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การเรียนรูเปนสิ่งที่ไมสิ้นสุด อยูที่เราทุกคนตองการศึกษาหาความรูมากนอยเพียงใด
การขวนขวาย หาความรูเปนสิ่งเดียวที่ไดกับตนเอง โรงเรียนศรียานุสรณมีความมุงมั่นตั้งใจ
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงสุด ปรารถนาใหนักเรียนมีความประพฤติเรียบรอย กิริยา
มารยาทดี มีวาจาสุภาพออนโยนตอผูอื่น มีผลการเรียนที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง คณะผูบริหารและครูมีความปรารถนาอยางยิ่ง ในการพัฒนาโรงเรียนให
เปนแหลงเรียนรูคูคุณธรรม ตลอดจนนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต
ประจําวัน จัดการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณภาพมุงสูมาตรฐาน
สากล
ดังนั้น จึงขอใหผูปกครองและนักเรียนไดศึกษารายละเอียดตางๆ ในคูมือ ตลอดจน
ดูแลบุตรหลานใหปฏิบัติตามระเบียบของทางโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนของเรามีคุณภาพ
มีคุณธรรม มีความรู อยูรวมในสังคมอยางมีความสุข
ขอขอบคุ ณ คณะผูจัด ทําคูมือนักเรียนและผู ปกครองโรงเรียนศรียานุส รณไว
ณ โอกาสนี้ “การเรียนแมเหนื่อยยาก ยอมลําบากอยางถองแท สุดทายที่รอคอย คืออนาคต
ที่งดงาม”

(นายพรต สุภาพงษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ
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สัญลักษณโรงเรียนศรียานุสรณ คือ อักษรยอ ศส ภายในวงกลม อยูใตพระมหาพิชัยมงกุฏ
ครอบเลข 5 เหนือพระมหาพิชัยมงกุฏเปนรัศมี 17 แฉก ดานลางของอักษรยอในวงกลม ศส มีขอความ
โรงเรียนศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี ภายในแพรแถบ

ความหมาย : - ศ.ส. เปนอักษรยอ “ศรียานุสรณ”

ปรัชญา :
อัตลักษณ :
เอกลักษณ :
คําขวัญ :
สี :
ตนไมประจําโรงเรียน :

ดอกไมประจําโรงเรียน :
หมายเลขโทรศัพท :

- พระมหาพิชัยมงกุฏ ครอบเลข 5 หมายถึงที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5
- รัศมี 17 แฉก นับจากดานซาย หรือขวาถึงยอดพระมหาพิชัยมงกุฏ
ไดจาํ นวน 9 หมายถึง แสงสวางแหงปญญา นําไปสูค วามกาวหนา เหนือกาลเวลา
ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปญญาเปนแสงสวางแหงโลก)
รักเรียนรู คูทําดี
มีความรู คูคุณธรรม
เรียนดี มีจริยธรรม เลิศลํ้ากีฬา
สีนํ้าเงิน-เหลือง
สีนํ้าเงิน หมายถึง ความสงางาม ความมั่นคง
สีเหลือง หมายถึง ความสวาง รุงโรจน
ตนกันเกรา
ดอกสารภี
0-3930-1903, 0-3931-1225
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วิสัยทัศน (Vision)
โรงเรียนศรียานุสรณมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยางทั่วถึง บริหารจัดการแบบมีสวนรวม

พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริม พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. เสริมสรางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวน

เปาประสงค (Goal)
1. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวน

ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริม พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 1 สงเสริม พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 2 สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาสื่อ แหลงเรียนรูใหมีคุณภาพและเพียงพอ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 1 ปลูกจิตสํานึกการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 2 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริม พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 1 สงเสริม พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมกับทุกภาคสวน
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ

6

à¡ÕÂÃμÔ¤Ø³âÃ§àÃÕÂ¹ÈÃÕÂÒ¹ØÊÃ³
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561
๏ 4 พฤษภาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สู ง กวา ระดับประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ขั้นพื้ นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
๏ 4 พฤษภาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) สูงกวาระดับประเทศ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปการศึกษา
2560 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัลรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
OBECQA จากโครงการยกระดับคุณภาพสูมาตรฐานที่ไดรับรางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA)
ป 2559-2560 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๏ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สถานศึกษาที่มีผลงาน
การบูรณาการ การเรียนการสอนดานการประกันภัย ระดับภาค จากโครงการยุวชนประกันภัย จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
๏ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัลสถานศึกษาตนแบบ คานิยม 12 ประการ ระดับ
มัธยมศึกษา ประเภทยอดเยี่ยม จากโครงการสงเสริมการศึกษารอบดาน ใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพพรอม
สูสากล ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยจังหวัดจันทบุรี
๏ 24 กันยายน 2561 โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัลโรงเรียนความดีมาตรฐานสากล จากโรงเรียนความดี
มาตรฐานสากล (Goodness International Standard School) จัดโดยจังหวัดจันทบุรี

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560
๏ ไดรบั รางวัลระดับ “ดีเดน” การคัดเลือกสถานศึกษาทีส่ ง เสริมและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ประสบผลสําเร็จ ป พ.ศ. 2559 ดานการยกระดับคุณภาพ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วันที่ 13
ตุลาคม 2559 โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๏ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การเดี่ยวฆองวงใหญ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดดนตรีไทย
ระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา รวมกับ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน)
๏ ไดผานการทดสอบระดับชาติ สูงกวาระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 14 มิถุนายน 2560
โดย คณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการที่ 9
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๏ ไดผา นการประเมินรักษามาตรฐานรางวัลคุณภาพฟน ฟูศลิ ธรรมโลก รายการรางวัลคุณภาพฟน ฟูศลิ ธรรมโลก
(V-Star Quality Award) ประจําปการศึกษา 2559 ประเภทสถานศึกษาสุดยอดตนแบบ ระดับมัธยมศึกษา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดย ชมรมพุทธศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด
นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม วันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 โดย วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกลาลาดกระบัง
๏ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษา การแขงขันเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) OBEC Vedic Mathematics Competition 2017 วันที่ 16 พฤศจิกายน
2560 โดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๏ ไดรับประกาศเกียรติคุณบัตรยกยองเชิดชูเกียรติสถานศึกษา รายการเขารวมขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริม
วัฒนธรรมการอานสูสังคมแหงการเรียนรูของไทย พ.ศ. 2560-2564 วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 17
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 ครั้งที่ 46 ประจําป 2560 โดย ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2559
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก มารชชิ่งความดี วันที่ 25 มกราคม 2559
โดย กระทรวงศึกษาธิการ
๏ ไดรับประกาศเกียรติคุณ เปนองคกรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% วันที่ 3 มิถุนายน 2559
โดย อธิบดีกรมอนามัย
๏ เขารอบเปนตัวแทนภาคตะวันออก “โครงการอิทธิพลของแสงตอการเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน”
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรดานธรรมชาติวิทยา หัวขอ “มหัศจรรยธรรมชาติบานเรา” วันที่
17 มิถุนายน 2559 โดย องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ อพวช.
๏ ไดรับรางวัลดําเนินการจัดกิจกรรมผานเกณฑประเมิน “ศูนยการเรียนรู 2558” วันที่ 24 มิถุนายน 2559
โดย กระทรวงศึกษาธิการ
๏ ไดผานการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองคกร School Quality Awards วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
โดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ป 2559 (รอบคัดเลือก
ระดับจังหวัด) วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี รวมกับ ศาลจังหวัด
จันทบุรี และไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันปญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี รอบคัดเลือก
ระดับภูมิภาค โดย สํานักงานอธิบดีผูพพิ ากษาภาค 2
๏ ไดรับรางวัลชมเชยระดับประเทศ การแสดงวิทยาศาสตร Science Show ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
เนื่องในงานสัปดาหวิทยาศาสตร ประจําป 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
๏ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ “พลังงานเปลี่ยนโลก ป 4” ภายใตแนวคิด “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” จํานวน
300 ผลงานขึ้นไป วันที่ 17 กันยายน 2559 โดย บริษัท ปตท. จํากัด บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
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๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงาน วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) ของครูกลุมผูสอนสาระ
การเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 20 กันยายน 2559 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมของครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน นิทรรศการ รอยเรื่องราวความสําเร็จ สพม.17 สูวิถีคุณภาพ Success Story Symposium
SESA 17 วันที่ 20 กันยายน 2559 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมของครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา นิทรรศการ รอยเรื่องราวความสําเร็จ สพม.17 สูวิถีคุณภาพ Success Story Symposium
SESA 17 วันที่ 20 กันยายน 2559 โดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
๏ ไดรับพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยม สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
การอานทํานองเสนาะและขับเสภา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งที่ 3 ป 2560 วันที่ 4-6 มกราคม 2560
โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ชมรมดนตรีไทย รวมกับมูลนิธสิ าํ นักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย
๏ ไดรบั รางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคารบอนตํ่า วันที่ 25 มกราคม 2560 โดย การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวด
มารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และ ปวช. ครั้งที่ 45 ประจําป 2559 วันที่ 5 กันยายน 2559
โดย ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2558
๏ ไดรับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดแปรแถวประกอบดนตรี โครงการมารชชิ่งความดี
ระดับชาติ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 15 กุมภาพันธ 2558 โดย มูลนิธิครูของแผนดิน
๏ ไดรับโลเชิดชูเกียรติ ระดับดีเดน “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจําป 2556
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2558 จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาการ
๏ ไดรับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “หนวยงานทางการศึกษา
สงเสริมศีลธรรมดีเดน ระดับประเทศ” ประเภทมัธยมศึกษา ประจําป 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ V-star Quality Award ประเภทสถานศึกษาสุดยอดตนแบบระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษา ประจําปก ารศึก ษา 2557 (รับ เงินรางวัล 50,000 บาท) วั นที่ 20 มิถุนายน 2558
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลคุณภาพฟนฟูศีลธรรมโลก ระดับประเทศ ประเภทสถานศึกษาสุดยอด
ตนแบบ (มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา) ประจําปการศึกษา 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2558 โดย ชมรมพุทธ
ศาสตรสากล
๏ ไดรับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บัณณาสสมโภช” Prince
Jubilee Award พุทธศักราช 2558 โครงการเพื่อสงเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรดีเดน
๏ ไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาดีเดน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการ
ยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
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»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2557
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับโลเกียรติยศสนับสนุนในการสงนักเรียนเขาประกวด “การอานทํานองเสนาะ”
ประจําป 2557 โครงการธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสินพรอมเงินสด 4,000 บาทและหนังสือ
ธรรมราชธีรราชา ระดับประเทศ จากธนาคารออมสิน
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับรางวัลชมเชยโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับ
รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ ระดับประเทศ จากสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มารชชิ่งความดี
ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับประเทศ จากมูลนิธิครูของแผนดิน สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมารชชิ่งความดี ชิงถวย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ระดับประเทศ จากมูลนิธิครูของแผนดิน สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2556
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับโลพระราชทานรางวัลชนะเลิศ “สถานศึกษาสงเสริมศีลธรรมดีเดน” ระดับ
มัธยมศึกษา ประจําป 2556 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๏ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศจัดตั้งโรงเรียนศรียานุสรณเปนศูนยการเรียนรู
โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชน ทําดี ถวายในหลวง” ภาคตะวันออก ป 2556
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับรางวัลสถานศึกษาที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ประสบความสํา เร็จ จากสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโครงการรักษ ภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ป 2556
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับรางวัลสถานศึกษาที่สงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลุ ม สาระการเรี ย นรู ค ณิต ศาสตร ระดับดี เดน จากสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําป 2556
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัล “โรงเรียน อย. นอย” ระดับดีเยี่ยม จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2556
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงการสุดยอดนวัตกรรมความดี “เด็กศรียา
บอกลาปญ หาขยะกายและใจ” ของชมรมพุ ทธศาสตรส ากลในอุปถัมภ ส มเด็ จมหารัชมั งคลาจารย
ประจําป 2556
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»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555
๏ โครงการเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนทําความดี ถวายในหลวง” ของชุมนุมนองจา พี่มาแลว รับรางวัล
ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ รับโลรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๏ ทีม To Be Number One โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับถวยพระราชทาน รางวัลชมเชย (อันดับ 4)
ในการแขงขันกีฬา To Be Number One รอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา
ระดับดีมาก เรื่อง “การดํารงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลง” Living in a changing World วันที่ 7 - 9
ธันวาคม 2555
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับการคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาตนแบบ ดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม “โรงเรียนสีเขียว” จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ประจําป 2555
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเดน ในโครงการสถานศึกษาปองกันยาเสพติดดีเดน
วันที่ 27 ม.ค. 2556
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับคัดเลือก เขาโครงการพัฒนาโรงเรียนที่มีศักยภาพ มีความพรอมกาวไปสู
“โรงเรี ยนนิติบุค คลในกํา กับของ สพฐ.” มีโรงเรี ยนไดรับการคัดเลือก 58 โรงเรียนเปนโรงเรียน
ประถมศึกษา 28 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 30 โรงเรียน ปการศึกษา 2556
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดตนเทียนจํานําพรรษา ประเภท
หนวยงานทางราชการ (สถานศึกษา) ป 2555
๏ โรงเรียนศรียานุสรณไดรับโล เชิดชูเกียรติผลงานโครงการ “สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย” ระดับภาคกลาง
จากกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 6 กันยายน 2555
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับเกียรติบัตรจากเหลากาชาดจังหวัดจันทบุรี เปนสถาบันที่ใหความรวมมือ
จัดหาผูบริจาคโลหิตในสถานศึกษา ในปริมาณสูงระดับจังหวัด อยางสมํ่าเสมอ วันที่ 14 มิถุนายน 2555

