถือวาเปนงานท่ี
นักเรียนไดประโยชนคุมคาจริงๆ คะ
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หนานี้มีรางวัล
â´Â ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

Game s

Vocabulary with numbers
a=1    b=4 c=3  d=2  e=1  f=4  g=2  h=4   
i=1    j=8   k=5  l=1  m=3  n=1   o=1  p=3  
q=10 r=1  s=1    t=1   u=1   v=4   w=4  x=8   
y=4  z=10
Evaluate the value of this word
Ex. Dog  =  2+1+2  = 5
1. Reused  
2. Prevention 
3. Migration 
4. Lifespen 
5. Emigration 
6. Saquaro

 ÊÇÑÊ´Õ¾Õè¹ŒÍ§ªÒÇ¨ÍÁÊØÃÒ§¤�Ï ·Ø¡¤¹¤‹Ð ã¹©ºÑº·Õè 124 ¹Õé¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡Ñº¼ÙŒ·ÕèÁÒÃ‹ÇÁàÅ‹¹à¡ÁμÍº¤íÒ¶ÒÁ
ÀÒÉÒä·ÂáÅÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉã¹©ºÑº·Õè 123 ́ ŒÇÂ¹Ð¤ÐáÅÐã¹©ºÑº¹Õé·Ò§¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹¡çÂÑ§¤§ÁÕà¡ÁÁÒãËŒÃ‹ÇÁ
Ê¹Ø¡à¾×èÍÅØŒ¹ÃÑº¢Í§ÃÒ§ÇÑÅμ‹Ò§æ ¨Ò¡·Ò§¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÕ¡àª‹¹à¤Â¤‹Ð

ปริศนาคําทาย…คําอะไรเอยใช รร
1.การเพาะปลูกพืช
_ _ _ _ _ _ ร ร _
2. สิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน เปนความดีงาม    
 _ _ _ ร ร _

3. ประมวลความประพฤติทีผู่ประกอบอาชีพ
การงานแตละอยางกาํหนดขึน้ เพือ่รกัษาและ
สงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะ        
_ ร ร _ _ _ ร ร _
4. รอบ 11 ป     
 _ _ _ ร ร _

5. เปนจังหวัดในประเทศไทย
มีประชากรมากที่สุดในภาคใต   
_ _ _ _ _ _ ร ร _ _ _ _

6. ผูเปนตนวงศตระกูลซึ่งมีผูสืบสายโลหิตมา      
_ ร ร _ _ _ _

...............
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â´Â ¹Ò§ÊÒÇÀÑ·ÃÒ¹ÔÉ°�  μÃÕ¾Ø·¸ 
¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ÃÑ¡âÃ§àÃÕÂ¹..ÃÑ¡âÅ¡..ÃÑ¡É�¾ÅÑ§§Ò¹ μŒ¹ÍâÈ¡ÍÔ¹à´ÕÂ
 สวัสดีเพื่อน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ชาวจอมสุรางคทุกคนนะคะ
“รักโรงเรียน รักโลก รักษพลังงาน” ฉบับนี้ เราก็ยังอยูกับเร่ือง 
“สวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน” กนัเหมอืนเดมิคะ และเชือ่วาหลายๆ คน
คงคุนหูกับบทประพันธดังกลาวมาบางแลว “ตนอโศก” หรือ “โศก” 
มีกลาวถึงในหนังสือวรรณคดีหลายเลม ในเรื่อง “กามนิตวาสิฏฐี”
ก็มีกลาววา วาสิฏฐียกมือข้ึนบูชาตนอโศก ซึ่งอยูตรงหนา กําลังมีดอก
ออกชอไสว แลวกลาวคําดังที่นางทมยันตีเคยกลาว เม่ือระหกระเหิน
รับความวิโยคเที่ยวตามหาพระนลอยูในกลางปาไดรองถามตนโศก
ดังคําประพันธนี้
 สําหรับตนอโศกน้ี เปนตนไมที่ทุกคนในโรงเรียนตองเคยเห็น 
เคยน่ังใตตนไมตนน้ีแนนอนคะ อยูบริเวณมาหินหลังตึก 3 นั่นก็คือ....
ตนอโศกอินเดีย 
ชื่อวิทยาศาสตร : Polyalthia longifolia Benth Hook.f. var. 
  Pandurata
ชื่อสามัญ : The Mast Tree, Cemetery Tree
ชื่ออื่น : อโศกเซนคาเบรียล
วงศ : ANNONACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร:
 อโศกเปนไมตนทรงพุมเปนรูปปรามิดแคบ สูงไดถึง 25 เมตร
ไมผลดัใบ กิง่โนมลูลงท้ังตน เปลือกตนเกล้ียงสีเทาเขมหรือเทาปนน้ําตาล
  ใบเปนลักษณะใบเด่ียว ใบรูปหอก ยาว 15-20 ซม.
ปลายแหลม ขอบใบเปนคลื่น สีเขียวเปนมัน
 ดอกออกเปนชอสีเขียวออนเปนกระจุกตามขางๆ กิ่ง แตละ
ดอกเปนรูปดาว 6 แฉก กลีบดอกเปนคลื่นเล็กนอย
 ผลรูปไข ยาว 2 เซนติเมตร เมื่อผลสุกจะมีสีดํา
ประโยชนและสรรพคุณ :
 สรรพคุณหลักของอโศกนาจะเปนดอกท่ีมีรูปทรงสีสันงดงาม
กล่ินหอม และนํามากินได คนไทยนิยมนํามาแกงสม นอกจากนั้น
ทรงพุมและใบอันงดงามแปลกตา โดยเฉพาะใบออนที่ไมเหมือนตนไม 
ชนิดอ่ืน เหมาะอยางย่ิงสําหรับปลูกเปนไมประดับอาคารสถานที่
เปนรมเงา และปรับปรุงสภาพแวดลอม
 นอกจากจะเคยอาศยัรมเงาแลว ตนอโศกอนิเดยีกย็งัมีประโยชน
มากกวาใหรมเงานะคะ ตนไมในโรงเรียนของเรายังมีอีกมากเลยนะคะ
ที่ยังไมไดนํามาใหรูจักกัน หลายตนลวนนาสนใจ ทุกตนลวนเปนของ
ทุกคน ดังนั้นพวกเราควรชวยกันรักษานะคะ ถาอยากรูวา รักโรงเรียน 
รกัโลก รกัษพลังงาน ฉบบัหนาจะเปนเร่ืองอะไร อยาลมืตดิตามกันนะคะ 
สวสัดีคะ 