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554
๏ โครงงาน“เมืองจันท ฉันรักเธอ” ของชุมนุมธรรมชาติไดรบั คัดเลือกจากโครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ”
ปที่ 3 ของมูลนิธิสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เปนโครงการตนแบบดีเดนระดับประเทศ
๏ โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับคัดเลือกใหเปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรม การเรียนรูและการเรียน
การบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2554
๏ ไดรับ รางวัล สถานศึกษาป อ งกันยาเสพติด ดีเดน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทสถานศึกษา
ปการศึกษา 2554
๏ ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนที่มีการพัฒนารูปแบบวิธีสอนภาษาไทยที่ประสบผลสําเร็จ ตามโครงการ
รักษภาษาไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาส
วันภาษาไทยแหงชาติ ปการศึกษา 2554 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
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๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศการประดับตกแตง ประทีปโคมไฟ ประเภทสถาบันการศึกษา “โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช เทิดไทองคราชัน”
๏ เปนสถาบันผูเขารวมวิจัยและจัดทําหลักสูตรเศรษฐกิจสรางสรรค โครงการสงเสริมการเรียนรูดาน
เศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับเยาวชน ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ป 2555 ของกรมทรัพยสิน
ทางปญญา กระทรวงพาณิชย
๏ ได รั บ รางวัลชนะเลิ ศ การแขงขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand
Championship 2012 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
๏ ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขัน J.AWARDS ครั้งที่ 2 จากมหาวิทยาลัยบูรพา
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ปการศึกษา 2561
ชือ่
นายพรต สุภาพงษ

น.ส.ศิริลักษณ
ญานสังวรชัย
นายวัฒนา หงษาพล

นางนิตยา สุวจิตตานนท

เกียรติคณ
ุ
รางวัลครูดีศรีจันทบูร

รายการ

จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี”

คุรุสดุดีในฐานะเปนผูปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
เปนที่ประจักษ

คุรุสภา

- รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง
ระดับชาติ ครูผูสอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
- โลรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ผูมีผลงานดีเดนประสพผลสําเร็จ
เปนที่ประจักษ
- รางวัลคุณภาพระดับดีเดน
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

จากสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

- รางวัล ครูหัวใจรักษพลังงาน
(ครูตนแบบดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม)
- รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

น.ส.พิชญสินี นิจสุข

- รางวัลครูผูฝกซอมนักเรียน
ไดรับรางวัล ชนะเลิศ
(คุณภาพระดับดีเยี่ยม)

น.ส.เพชรประภาร
ชุมสาย

- รางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม

จากสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17
จากการคัดเลือกผลงาน
หนึ่งนักเรียนหนึ่งความรู
“One Child One
Knowledge :
One Child OK”

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

จากการคัดเลือกผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
นวัตกรรมของครูผูสอนกลุม
การศึกษา
สาระการเรียนรูภาษาไทย มัธยมศึกษา เขต 17
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ปการศึกษา 2561
ชือ่

เกียรติคณ
ุ

รายการ

จัดโดย

จากการคัดเลือกผลงาน
สํานักงานเขตพื้นที่
นวัตกรรมของครูผูสอนกลุม
การศึกษา
สาระการเรียนรูภาษาไทย มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.ศิรินภา ศรีสวัสดิ์

- รางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม

น.ส.ณิชชากร สรอยระยา

สํานักงานเขตพื้นที่
จากการคัดเลือกผลงาน
- รางวัลการนําเสนอผลงาน
การศึกษา
นวัตกรรมของครูผูสอนกลุม
การปฏิบัติที่เปนเลิศ
มัธยมศึกษา เขต 17
สาระการเรียนรู
(Best Practices)
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ
- รางวัล คุณภาพระดับดีเยี่ยม
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ของครูผูสอน

น.ส.ศศิธร เพชรนิล

สํานักงานเขตพื้นที่
จากการคัดเลือกผลงาน
- รางวัลการนําเสนอผลงาน
การศึกษา
นวัตกรรมของครูผูสอนกลุม
การปฏิบัติที่เปนเลิศ
มัธยมศึกษา เขต 17
สาระการเรียนรู
(Best Practices)
ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศที่ 2
- รางวัล คุณภาพระดับดีเยี่ยม
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ของครูผูสอน

น.ส.อําพร ศรีครินทร

- รางวัล “หนวยการเรียนรู
Active Learning
กิจกรรม ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ดาน HEAD ระดับดี

กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

นายวุฒินันท สัจจาวาที

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.นาถยา คงขาว

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

นายทรงศักดิ์ คําพะแย

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.พรทิวา ตรีตุนา

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17
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ปการศึกษา 2561
ชือ่
น.ส.อัมรา แดงตนุ

น.ส.มานิดา พูลวงษ

เกียรติคณ
ุ

รายการ

จัดโดย

ครูผูสอน “ดีเดน”
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป 2561 ระดับจังหวัด

คุรุสภา

ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด
ครูผูสอน “ดีเดน”
กลุมสาระการเรียนรูสังคม ประจําป 2561 ระดับจังหวัด
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คุรุสภา

น.ส.จารุวรรณ สิทธิโชค

ครูผูสอน “ดีเดน”
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร

ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป 2561 ระดับจังหวัด

คุรุสภา

นายโชคพิสิทธิ์ สุดแท

ครูผูสอน “ดีเดน”
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป 2561 ระดับจังหวัด

คุรุสภา

ครูผูสอน “ดีเดน”
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป 2561 ระดับจังหวัด

คุรุสภา

น.ส.ปานวาด แมนมาศวิหค
น.ส.บุษยา จันทรขจร

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

นายประสพ สุขสบาย

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.ธันยภรณ วงษษา

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

นายธีรยุทธ นิจสุข

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

นางกรวิกรานต เจริญพวก

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.รัชนี แสนสุข

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
มัธยมศึกษา เขต 17
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ปการศึกษา 2561
ชือ่

เกียรติคณ
ุ

รายการ

จัดโดย

นายเอกสิทธิ์ วงษษา

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
เขต 17

นางอภิญญา จันขยาย

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
เขต 17

นางมณี พูลทรัพย

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2561

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นางธนิษฐนนั ท ภัทรพงษ

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2561

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นางทองใบ สารจันทร

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2561

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

น.ส.พรทิวา ตรีตุนา

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2561

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

น.ส.ปาจรีย แกวเจริญ

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2561

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี
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ปการศึกษา 2560
ชือ่
นายสมหมาย โอภาษี

เกียรติคณ
ุ
รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รายการ
จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

รางวัลชนะเลิศพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

การประกวดนวัตกรรม
นาโนเทคโนโลยี

วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

นางสุนันท ชวาลารัตน

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี”

คุรุสดุดี ในฐานะเปนผู
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ เปนที่ประจักษ

คุรุสภา

น.ส.วันทนี กุลสวัสดิ์

รางวัล คุณภาพระดับดีเยี่ยม

การคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ของครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มัธยมศึกษา เขต 17

รางวัล “ครูดีเดน”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.สุฆลธา อินทเจริญ

รางวัลชนะเลิศรองเพลิน
Learn Chinese วิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practics)
ของครูผูสอน

นิทรรศการ “รอยเรื่องราว สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ความสําเร็จ สพม.17
สูวิถีคุณภาพ Success Story มัธยมศึกษา เขต 17
Symposiom SESA 17

นายวัฒนา หงษาพล

โลเกียรติคุณ “ครูดีไมมีอบายมุข”
ระดับประเทศ ประเภทครูผูสอน

นายชาญ เถาวันนี

ครูดีไมมีอบายมุข
ประจําป
การศึกษา 2560
เนื่องในวันครูแหงชาติ
พุทธศักราช 2561

คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมกับ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และ
สํานักงานเครือขาย
องคกรงดเหลา
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ปการศึกษา 2560
ชือ่
นางพเยีย โพธิเกษม

เกียรติคณ
ุ
รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รายการ
จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.ศิริลักษณ ญานสังวรชัย

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.ทิพวัลย วัชรกุลศิริศักดิ์

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

นายโชคพิสิฐ สุดแท

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.มนัทยา สายบัว

รางวัล “ครูดีเดน”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.พิชญสินี นิจสุข

รางวัล “ครูดีเดน”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.สุกัญญา พูลกสิ

น.ส.นาถยา คงขาว

ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด
ครูผูสอน “ดีเดน”
ประจําป 2560
กลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

คุรุสภา

ครูผูสอนดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป 2560

คุรุสภา

ครูผูสอน “ดีเดน”
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

น.ส.ปาจรีย แกวเจริญ

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.คมขํา ชมภูคํา

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.รุจิลักษณ ปทมนาวิน

รางวัล “ครูดีเดน”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17
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ปการศึกษา 2560
ชือ่
นางกัญยารัตน พลอยศิริภูริช

เกียรติคณ
ุ
รางวัล “ครูดีเดน”

รายการ
จัดโดย
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

นางอําพร ศรีครินทร

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

นางนิตยา สุวจิตตานนท

ครูหัวใจรักพลังงาน

ครูตนแบบดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม

การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย

นายอาดุน ชางแกวมณี

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นางกมลทิพย จันทราวดี

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

น.ส.ปยะชนก นามทอน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

น.ส.อุบลวรรณ สัจจาสัย

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นายประสพ สุขสบาย

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

น.ส.สุกัญญา หอมเจริญ

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี
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ปการศึกษา 2559
ชือ่
นายสมหมาย โอภาษี

เกียรติคณ
ุ
ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

รายการ
ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

จัดโดย
ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นางสุนันท ชวาลารัตน

รางวัล “เหรียญทอง” ครูผูสอน
ยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร รางวัลทรงคุณคา
สพฐ. OBEC AWARDS

รางวัลทรงคุณคา สพฐ.
สํานักงาน
(OBEC AWARDS)
คณะกรรมการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปการศึกษา 2559

นางกชกร มิ่มกระโทก

รางวัลคุณภาพ ระดับ “ดีเดน”
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ดาน HEAD

การประเมิน Best Practice สํานักงานเขตพื้นที่
4H กิจกรรมลดเวลาเรียน
การศึกษา
เพิ่มเวลารู ตามโครงการ มัธยมศึกษา เขต 17
ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ดานศักยภาพการเรียนรู
เชิงกระบวนการ
สูความทัดเทียมนานาชาติ

น.ส.พิชญสินี นิจสุข

รางวัลคุณภาพ ระดับ “ดีเดน”
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ดาน HEAD

การประเมิน Best Practice สํานักงานเขตพื้นที่
4H กิจกรรมลดเวลาเรียน
การศึกษา
เพิ่มเวลารู ตามโครงการ มัธยมศึกษา เขต 17
ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ดานศักยภาพการเรียนรู
เชิงกระบวนการ
สูความทัดเทียมนานาชาติ

น.ส.ชอผกา จันทรากร

รางวัลคุณภาพ ระดับ “ดีเดน”
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ดาน HEAD

การประเมิน Best Practice สํานักงานเขตพื้นที่
4H กิจกรรมลดเวลาเรียน
การศึกษา
เพิ่มเวลารู ตามโครงการ มัธยมศึกษา เขต 17
ยกระดับคุณภาพผูเรียน
ดานศักยภาพการเรียนรู
เชิงกระบวนการ
สูความทัดเทียมนานาชาติ

นางวิชุดา ชางแกวมณี

รางวัลชนะเลิศ
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ของครูผูสอน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

นิทรรศการ “รอยเรื่องราว
ความสําเร็จ สพม.17 สูวิถี
คุณภาพ Success Story
Symposium SESA 17”
ปการศึกษา 2559

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
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ปการศึกษา 2559
ชือ่
น.ส.สุนันทา โภชเจริญ

เกียรติคณ
ุ
รางวัลชนะเลิศ
กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices)

รายการ
นิทรรศการ “รอยเรื่องราว
ความสําเร็จ สพม.17 สูวิถี
คุณภาพ Success Story
Symposium SESA 17”
ปการศึกษา 2559

จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

นางอุบลวนา วงเวียน

รางวัลชนะเลิศ
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices)

นิทรรศการ “รอยเรื่องราว
ความสําเร็จ สพม.17 สูวิถี
คุณภาพ Success Story
Symposium SESA 17”
ปการศึกษา 2559

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูอาสายุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นายจุมพล คํารอต

รางวัลคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ของครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

นิทรรศการ “รอยเรื่องราว
ความสําเร็จ สพม.17 สูวิถี
คุณภาพ Success Story
Symposium SESA 17”
ปการศึกษา 2559

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

นายทรงศักดิ์ คําพะแย

รางวัลคุณภาพระดับ “ดีเดน”
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ของครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

นิทรรศการ “รอยเรื่องราว
ความสําเร็จ สพม.17 สูวิถี
คุณภาพ Success Story
Symposium SESA 17”
ปการศึกษา 2559

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.พิชญสินี นิจสุข

รางวัลคุณภาพระดับ “ดีเดน”
การคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ (Best Practices)
ของครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

นิทรรศการ “รอยเรื่องราว
ความสําเร็จ สพม.17 สูวิถี
คุณภาพ Success Story
Symposium SESA 17”
ปการศึกษา 2559

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.รุงระวี อังคะนาวิน

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17
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ปการศึกษา 2559
ชือ่
นางรัตนาวดี ฉายวิเศษพล

เกียรติคณ
ุ
รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

รายการ
จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

นางสุจิตรา เมฆเวียน

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.ปยะชนก นามทอน

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

นางอัจจิมา สุมอินทร

รางวัล “ครูดีเยี่ยม”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

วาที่ รต.หญิงจิดาภา เมธากุล

รางวัล “ครูดีเดน”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.จารุวรรณ สิทธิโชค

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.พรทิวา ตรีตุนา

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข”

รางวัลครูดีไมมีอบายมุข

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.จิติภัสร โชตินิธิธานันท

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.ณิชาภา ชนะชัยรุงกมล

รางวัล “ครูดีเดน”

สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17
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ปการศึกษา 2559
ชือ่
น.ส.สุฆลธา อินทเจริญ

เกียรติคณ
ุ
รางวัล “ครูดีเดน”

รายการ
จัดโดย
สํานักงานเขตพื้นที่
รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

นายวัฒนา หงษาพล

รางวัล “ครูดีเดน”

รางวัลครูดีเดน ดีเยี่ยม
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.ศิริลักษณ ญานสังวรชัย รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข”

รางวัลครูดีไมมีอบายมุข

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

น.ส.สุภาวดี หนูชู

รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข”

รางวัลครูดีไมมีอบายมุข

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

นางวิชุดา ชางแกวมณี

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน

ผูสนับสนุนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นายชัยพฤกษ ชํานาญเท

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

นายอภิเดช แสงหงษ

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี

น.ส.พัชรี แถวเนิน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน

ครูสอนยุวกาชาด ดีเดน
ประจําปการศึกษา 2559

ยุวกาชาดไทย
จ.จันทบุรี
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à¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¹Ñ¡àÃÕÂ¹ »‚ 2561
ผลการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ด.ญ.สายวารี บุญสาร
ระดับชั้น ม.ตน

ชนะเลิศ
สํานักงานคณะกรรมการการ
เหรียญทอง
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ น.ส.กรชนก จะเชิญรัมย
ระดับชั้น ม.ปลาย

เหรียญทอง สํานักงานคณะกรรมการการ
(ระดับประเทศ)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันเรียงถอยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นริสรา บุบผามาโล

เหรียญเงิน สํานักงานคณะกรรมการการ
(ระดับประเทศ)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ธนพร ลิ้มภักดีสวัสดิ์

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการการ
(ระดับประเทศ)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันพินิจวรรณคดี
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.พรพรรณ จันทพฤกษ

เขารวม
สํานักงานคณะกรรมการการ
(ระดับประเทศ)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันแตงอินทรวิเชียรฉันท 11

น.ส.ภัคจิรา สิทธิเวช

รองชนะเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการ
อันดับ 2
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับประเทศ)