 “อาดูอโศกนี้  ศรีไสววิไลตา
อยูหวางกลางพนา  เปนสงาแหงแนวไพร
ชุมชื่นรื่นอารมณ   ลมเพยพัดระบัดใบ
ดูสุขสนุกใจ   เหมือนแลดูจอมภูผา
  อโศกดูแสนสุข   ชวยดับทุกขดวยสักครา
โศกเศราเผาอุรา   อาอโศกโรคขาราย
อโศกโยกกิ่งไกว   จงตอบไปดั่งใจหมาย
ไดเห็นพระฤาสาย   ผานมาบางหรืออยางไร

(กามนิตวาสิฏฐี พระราชนิพนธ รัชกาลที่ 6)

Saving Energy
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3. ÇÃÑÞÞÒ ËÅÇ§à¾ªÃ Á.1/14 4. ÍÃÇÃÃÂÒ À¹È¾ÅÀ´Ò Á.1/6
5. ¾Ã¾ÃÃ³ ¹ŒÍÂâÊÀ³ Á.1/9 6. ÇÔÃÑÞÂÒ à¡Ô´âÀ¤Õ Á.1/12
7. °ÔμÔÁÒ ä¶Œ·Í§ Á.1/11 8. ªÒÅÔÊÒ ÍØ‹¹·ÃÑ¾Â� Á.1/9
9. »�Â¾Ã ¨Ôμà¢μ Á.1/9 10. Þ´Ò¾Ã ¤ÅŒÒÂºÃÃ¨§ Á.1/3
11. à¢Á¨ÔÃÒ ÍŒÍÂªÑÂÈÃÕ Á.1/8 12. ÇÃÃ³Ä´Õ ºØÞÁÒ Á.1/8
13. ÊØ»ÃÕÂÒ ¾Ò·¹ Á.1/9 14. ³Ñ°¹Ñ¹·� ¾ÔÁ¾�¾Ñ¹¸Ø� Á.1/9
15. ÍÃ¨ÔÃÒ ÊÃÐÈÃÕ Á.1/9 