การแขงขันตอคําประพันธ

ด.ญ.สายวารี บุญสาร
ด.ญ.รินรดา มณีวรรณ

ชมเชย
(ระดับประเทศ)

คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การแขงขันตอบปญหาวิชาการ

น.ส.นริศรา มิ่งมีชัย
น.ส.ชมนภัส คาผล

เขารวม
(ระดับประเทศ)

คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การแขงขันการอานออกเสียง

น.ส.พัชรพร ผองผล

เขารวม
(ระดับประเทศ)

คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอานทํานองเสนาะและขับเสภา
ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 4

ด.ญ.สายวารี บุญสาร

การอานทํานองเสนาะและขับเสภา
ระดับชั้น ม.ตน ครั้งที่ 5

ด.ญ.สายวารี บุญสาร

มูลนิธิธรรมาภิรักษ รวมกับ
ชมเชย
(ระดับประเทศ) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย
โลพระราชทาน มูลนิธิธรรมาภิรักษรวมกับ
รางวัลดีเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
สมเด็จพระเจา
วิทยาลัย
ลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
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ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

พรอมเงินรางวัล
5,000 บาท
การอานทํานองเสนาะและขับเสภา
ระดับชั้น ม.ปลาย ครั้งที่ 5

น.ส.นิชชาวัลย จันทรเทพ

รางวัลดีเดน มูลนิธิธรรมาภิรักษ รวมกับ
พรอมเงินรางวัล มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
3,000 บาท
วิทยาลัย

การคัดเลือกผลงานหนึ่งนักเรียน
หนึ่งความรู “One Child One
Knowledge”
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

น.ส.กรชนก จะเชิญรัมย

ชนะเลิศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
(คุณภาพระดับ
ดีเยี่ยม)

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ชนัญชิดา ไสยวรรณ

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.มณฑิตา ศรีปลัด

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ
ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.พิมพภัทรา ธนานนทวีระกุล

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันพินิจวรรณคดี
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นันทกร ดีวงกิจ

เขารวม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเรียงรอยถอยความ
(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.กฤตยา ถัมพาพงษ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย
(คําคมเดิม) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ชนิกานต จาดแจม
น.ส.ฐิตาภา พิริยะกิตติการ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย
(คําคมเดิม) ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณัฏนรี บัวจงกล

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันคัดลายมือโครงการรักษ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ชนัญชิดา ไสยวรรณ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันคัดลายมือโครงการรักษ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ภัคพร อุปถัมภ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเรียงถอยรอยความ
การเขียนเรียงความโครงการรักษ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.กฤตยา ถัมพาพงษ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเรียงถอยรอยความ
การเขียนเรียงความโครงการรักษ
ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นริสรา บุบผามาโล

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
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การแขงขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ชนัญชิดา ไสยวรรณ

ชนะเลิศ

มูลนิธิเขาพระบาทพลวง
จังหวัดจันทบุรี

การแขงขันคัดลายมือ ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ภคพร อุปถัมภ

ชนะเลิศ

มูลนิธิเขาพระบาทพลวง
จังหวัดจันทบุรี

การแขงขันการอานทํานองเสนาะ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.กรชนก จะเชิญรัมย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

จังหวัดระยอง

การแขงขันการอานทํานองเสนาะ
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ลลิตา สุริโยภาส

เขารวม

จังหวัดระยอง

การแขงขันขับเสภา ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.สายวารี บุญสาร

ชมเชย

จังหวัดระยอง

การแขงขันขับเสภา ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นิชชาวัลย จันทรเทพ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

จังหวัดระยอง

ผลการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.วลัยพร โอภาโส
นายศรานนท ชลชีพ

ชนะเลิศ
สํานักงานคณะกรรมการการ
เหรียญทอง
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.กมลกานต วงษเกษมศิริ

เหรียญทอง สํานักงานคณะกรรมการการ
(ระดับประเทศ)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.พิชชา ใจตรง

เหรียญทองแดง สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

Impromptu Speech ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.รุจิรัตน รังษิรุจิ

เหรียญทองแดง ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Impromptu Speech
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.สิรินดา ชีพสมุทร

เหรียญทองแดง ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Mathematics Project Work
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ปภัสรา สิทธิบุศย
เหรียญทองแดง ศูนยประสานงานการจัดการ
ด.ญ.กรกนก โชคนาคะวโร
เรียนการสอนตามหลักสูตร
ด.ญ.ชนัญธิดา พงศนันทกุลกิจ
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)
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รางวัลที่ไดรับ
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Mathematics Project Work
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.กมลชนก บรรจบ
น.ส.ชวาลา อุนดี
น.ส.ณัฏฐนรี โตคงเมือง

เหรียญเงิน

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Multi Skills ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.จันทมณี วัฒนาศรีโรจน

เหรียญเงิน

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Multi Skills ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.พัทรธีรา แสงสุรียพรชัย

เหรียญทอง

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Science Project Work
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ชญานิศ จิตรวัฒนะ
ด.ญ.ณัฐวรรณ ธัญกรรม
ด.ญ.ชญานนันท ชุมนาค

เหรียญทองแดง ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Science Project Work
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายกิตติพงศ ประวัติวงศ
นายคนธพัฒน สังขยัง
น.ส.วรรณิษา ลึกซึ้ง

เหรียญทองแดง ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Singing Contest ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ณิชชณัช แซลิ้ม

เหรียญเงิน

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Singing Contest ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.กนกวรรณ พงษทองเจริญ

เหรียญเงิน

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Skit ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ปรีดาภรณ เพงกิจ
ด.ญ.นพศศิธร ลําจวน
ด.ญ.ปวีณธิดา กิจเจริญชัย
ด.ญ.ณัฐรัตน ณรงคศิลป
ด.ญ.ชนิกานต หลิมวานิช

เหรียญเงิน

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)
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Skit ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณภัทร วงเวียน
น.ส.วันวิสา ทวีผล
น.ส.ศุภิสรา เจนการ
น.ส.ณัฐริกา คุมนวล
น.ส.ศศิธร เต็งพฤกษา

เหรียญทอง

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Spelling Bees ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ชนิสรา วิบูลยศิลป

เหรียญทอง

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Spelling Bees ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.พัชรพร เนินธรรม

เหรียญเงิน

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Spelling Bees ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นัทธชนัน รสชื่น

เหรียญทอง

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Spelling Bees ระดับชั้น ม.ปลาย

นายปญญวรรธ ฝงดี

เขารวม

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Story Telling ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.เทเรส คริสตา กอศิรวิ ลานนท

เหรียญเงิน

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

Story Telling ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.ธนพร ลิ้มภักดีสวัสดิ์

เหรียญทอง

ศูนยประสานงานการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ
เปนภาษาอังกฤษ EP/MEP
ภาคตะวันออก (โซน C)

อานออกเสียงภาษาญี่ปุน

น.ส.อมลมณี ชิโนรสธรรมธาดา

เหรียญทอง

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุน โรงเรียน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

พูดสุนทรพจนภาษาญี่ปุน

น.ส.ศศิรตะยา แสงอยู

เขียนตามคําบอกภาษาญี่ปุน

น.ส.วารุณี จรูญรัตน

การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu น.ส.ธาริณี โชติชวาลชัย
Speech) ระดับชั้น ม.ปลาย

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

เหรียญทอง

ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุน โรงเรียน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

เหรียญทองแดง ศูนยเครือขายพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาญี่ปุน โรงเรียน
ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.มัณฑนา เจริญสุขพลอยผล เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.อัญรินทร อํานาจสกุลเกียรติ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.จันทมณี วัฒนาศรีโรจน

การแขงขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.กุลธนา รัตนภูผา

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.กรกนก โชคนาคะวโร
ด.ญ.จิรัชยา เมษสุวรรณ
ด.ญ.ณัฐรัตน ณรงคศิลป
ด.ญ.นพศศิธร ลําจวน
ด.ญ.ปภัสรา สิทธิบุศย

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณภัทร วงเวียน
น.ส.ณัฐริกา คุมนวล
น.ส.รัชพร วุฒิชยั
น.ส.วันวิสา ทวีผล
น.ส.ศศธร เต็งพฤกษา

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นัธมล เสนาะรักษ
ด.ญ.พิมพมาดา พลคิด

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ดวงเพชร อิ่มผอง
ด.ญ.สินิทา เรืองโรจน

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณัฐณิชา ชมดาน
น.ส.พิมพวิไล ชินวงศ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาจีน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.กาญจนา ศรีวิชัย
นายปรีชา สุภาภรณ

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเลาเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.พีรดา สุขนาคกิจ
น.ส.ภัทรสุดา ประมวลสุข

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

เหรียญทอง

เหรียญทองแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
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ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันละครสั้นภาษาจีน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ฐิติพร มังคลสุข
น.ส.ณัฎฑิตา สุธรรม
นายธนวัฒน กาบบัวศรี
นายพิชากรณ ทศสุวรรณ
น.ส.เกวลิน พุทธสร

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันละครสั้นภาษาญี่ปุน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.คคนันท เภกะสุต
น.ส.ญาดาพัชร สะอาดเอี่ยม
น.ส.ประณยา ชุมพล
น.ส.สิรินยา พิลึกเรือง
น.ส.อมลมณี ชิโนรสธรรมธาดา

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเขียนเรียงความภาษาจีน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณิชนันท จิตตแสวง

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิรด) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.พิรญาณ พรอมมูล
ด.ญ.เพลงพิณ พจนเพียรเลิศ

การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิรด) ระดับชั้น ม.ปลาย

นายอาชา มาแกว

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การอานออกเสียงภาษาญี่ปุน

น.ส.อมลมณี ชิโนรสธรรมธาดา

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การพูดสุนทรพจนภาษาญี่ปุน

น.ส.ศศิรตะยา แสงอยู

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การเขียนตามคําบอกภาษาญี่ปุน

น.ส.วารุณี จรูญรัตน

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การเขียนตามคําบอกภาษาญี่ปุน

น.ส.ปวริศา ปราศราคิน

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

เหรียญทองแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

ผลการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.ภิชชาภา ทองทุม

รองชนะเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
อันดับ 1
กระทรวงศึกษาธิการ
เหรียญเงิน
(ระดับประเทศ)

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.ชาลิสา ทนุพงษ
น.ส.บุษราคัม แสวงการ
น.ส.ภัทรลักษณ เขมวงค

เหรียญเงิน สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ
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ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทสรางทฤษฎีหรือคําอธิบายทาง
คณิตศาสตร ระดับชั้น ม.ปลาย

เหรียญเงิน สํานักงานคณะกรรมการการ
น.ส.ณัชชา สวางจิตต
น.ส.ธันยสิตา ธนานนทวีระกุล (ระดับประเทศ)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
น.ส.อารยา ทองอยู
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นลินพร จิตใจงาม

สํานักงานคณะกรรมการการ
เขารวม
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.กฤตพร เจริญพวก
น.ส.ชนิตสิรี ฤกษสนอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
เขารวม
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.อนัญญา บุญชู

รองชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
อันดับ 1
เหรียญทองแดง

การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.วรรษมน ตระกูลศิริศักดิ์

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เขารวม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.ชญาณิศ จัตุกุล
น.ส.ชนิกานต ชาญพนา
น.ส.พิชญานิน อภิรักษาวงศ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร
ประเภทบูรณาการความรูในคณิตศาสตร
ไปประยุกตใช ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ขวัญจิรา คุมปากพิง
น.ส.ชรดาพร อนสุวรรณ
น.ส.นัจภัค ซื่อตรง

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันสรางสรรคผลงานคณิตศาสตร
โดยใชโปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นีรชา มาลี
ด.ญ.ยศยา ศรศรี

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ปราณปริยา ชะนา

เขารวม
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.นันทิชา พาสวัสดิ์

เขารวม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.มณิสรา พิมพแกว

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.ญาณิศา ทองลอง
น.ส.สิรภัทร สัจจริง

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร
(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ปนัดดา สิทธิบุศย

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การคัดเลือกผลงาน One Child One
Knowledge กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร

น.ส.ภิชชาภา ทองทุม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชนะเลิศ
มัธยมศึกษา เขต 17
(คุณภาพ
ระดับดีเยี่ยม)
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ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ชนะเลิศ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

ด.ญ.นลัทพร บาศรี

คะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1
ของภาค
ตะวันออก
ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1

บริษัท เซ็นตเตอรวัน
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

ด.ญ.กษมาภรณ สุวรรณโชติ
ด.ญ.ฬุริยา ชูวา
ด.ญ.อุทุมพร ฉวนฉิม

คะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1
ของจังหวัด
ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1

บริษัท เซ็นตเตอรวัน
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

ด.ญ.ปริชญา ชํานาญชล
ด.ญ.วิศรุตา ผลอําพันธ

คะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1
ของจังหวัด
ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2

บริษัท เซ็นตเตอรวัน
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

ด.ญ.ณัฏฐณิชา วะสิโน

คะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1
ของจังหวัด
ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3

บริษัท เซ็นตเตอรวัน
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

น.ส.พัชราภรณ รัตนบํารุง

คะแนนสูงสุด
ลําดับที่ ๑
ของจังหวัด
ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 4

บริษัท เซ็นตเตอรวัน
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

น.ส.ภัทรศยา มามีไชย
น.ส.ชุติมา จันทโชติ

คะแนนสูงสุด
ลําดับที่ 1
ของจังหวัด
ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 5

บริษัท เซ็นตเตอรวัน
เอ็ดดูเคชั่น จํากัด

การคัดเลือกเปนผูมีทักษะการคิดเลขเร็ว น.ส.ภิชชาภา ทองทุม
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ประเภท นักเรียน น.ส.ญาณิศา ทองลอง
ตามโครงการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร
โครงการสอบแขงขันวัดอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ วิชาคณิตศาสตร
(MATH Genius) ครั้งที่ 19
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ผลการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล
สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ

โครงงานดาราศาสตร

น.ส.ปยธิดา ดุลยมา

ไดรับคัดเลือก
เปนตัวแทน
ในการนําเสนอ
โครงงาน
ดาราศาสตรที่
ประเทศญี่ปุน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณัชชา แสงทอง
น.ส.ธนภัทร คามบุตร
น.ส.วรรณวลี ศรีสัจจะ

เหรียญเงิน สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

นายโยธาณัฐ แกนกระโทก
น.ส.ภาริดา แซเตียว
น.ส.ธัญนันท บรรจงการ
น.ส.พิมพลภัส ลิ้มวัชราวงศ

เหรียญเงิน

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

นายจตุพร เจียมโฆสิต
น.ส.นวนันท ศรีนันทพันธ
น.ส.วรธิดา นักเสียง

เหรียญเงิน

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

นายธนพงษ เขียวขจี
น.ส.ตุลยา กิจพิบูลย
น.ส.ณัฐสุดา เหมือนแตง

เหรียญเงิน

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

นายณชพล พละสมบูรณ
น.ส.บุญสิตา บุญใบ
น.ส.มุทิตา คณะดี

เหรียญทอง

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

น.ส.กนกอร เวฬุวันใน
น.ส.อภิญญา เจริญทรัพย
น.ส.นิราภร ออนขาว

เหรียญทอง

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

น.ส.ภัทรภร นิลพัฒน
น.ส.อาภานันท กูลพฤกษี
น.ส.โมทนา นุยศรี

เหรียญทอง

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

น.ส.กัญชรัตน สุทธิเจริญ
น.ส.ยลดา ประทุม
น.ส.นรมน พฤกษาภิรมย

เหรียญเงิน

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

น.ส.วรรณวิสา สฤษดิ์ชัยนันทา
น.ส.วันสิริ สมารักษ
น.ส.ธนัชพร ศิริมะณีวัฒนา

เหรียญเงิน

ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การนําเสนอผลงานการประชุมวิชาการ
นักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร
คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

น.ส.ชุติภัทร ธรรมเจริญ
น.ส.นภัสสร เสาวรส
น.ส.ชนนิกานต ศุภโรจน

เหรียญทองแดง ศูนยเครือขายหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ภาคตะวันออก

การประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติ ภาคตะวันออก
ครั้งที่ 35

น.ส.วรรษมน ตระกูลศิริศักดิ์

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 พรอม
เงินรางวัล
1,000 บาท

สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ
และคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

การแขงขันตอบปญหาความรูทาง
ธรณีวิทยา ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.สตกมล ดิษฐขจร

ชนะเลิศ
พรอมเงินรางวัล
700 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
งานบูรพาจันท
วันวิชาการ ประจําป 2561

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร
(Science Show) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ชนัญชิดา ภุมรากูล
ด.ญ.รังสิมา สงเมือง
ด.ญ.นรีรัตน นิลอรรถ

ชนะเลิศ
พรอมเงินรางวัล
1,800 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
งานบูรพาจันท
วันวิชาการ ประจําป 2561

การประกวดวาดภาพจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.พัชริดา กลิ่นหาวหาญ

รองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อันดับ 2 พรอม
วิทยาเขตจันทบุรี
เงินรางวัล
งานบูรพาจันท
400 บาท
วันวิชาการ ประจําป 2561

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ภาริดา แซเตียว
น.ส.ธัญนันท บรรจงการ
น.ส.พิมพลภัส ลิ้มวัชราวงศ

รองชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยบูรพา
อันดับ 1 พรอม
วิทยาเขตจันทบุรี
งานบูรพาจันท
เงินรางวัล
1,500 บาท วันวิชาการ ประจําป 2561

การแขงขัน “เบียรเกมส”
ระดับชั้น ม.ปลาย

มหาวิทยาลัยบูรพา
น.ส.นภัสสร เสาวรส
รองชนะเลิศ
น.ส.ณัฐสุดา เหมือนแตง
วิทยาเขตจันทบุรี
อันดับ 2 พรอม
น.ส.ธนัชพร ศิริมะณีวัฒนา
งานบูรพาจันท
เงินรางวัล
น.ส.วรรณวิสา สฤษดิ์ชัยนันทา 1,800 บาท วันวิชาการ ประจําป 2561
น.ส.ยลดา ประทุม
น.ส.พิมพลภัส ลิ้มวัชราวงศ
น.ส.ตุลยา กิจพิบูลย

การแขงขันการเรียกชื่อกลวยไม

น.ส.จินตพร ทองเจียน
น.ส.จิดาภา อนันตศรี

รองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
อันดับ 1
วิทยาเขตจันทบุรี
พรอมเงินรางวัล
700 บาท
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน
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หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.วรินรําไพ เล็กวงษ
ด.ญ.ศิรินรัตน บํารุงวงษ
ด.ญ.พิรวรรณ วิเชียรแลง

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.อาภาศิริ ชาวไชย
น.ส.กฤติยาภรณ คําสอาด
ด.ญ.สุวภัทร เบ็ญจกิจ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร
(Science Show) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.รังสิมา สงเมือง
ด.ญ.นรีรัตน นิลอรรถ
ด.ญ.ชนัญชิดา ภุมรากูล

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ปญจรีย เทพวรสุข
ด.ญ.พรธิตา บัณฑิตสุนทร

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
บินนาน ปลอยอิสระ ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ณิชา ชิเดนทรีย
ด.ญ.ณัฐพร ทองใบ

การแขงขันอากาศยานบังคับดวยวิทยุ
ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ลักษิกา ทองไพจิตร
น.ส.อมลวรรณ วุฒิเกตุ
น.ส.พิชชาพร บัวริมบึง

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.บุญสิตา บุญใบ
น.ส.อาภานันท กูลพฤกษี
น.ส.อภิญญา เจริญทรัพย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร
(Science Show) ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นลินี เจริญพร
น.ส.ศศินันท ศิรสิทธิ์นฤวัต
น.ส.สุพัฒตรา หาดี

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทาง
วิทยาศาสตร ระดับชั้น ม.ปลาย

นายภานุกร กุลศรี
น.ส.ธนภรณ ศรีคงรักษ
ด.ญ.อภิชญา วุฒิเกตุ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภท
สามมิติ (3D) ปลอยอิสระ ม.1-ม.3