1. »°ÁÒÇ´Õ ºØμÃâÊÀÒ Á.2/12 2. ÃÑª³Õ¡Ã³� ¾Ç§¸ÃÃÁ Á.2/8
3. ¡¹¡¾Ã àÍÔº¡ÁÅ Á.2/7 4. ¸ÁÅÇÃÃ³ ¤íÒäÊŒ Á.2/1
5. ¡ÑÞÞÕÇÃÒ ¾ÑÇ¾Ñ¹¸Ø� Á.2/7 6. ËÑÊÂÒ ÃØ‹§ÍÃØ³ Á.2/7
7. ÍªÔÃÞÒ ÃÑ¡ÇÒ·Ô¹ Á.2/4 8. ³Ñ°ÇÃÔ¹·Ã� ·Ô¾Â�¾§É� Á.2/6
9. ÃÐ¾Õ¾ÃÃ³ »˜·ÁàÁ¸Ô¹ Á.2/3 10. ÍªÔÃÞÒ ¤íÒºØμÃ Á.2/10
11.à·ÈÃÒÀÃ³� ¸ÃÃÁÃÑ§ÉÕ Á.2/5

1. »°ÁÒÇ´Õ ºØμÃâÊÀÒ Á.2/12 2. ÃÑª³Õ¡Ã³� ¾Ç§¸ÃÃÁ Á.2/8
3. ¡¹¡¾Ã àÍÔº¡ÁÅ Á.2/7 4. ¸ÁÅÇÃÃ³ ¤íÒäÊŒ Á.2/1
5. ¡ÑÞÞÕÇÃÒ ¾ÑÇ¾Ñ¹¸Ø� Á.2/7 6. ËÑÊÂÒ ÃØ‹§ÍÃØ³ Á.2/7
7. ÍªÔÃÞÒ ÃÑ¡ÇÒ·Ô¹ Á.2/4 8. ³Ñ°ÇÃÔ¹·Ã� ·Ô¾Â�¾§É� Á.2/6
9. ÃÐ¾Õ¾ÃÃ³ »˜·ÁàÁ¸Ô¹ Á.2/3 10. ÍªÔÃÞÒ ¤íÒºØμÃ Á.2/10
11.à·ÈÃÒÀÃ³� ¸ÃÃÁÃÑ§ÉÕ Á.2/5

1. ¹ÑªªÒ ¢Ñ¹¸¡Ã Á.4/8 2. »�μÒÀÃ³� ¸ÃÃÁÇÔÊØ·¸Ôì Á.4/8
3. »Í½‡ÒÂ ÊÑ§¢�Á§¤Å Á.4/8 4. ÊØ¡ÒÞ´Ò à¨ÃÔÞ¤§ Á.4/2
5. ¡ÔμÂÒÀÃ³� μ‹ÍáμŒÁ Á.4/2 6. ºØÞ±ÃÔ¡Ò ÊØ¢¢Õ Á.4/5
7. ÇÑÅÇÔÀÒ ¾ÃËÁÀÑ·Ã Á.4/6 8. ÊØàÁ¸Ô¹Õ à¡μØÈÑ¡´Ôì Á.4/2
9. ¹§¹ÀÑÊ à©ÅÔÁ¶Ôè¹ Á.4/8  

1. ÈÈÔ¸Ã ÊØ´Ò¨Ñ¹·Ã� Á.5/6 2. ¾ÑÅÅÀÒ ÊÇÑÊ´Õ Á.5/3
3. ªÒÅÔÊÒ ·Í§ÁÒ Á.5/6   4. ³Ñ°ªÒ à¡μØÈÃÕÃÐ Á.5/6
5. ÀÑ·ÃÒ¹ÔÉ°� ÅÁÙÅÀÑ¡μÃ� Á.5/2 6. ¸¹Ô¹Õ ¾Ñ¹¸Ø�à·ÕÂ¹ Á.5/2
7. ¾ÑªªÒ Ç§É�ÊØ´Ô¹ Á.5/1 8. ÇÃÃ³ÔÀÒ â¾¸ÔìÇ§É� Á.5/5
9. ÍÃÍØÉÒ ÁÑª©ÔÁÒ¹¹·� Á.5/5  

ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 1

ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 2

ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 3

ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4

ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 5

ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6

â´Â ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
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1. ÞÒ´Ò ·Í§ËÅÍ´ Á.6/2 2. ÃØ‹§à¾ªÃ μÃÕ¾Ò·Â � Á.6/6
3. ÊâÃªÒ àÃ×Í§¨Ô¹´Ò Á.6/8 4. ¡ÑÞÞÒ¾ÑªÃ ÊØÇÃÃ³ÇÑ²¹� Á.6/6
5. ¡ÇÔÊÃÒ »ÃÐÊ¾ÊÁ Á.6/6 6. ¸Ñ¹ÂÒÀÃ³� ÍØ‹¹àÃ×Í¹ Á.6/9
7. ÀÑ·ÃÈÂÒ ¡ÅÔè¹»ÃÒ¡¯ Á.6/10 8. ¹Ç¾Ã ÀÙË§Ê� Á.6/1
9. ÍÁÃÃÑμ¹� ª×è¹ã¨ Á.6/11 10. ªÅÔ´Ò ¹ÔàÇÈ¹� Á.6/11
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ãμŒÃ‹ÁÊÒÃÀÕ
Gossip column