ด.ญ.ธวัลรัตน ทินผล
น.ส.นภัสสร เสาวรส

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

โครงงาน STEM ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ชุติภัทร ธรรมเจริญ
น.ส.ชนนิกานต ศุภโรจน

รางวัลดีเดน
อันดับ 4

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

เหรียญทองแดง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.อภิญญา ยอดยิ่งยง
น.ส.อรสรัล คังคะวิสุทธิ์
น.ส.อนัญพัชร คังคะวิสุทธิ์
น.ส.ณัฐริกา ประเสริฐสังข

ชนะเลิศ ถวย
พระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)

การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ

ชนะเลิศ
น.ส.สิริลักษณ ชมใจ
โลพระราชทาน
น.ส.สุทธิดา หลายแหง
สมเด็จพระเทพ
น.ส.วรินธร ภาณุสุวัฒน
รัตนราชสุดาฯ
น.ส.เบญจมาส ฉัตรปวงคํา
น.ส.พัชญสิตา พรหมประพันธ สยามบรมราช
กุมารี
น.ส.เบญจวรรณ อุปเวช

กรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทํานองสรภัญญะ

นายสหรัฐ เนินไชย
นายณดณ ณ บางชาง
นายปยพนธ พงษขจร
นายภูริ มัณฑิกาวิทย
นายสรวิชญ สิงหาเวช

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
โลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี

กรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.วรรณพร กลางสุพรรณ
ด.ญ.พรนภัส เปรมชนม
ด.ญ.กัลยสุรดา ผองมณี
ด.ญ.ณัฐธิดา อินทรสวาท

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
โลรางวัล
ธนาคารธนชาติ
จํากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน)

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี
ประจําปพุทธศักราช 2561

น.ส.ชนัญญา สิทธิบุศย
น.ส.นริศรา มิ่งมีชัย
น.ส.เบญญาภา ชางบุ

เขารวม
(ระดับประเทศ)

สํานักงานศาลยุติธรรม

การประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้น
ม.ปลาย ประจําปการศึกษา 2561

น.ส.เบญจวรรณ กุลกะดี

เขารวม
(ระดับประเทศ)

กรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายคนพัฒน ยังสังข
น.ส.อนัญพัชร คังคะวิสุทธิ์

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นรีกานต นามเสนาะ
ด.ญ.วรรณพร กลางสุพรรณ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันสวดมนตแปล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6

ด.ญ.อัจฉราพร หอมกลิ่น
ด.ญ.อัจฉรา พัฒนผล
ด.ญ.สุภชา พวงบุบผา
ด.ญ.วรางคณา บุญเรือง
ด.ญ.ชนิกานต หลิมวานิช
ด.ญ.ปวีณธิดา กิจเจริญชัย

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ด.ญ.สุกัญญา ชัยกุลศิริ
น.ส.ชญานิน มุขสาน
น.ส.ษมาพร ฉิมแกว
น.ส.วรินธร ภาณุสุวัฒน
น.ส.สิริลักษณ ชมใจ
น.ส.เปรมิกา กุมภากาญจน
การประกวดภาพยนตรสั้น
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ธิติมา หมายซอนกลาง
ด.ญ.ชลธิชา วิเศษการ
ด.ญ.พิมพวิมล คงรอด
ด.ญ.อารยา สีจําปา
น.ส.นีรชา มาลี

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.อธิกา หอมเกสร
ด.ญ.ธมนต แพทยชัยวงศ
ด.ญ.ฐิตินันท สุวรรณพันธ
ด.ญ.ณัฐนิชา นิยมสุข
ด.ญ.ภัทรวดี ใจกวาง

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ธัญสิริ วัดกลาง
น.ส.พฤกษา ดุลณกิจ
น.ส.จันทสุดา แกวสังข
น.ส.ภัทรวดี อินทรตา
น.ส.ชนากานต ไกรปราบ
น.ส.ชนมนิภา ไกรปราบ
น.ส.ศิจิตตา แกวคํา

รองชนะเลิศ
อันดับ
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดเพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.พัทธรีญา งามชนะอนุรักษ รองชนะเลิศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
อันดับ 1 เหรียญ
น.ส.นฤมล เทพกลํ่า
ทอง
น.ส.ศุภิสรา เจนการ
นายเพทาย นอยถนอม
นายกฤตนัย ปลาทอง

การประกวดเลานิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ลภัสรมย บุญทัน

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดเลานิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.อินลดา บุญปลอด

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

โครงการคายนักวางแผนและ
พัฒนาจังหวัด ครั้งที่ 2

น.ส.ยุชิญา จงประเสริฐ
น.ส.ศลิยา พุทธโคตร

ชนะเลิศ

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศ และภูมิสารสนเทศ
(GISTDA)

การแขงขันตอบปญหาสังคมศึกษา

น.ส.อนงรักษ แกวเกิด

ชมเชย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

การแขงขันตอบปญหากฎหมาย

น.ส.ชนัญญา สิทธิบุศย

ชมเชย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี

น.ส.ริฐา ทองสิมา
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ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย
น.ส.ธัญญกมน สุทธิกุลธนวัชร
โปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.ปลาย น.ส.อารีรัตน แกวพรม

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เขารวม

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายธนกร ปานจันทร
นายกฤติเดช ชมดอกไม

การประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถิ่น ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.อรกัญญา ประเสระกัง
ด.ญ.นารีรัตน มิตยะ
ด.ญ.จีระนันท ประนันโต

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติใน
ทองถิ่น ระดับชั้น ม.ปลาย

นายอนุชิต ปกโคทานัง
นายสหรัฐ จีรังกูล
น.ส.ปวนันท ศรีมุกดา

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การสรางการตูนเรื่องสั้น (Comic Strip )
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.จิดาภา มะนุรักษ
น.ส.วริศรา อามาตรมนตรี

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การสรางการตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.วิฐิสิริ เลิศสิริภัสร
น.ส.รมไทรทอง ไหวพรหม

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ณิชาพร ครูเจริญกิจ
น.ส.ศศิธร สมภักดี

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.กฤตติยาชัย เนินชัย
ด.ญ.จุฑารัตน อาษานอก

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การสราง Motion Infographic
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.จณิตรา นาคทอง
นายนันทวัฒน แซตั้ง

รองชนะเลิศ
อันดับ 2
เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การสราง Webpage ประเภท Text
Editor ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.กมลพรรณ โอภาษี
ด.ญ.กฤติมา สละชั่ว

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การสราง Webpage ประเภท Web
Editor ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.บัณฑิตา อัตถาหาร
น.ส.วราลี คัมภีรัญย

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันการตัดตอภาพยนตร
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ยลดา วีระประพันธพร
น.ส.นพวรรณ บัณฑิตชาติ

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันจักสานไมไผ
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ศิริรัตน โพธิสกล
ด.ญ.อธิชา บุบผามะตานัง
ด.ญ.นภัสนันท กรไธสง

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันจักสานไมไผ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ภัณฑิรา ถมผล
น.ส.ปทุมมาส คิดดี
น.ส.นภัสวรรณ จันทประสพสุข

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การประกวดโครงงานอาชีพ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณัฐธิดา ไชยวงษ
น.ส.กัณณัฐ สุธาสีกุล
น.ส.วดิษฐลดา เนินสถาน

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การทําอาหาร นํ้าพริก ผักสด
เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.ปลาย

นายจิรายุทธ คูณหอม
น.ส.สนิทพร สนิท
น.ส.สุธมิ า ผกามาศ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายชญานนท ประกอบผล
น.ส.ยศยา กองจินดา
น.ส.ธัญสุตา ชัยวงค

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

ผลการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

สาระทัศนศิลป
การแขงขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.อนัญญา ศิริธรรม

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ณัฐนันท ฉิมพาลี

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ

การแขงขัน ศิลปสรางสรรค
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.โชติกา ออนโพธิ์

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขัน ศิลปสรางสรรค
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.วรรณิพา ลึกซึ้ง

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.ตน

น.ส.วราลี คงเจริญ

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณื
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นิชกานต ครีเสริม

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันวาดภาพลายเสน
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.พัชริดา กลิ่นหาวหาญ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันวาดภาพลายเสน
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.บุรัสกร เบี้ยแกวกระจาง

เหรียญเงิน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

สาระดนตรีไทย
การแขงขันขับรองเพลงไทย
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.สายฝน ยงยุทธ

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.สิรีธร แซคู

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันขับรองเพลงไทย
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นิชชาวัลย จันทรเทพ

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันขับเดี่ยวขลุยเพียงออ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นภัสวรรณ กลสรร

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เยาวชนตนแบบดนตรีไทย
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.สิรีธร แซคู

ชนะเลิศ
(ระดับภาค)

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันขับเดี่ยวขลุยเพียงออ
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.นภัสวรรณ กลสรร

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.เบญญทิพย เหลาอินทร

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.สุพัตตา ไชยวิศา

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ
หญิง ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นลินทิพย ทรงชนะ

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันขับรองเพลงลูกทุงชาย
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายรัชชานนท จันทสิทธ

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแขงขันขับรองเพลงลูกทุงหญิง
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.วรพิชชา ชิดดิษฐ

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ

การแขงขันขับรองเพลงสากลชาย
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายณรงค จํารัส

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ

การแขงขันขับรองเพลงสากลหญิง
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.วรณัน ลิ้มสวัสดิ์

เหรียญทอง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สาระดนตรี
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ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันขับรองเพลงลูกกรุงหญิง
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ฐิติมนต รุงตวันธนาวัฒน

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ
หญิง ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.เบญจวรรณ อุปเวช

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันขับรองเพลงลูกทุงหญิง
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.ชนินาถ หวังศิริ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

การแขงขันดนตรีสตริง
ระดับชั้น ม.ปลาย

นายวรัญู นามวงษ
นายศิริพล อิ๊ดเหล็ง
นายประภัทรพล ไชยโคตร
น.ส.พัทธรีญา งามชนะอนุรักษ