โดยกองบรรณาธิการ นางสาววิภาวี  วุฒิพิศาล, นางสาวแพรวา  พุฒตาล
 สวัสดีพี่ๆ นองๆ ชาวจอมสุรางคอุปถัมภคะ กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งใน
ใตรมสารภี Gossip ซึ่งฉบับนี้เปนฉบับสงทายศักราช 2562 เลยทีเดียวคะ กอนอื่นเลย
ขอใหทุกคนมีความสุขในศักราชใหม คิดสิ่งใดก็ขอใหสมปรารถนาทุกเรื่องเลยนะคะ 
 เปดศักราชปนี้พวกเราก็ขอตอนรับผู อํานวยการโรงเรียน วาที่ร อยตรี
ดร.กฤดิ์ทรัพย เชื้อพันธ ผูอํานวยการคนใหมของโรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ ทานเคย
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณมากอนคะ หวังวา ผอ.จะพัฒนา
โรงเรียนของพวกเราใหดีขึ้นไปอีกนะคะ และพวกเราขอฝากเนื้อฝากตัวดวยนะคะ
  ขอยอนไปตอนชวงปใหม เพือ่นๆ คนไหนไดของขวัญปใหมจากโรงเรียนบางคะ 
ไดขาวมาวามีรางวัลดีๆเต็มไปหมด ดีใจกับเพื่อนๆ ที่ไดรางวัลดวยนะคะ
 ผานปใหมมากม็าถึงงานประจาํปของโรงเรยีนเรา งานจอมสรุางคมนิมิาราธอน
และงานจอมสุรางครําลึกนั่นเองคะ เพราะวาปนี้ครบรอบ 100 ป เลยจัดใหญมากๆ
เปนธมีงานรําวงยอนยุคคะ มีราํวงของวงออ็ดโฟรเอส ตอนกลางคนืไฟสวยงามมากเลยคะ 
ถาเพือ่นๆ คนไหนมางานจอมสรุางคราํลกึกค็งจะเหน็คุณครขูองเราหลายๆ ทานแตงตวั
เปนสาวๆ สมัยกอน ขึ้นไปรําวงบนเวที ดูสนุกมากเลยละคะ เหมือนคุณครูของเราจะ
ลืมไปเลยวาเคยดุ 5555
 และงานที่เพิ่งผานมาลาสุด ก็คืองาน BYE BYE MY SISTER นั่นเอง งานนี้
จัดใหนอง ม.3 และ พี่ ม.6 นั่นเอง เปนงานที่ดีมากเลยใชไหมละคะ ผานมาแปปเดียว 
พี่ๆ เพื่อนๆ ของพวกเราก็จบกันซะแลว ยังไงก็ขอใหพี่ ม.6 สอบไดมหาวิทยาลัยและ
คณะที่หวังไว และใชชีวิตมหาวิทยาลัยใหสนุก ขอใหนองๆ ม.3 ไดเรียนตอในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนและแผนการเรียนที่ตองการนะคะ
 ทางกองบรรณาธิการวารสารสารภีสัมพันธขอแสดงความยินดีกับผู ชนะ
การออกแบบปกวารสารสารภีสัมพันธทุกคน ในปนี้ก็มีการจัดประกวดออกแบบปกอีก
นะคะ อยางจะเชิญชวนใหพี่ๆนองๆ ชาวจอมสุรางคอุปถัมภทุกสงเขามาประกวดกัน
เยอะๆ นะคะทางเรามีของรางวัลมากมายคะ
 สดุทายนีก้อนจากกันไปนะคะ กอ็ยากจะฝากกับคนท่ีกาํลงัเตรียมตวัสอบ หรอื
ตัง้ใจทีจ่ะทาํอะไรแตมนัยงัไมดพีอวา อยาทอนะคะ ตัง้ใจกบัสิง่นัน้ตอไป เหมอืนกบัคาํคม
ของ Sir John Lubbock ที่กลาวไววา 

“In truth, people can generally make time for what 
they choose to do;

it is not really the time but the will that is lacking.”
“เรามีเวลาสําหรับสิ่งที่เราอยากทําเสมอ 
แตสิ่งที่เราขาดคือ ความตั้งใจ ไมใชเวลา”

แลวพบกันใหมในวารสารสารภีสัมพันธฉบับที่ 125 นะคะ สวัสดีคะ
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