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

ด.ญ.กชนันท จันทรแกว
ด.ญ.ลลิตา สุริโยภาส
ด.ญ.ธมนวรรณ บุญแจม
ด.ญ.มนัสยา สํารวมจิต
ด.ญ.มุกดา หนองนํ้าเย็น
ด.ญ.กัญญารัตน สมภักดี
ด.ญ.ศุกลภัทร กมลรัตน
ด.ญ.สิริภา ลอยเปรม

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17

สาระนาฏศิลป
การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ
ระดับชั้น ม.ตน

ผลการแขงขันทักษะวิชาการกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส”
ประจําปการศึกษา 2561

ด.ญ.นริศรา เทียนศรี
ด.ญ.โชติกา ทรัพยมณี
ด.ญ.สุฑามาศ บุญอุม
ด.ญ.ภคนันท อุดม
ด.ญ.พิชชาพร นิยมนา
ด.ญ.พรสวรรค บําเพ็ญรัตน
ด.ญ.พิมชนก สุบรรณ
ด.ญ.ปภาดา วุฒิชัย
ด.ญ.ปยะธิดา นุชแจงยงค
ด.ญ.อมลวรรณ ปตตตทะสา
ด.ญ.พิชชา จันทรวดี
ด.ญ.รุงรัตน สระวัง

สํานักงานคณะกรรมการการ
ชนะเลิศ
(ระดับประเทศ)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การแชงขันแอโรบิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6

น.ส.ธิดารัตน อินทร
ด.ญ.นริศรา เทียนศรี
ด.ญ.พรสวรรค บําเพ็ญรัตน
ด.ญ.พิชชาพร นิยมนา

รองชนะเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการ
อันดับ 2
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
(ระดับประเทศ)
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ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ด.ญ.พิมชนก สุบรรณ
ด.ญ.ภคนันท อุดม
น.ส.รรรรรร กะจะวงษ
น.ส.ศศิกานต จิตใจงาม
ด.ญ.รุงตะวัน สระวัง
ด.ญ.สุทามาศ บุญอุม
การแขงขัน คีตะมวยไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6

ด.ญ.นริศรา เทียนศรี
ด.ญ.โชติกา ทรัพยมณี
ด.ญ.สุทามาศ บุญอุม
ด.ญ.พิชชาพร นิยมนา
ด.ญ.พรสวรรค บําเพ็ญรัตน
น.ส.กิติยากร มีชนะ
น.ส.ณัฐนันท ดาวกระจาย
น.ส.ธิดารัตน อินทร

การแขงขันกีฬาทักษะพื้นฐานดานกีฬา
(มวยสากลสมัครเลน) ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ปภาดา วุฒิชัย
รองชนะเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการ
ด.ญ.ปยพร ประพรต
อันดับ 1
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด.ญ.อมลวรรณ ปดตาทะสา (ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ
ด.ญ.ชนัญธิดา พงษนนทกุลกิจ
ด.ญ.ญาณิศา ปากศรี
ด.ญ.พิชชา จันทราวดี
ด.ญ.อรุชิตา ไตรสุด
ด.ญ.วาสนา นาดอนดู
ด.ญ.อริสรา สุขดี
ด.ญ.นิชานันท กชณิช

การแขงขันยูโดกีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 34 “นานเกมส” จังหวัดนาน

นายไทธชา ทิพจินดา
นายณัฐนนท กงงอน

การแขงขันยูโดยุวชน เยาวชน ชิงแชมป
ประเทศไทยครั้งที่ 22
จังหวัดหนองบัวลําภู

การแขงขันยูโด “มหาชัยชิงแชมป
เปยนชิป” ประจําป 2561
จังหวัดสมุทรสาคร

รองชนะเลิศ สํานักงานคณะกรรมการการ
ลําดับ 4
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ระดับประเทศ)
กระทรวงศึกษาธิการ

เหรียญเงิน

สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย
รวมกับ
การกีฬาแหงประเทศไทย

ด.ญ.ปุญญิศา จงมีชัยชนะ
นายณัฐนนท กงงอน
ด.ญ.สุภัคจิรา สองสวาง
ด.ญ.กฤติกา พิทยาวิริยะพันธ
น.ส.บุบผา อยูในธรรม
น.ส.วิลาวัลย รัดรอดกิจ
นายไทยธชา ทิพจินดา

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

สมาคมกีฬายูโดแหง
ประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

ด.ญ.ปุญญิศา จงมีชัยชนะ
ด.ญ.กฤติกา พิทยาวิริยะพันธ
น.ส.พินทุอร กังสนันท
ด.ญ.สุภัคจิรา สองสวาง
น.ส.สุนิษา เทียนยวง
น.ส.สุพรรณษา โปไธสง
น.ส.วิลาวัลย รัดรอดกิจ

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

สมาคมกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

นายไทยธชา ทิพจินดา
นายกรรชัย ในทอง
นายณัฐนนท กงงอ

เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

การแขงขันยูโดชนะเลิศแหงจังหวัด
จันทบุรี ประจําป 2561

ด.ญ.กฤติกา พิทยาวิริยะพันธ
นายไทยธชา ทิพจินดา
น.ส.พินทุอร กังสนันท
ด.ญ.ปุญญิศา จงมีชัยชนะ
ด.ญ.สุภัคจิรา สองสวาง
น.ส.สุนิษา เทียนยวง
น.ส.สุพรรณษา โปไธสง
นายณัฐนนท กงงอน

สมาคมกีฬายูโดแหง
เหรียญทอง
จังหวัดจันทบุรี
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน และการกีฬาแหงประเทศไทย
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

การแขงขันแฮนดบอลชิงแชมป
จังหวัดจันทบุรี ตานยาเสพติด”

ด.ญ.ชนากานต เงินบุคคล
ด.ญ.อารยา สีจําปา
น.ส.ขวัญจิรา สมิทธิกรกุล
น.ส.อนุสรา รุงนิยม
น.ส.บุญยนุช นวลสุข
น.ส.ธนันญา ทากูล
น.ส.จิรพัฒน สังฆธรรม
น.ส.เชษฐธิดา สอนมาก
น.ส.อารยา ประกอบผล
น.ส.ชญาดา นาสวน
น.ส.นภัสวรรณ เอี่ยมศรี
น.ส.ภัสรรัชญ เชาวนะพงษ
น.ส.สิริยากร คุมสิน

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

ชมรมแฮนดบอล
จังหวัดจันทบุรี

การแขงขันแฮนดบอลการะหวางนักเรียน
สวนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี

น.ส.อนุสรา รุงนิยม
น.ส.อนัญญา เลขกาญจน
น.ส.อาภัสสรา ปลื้มสําราญ
น.ส.รุจิสา กิจสําเร็จ
น.ส.จิรพัฒน สังฆธรรม
น.ส.เชษฐธิดา สอนมาก
น.ส.อารยา ประกอบผล
น.ส.ชญาดา นาสวน
น.ส.วารี วรประสพ
น.ส.ภัสสรัชญ เชาวนะพงษ

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดจันทบุรี

การแขงขันยูโดกีฬาแหงชาติครั้งที่ 45
“เจียงฮายเกมส” จังหวัดเชียงราย

น.ส.บุบผา อยูในธรรม
นายณัฐนนท กงงอน

เขารวม
เหรียญเงิน

สมาคมกีฬายูโด
แหงประเทศไทย รวมกับ
การกีฬาแหงประเทศไทย

การแขงขันกีฬาแฮนดบอลระหวาง
โรงเรียนสวนภูมิภาค รอบคัดเลือก เขต 2

ด.ญ.ณัชชา ตาหนวย
ด.ญ.ณัชชา ชินอักษร
น.ส.เชษฐธิดา สอนมาก
น.ส.สิริยากร คุมสิน

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดจันทบุรี
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นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การแขงขันกรีฑาแหงชาติครั้งที่ 34
“แมกลองเกมส”
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

ด.ญ.ณัชชา ตาหนวย
ด.ญ.ณัชชา ชินอักษร
ด.ญ.แพรวา กําเนิดศรี
น.ส.ปุณยนุช นวลสุข
น.ส.เชษฐธิดา สอนมาก
น.ส.สิริยากร คุมสิน
น.ส.รัตนวลี ดวงทอง

ตัวแทนภาค 1
ไปแขงขัน
ระดับประเทศ
ที่จังหวัดบุรีรัมย

การกีฬาแหงประเทศไทย

การแขงขันยูโดกีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครั้งที่ 34 “แมกลองเกมส”
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1

ด.ญ.ปุญญิศา จงมีชัยชนะ
น.ส.บุบผา อยูในธรรม
น.ส.สุนิษา เทียนยวง
น.ส.สุพรรณษา โปไธสง
นายกรรชัย ในทอง
นายณัฐนนท กงงอน
นายไทยธชา ทิพจินดา

ตัวแทนภาค 1
ไปแขงขัน
ระดับประเทศ
ที่จังหวัดบุรีรัมย

การกีฬาแหงประเทศไทย

ผลการแขงขันทักษะวิชาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ประเภทการแขงขัน

นักเรียนที่เขารวมแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

การประกวดหนังสือเลมเล็ก
ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.นํ้าทิพย บุญมา
ด.ญ.จิตราภรณ แสนฝาย
ด.ญ.กมลวรรณ แดงเปยม

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม
การอาน ระดับชั้น ม.ปลาย

นายฐานุกฤท แสงอยู
น.ส.ปรียาพร เพ็ชรรัตน
น.ส.วารุณี จรูญรัตน

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การประกวดยุวบรรณารักษสงเสริม
การอาน ระดับชั้น ม.ตน

ด.ญ.ภวิษยพร สุคนธรัตน
ด.ญ.กษมาภรณ สุวรรณโชติ
ด.ญ.ณัฏฐณิชา พูลสวัสดิ์

เหรียญเงิน

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

การประกวดหนังสือเลมเล็ก
ระดับชั้น ม.ปลาย

น.ส.จิดาภา สีเสน
น.ส.เพชรรุง เรียรัมย
น.ส.วรรณิษา ลึกซึ้ง

เหรียญทอง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๗

การแขงขันตอบคําถามสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ

ด.ญ.กฤตยาณี บุญเรือง
ด.ญ.สิริวิมล ภาระเปลื้อง
ด.ญ.ฐิติรัตน ชื่นบาน

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

สโมสรไลออนสสากล
ภาครวม 310 ประเทศไทย

44

»ÃÐ¡ÒÈâÃ§àÃÕÂ¹ÈÃÕÂÒ¹ØÊÃ³
àÃ×èÍ§ ¼Å¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¤¹´ÕÈÃÕÂÒ¹ØÊÃ³
»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท คุณธรรม จริยธรรม
1. น.ส.พัชรภรณ พานะวงษ
2. น.ส.กมลชนก พึ่งกุล
3. น.ส.กัญญารัตน ลําดับวงศ
4. น.ส.สุชานันท แกวขาว
5. น.ส.วณัญญา เปรมปรีชา
6. นายนัทธพงศ รอดหงษทอง
7. น.ส.โสรยา กุนอก
8. นายสรวิชญ สิงหาเวช
9. น.ส.จาฏพัจน แพทยชัยวงศ

ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/8
ม.6/9

10. น.ส.จันทัปปภา แพทยชัยวงศ
11. น.ส.พรรณฤทัย อยูรอต
12. น.ส.พัชญสิตา พรหมประพันธ
13. น.ส.เบญจมาส ฉัตรปวงคํา
14. น.ส.อนันตญา บุญสง
15. น.ส.เสาวลักษณ บุญตะนัย
16. น.ส.สิราวรรณ แสนเสนาะ
17. นายณดณ ณ บางชาง
18. นายสหรัฐ เนินไชย

ม.6/9
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/13
ม.6/13
ม.6/14
ม.6/14

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท กีฬา
19. น.ส.ณัฐณิชา ชมดาน
20. น.ส.วารีรัช เลิศธัญญา
21. น.ส.ภนิตา สงเสริมศิริสกุล

ม.6/3
ม.6/4
ม.6/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท กิจกรรม
22. น.ส.พรปวีณ ปุยะติ
23. น.ส.กิรณา ครองศิริ
24. นายพงศกร สุนทร
25. น.ส.พริบพันดาว จันตะบุตร
26. น.ส.นรีกานต เกียรติโอภาส
27. น.ส.ไอรดา ขวัญเกตุ
28. น.ส.เปรมมิกา ลวนเกษม
29. น.ส.ธวัลรัตน สุขสากล
30. น.ส.อารีรัตน อยูเกษม
31. น.ส.พีรดา สุขนาคกิจ
32. น.ส.พรพรรณ จันทพฤกษ
33. น.ส.ลลิดา คุมนุน
34. น.ส.ปภาวี พัฒนกพันธุ

ม.6/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

35. น.ส.เปนหนึ่ง ราษฎรบริรักษ
36. น.ส.ภัทรสุดา ประมวลสุข
37. น.ส.พิมพวิไล ชินวงค
38. น.ส.สิริโสภา ดาวเรือง
39. น.ส.สิริรัตน แพทยอุดม
40. น.ส.เปมิกา นรากร
41. น.ส.นริศรา มิ่งมีชัย
42. น.ส.ชมนภัส คาผล
43. น.ส.กันติยา เชิงไว
44. น.ส.อภัสสร แดงจันทร
45. น.ส.ณิชากร ธัญญรัตนากร
46. น.ส.กาญจนา นามมะณี
47. น.ส.ชยาภรณ โสมาลา

ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

48. น.ส.เมธาวดี ปธานราษฎร
49. น.ส.จุฑาทอง ทาเขา
50. นายเอกลักษณ สมศรี
51. น.ส.วรรณวิภา รักขกุล
52. น.ส.ณัฐริดา ธารนํ้าใส
53. น.ส.จารุวรรณ บําเรอรวย
54. น.ส.ธันยธร อตัญที
55. น.ส.ปณิตา อุทัยรัศมี
56. น.ส.สโรชา ศรีคงรักษ
57. น.ส.พรรณวลักษณ รวมญาติ
58. น.ส.จิณณพัต จันทรสารี
59. น.ส.ชวาลา อุนดี
60. น.ส.ณัฎฐนรี โตคงเมือง

ม.6/3
ม.6/3
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม.6/7
ม.6/7
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61. น.ส.วรัญญา นาในบุญ
62. น.ส.วรรณิษา ลึกซึ้ง
63. น.ส.ปนัดดา สิทธิบุศย
64. น.ส.สุดฤทัย แสงนิล
65. น.ส.อภิญญา ยอดยิ่งยง
66. น.ส.วันวิสา ปดตังนาโพ
67. น.ส.ชมพูนิกข ไชยริปู
68. น.ส.ธัญญาลักษ ประทุมวี
69. น.ส.วิรัลพัชร กําจัด
70. น.ส.ภัทรวรรณ เจริญสรรพพืช
71. น.ส.ธนัญชนก เรือนดี
72. น.ส.นัทธมน เรี่ยมเจริญ
73. น.ส.ชลดา สองเมือง
74. น.ส.อรสรัล คังคะวิสุทธิ์
75. น.ส.จีรนัท ชํานาญยอม
76. น.ส.ภาวินี สียางนอก
77. น.ส.ศิริลักษณ ศิริโสภณ
78. น.ส.อนัญพัชร คังคะวิสุทธิ์
79. น.ส.กชกร วงษคํ้า
80. น.ส.ชุติกาญจน พิณสาย
81. น.ส.นัยรัตน พงษพนัส
82. น.ส.นรมน ปริวัฒน
83. น.ส.สริลยาพร ภูมิภักดิ์
84. น.ส.ภาพิมล อนโสภา
85. น.ส.ณฐพร งามจริต
86. น.ส.วริษฐา ทองสิมา
87. น.ส.นาราพรรธน ธนานนทวีระกุล
88. น.ส.พิชญาภา สถาพรอานนท
89. น.ส.ณัฐกมล เขมะบาล
90. น.ส.ณชนก ชยางคานนท
91. น.ส.ภัสภาวี ศิลาพลอย
92. น.ส.ชนัญญา สิทธิบุศย
93. น.ส.กัลยกร เสริมผล
94. น.ส.บุณยวีร สันตะพันธ
95. น.ส.ธนัชภัทร สายทอง
96. น.ส.ภัทราภรณ จําสุก
97. น.ส.อริสรา ราชานาค
98. น.ส.สุนันทวดี จันทรศรีชั้น

ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9

99. น.ส.ลดาวัลย อั้วใจรัก
100. น.ส.ตรีลดา พลอยศิริ
101. น.ส.จิรัชญา รมพฤกษ
102.น.ส.เปมิกา หนอคํา
103. น.ส.กัลญาพร หาศิริ
104. น.ส.เบญจวรรณ อุปเวช
105. น.ส.วรพร เปรมมิตร
106. น.ส.หัทยา ชาติกุล
107. น.ส.ภิญญาวรรษ จําปาทอง
108. น.ส.เย็นฤดี ทองแกว
109. น.ส.ญาณี สรอยศรี
110. น.ส.ชลธิชา สุขประสงค
111. น.ส.ภาริณี นุชวงษ
112. น.ส.สุปราณีย เพาะปลูก
113. น.ส.วรรณพร สงวนเดช
114. น.ส.จันทกานต ฤาโสภา
115. น.ส.ทักษพร สวัสดิไชย
116. น.ส.กุสุมา สรอยกูล
117. น.ส.สุธิตา ทองทัพ
118. น.ส.กัลยาณี ฤทธิ์ไธสง
119. น.ส.ฐิดาพร พงษประสิทธิ์
120. น.ส.สุชญา มงคลสวัสดิ์
121. น.ส.ณัฐชนัน เชื้อแกว
122. น.ส.ภาสินีย พรหมนาค
123. น.ส.พิชญาภา สืบนุสรณ
124. น.ส.ลภัสรดา ชินวุฒิรติกร
125. น.ส.รัตนาพร คามสุข
126. น.ส.พิชญา สถาปนา
127. น.ส.ธัชลิตา สุวะสี
128. น.ส.ณัฐมญชุ หนูดวง
129. น.ส.อรปรียา วรรณทวี
130. น.ส.ศรินทิพย กองแกว
131. น.ส.กฤชกร มาเจริญ
132. น.ส.เบญจวรรณ กุลกะดี
133. น.ส.วิภาวดี วิเศษบุรี
134. น.ส.ธัญญาเรศ ลอยลิ่ว
135. น.ส.ศิริวรรณ แกวโภคา
136. น.ส.จุฑามาส จิตรถวิล

ม.6/9
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/12
ม.6/13
ม.6/13
ม.6/13
ม.6/13
ม.6/13
ม.6/13

137. น.ส.สุรีรัตน ผาสุขดี
138. น.ส.ฐิติยา ปญญาติ๊บ
139. น.ส.ธัญรดา แดงสําราญ
140. น.ส.ณัฐชยา สุขเสถียร
141. น.ส.พรชนก ประสงคทรัพย
142. น.ส.อนงรักษ แกวเกิด
143. น.ส.หทัยชนก เจริญพาราภัณฑ
144. น.ส.กัญญาณัฐ บุญมี
145. น.ส.ณัชนก เจริญกัลป
146. น.ส.กรกนก พงอุดทา
147. น.ส.พรพรรณ สุขประพันธ
148. น.ส.ปณฑิตา ปราศราคิน
149. น.ส.ณิชาภัทร รูปสะอาด
150. น.ส.กุลนิษฐ ภูสีเขียว
151. น.ส.ศลิยา พุทธโคตร
152. น.ส.ศศิวัฒน ลีประเสริฐ
153. น.ส.อารยา วิชชานงค
154. น.ส.ปนมณี สมรัตน
155. น.ส.กนกอร เวฬุวันใน
156. น.ส.ภัทรภร นิลพัฒน
157. น.ส.ตุลยา กิจพิบูลย
158. น.ส.กัญชรัตน สุทธิเจริญ
159. น.ส.ยลดา ประทุม
160. น.ส.บุญสิตา บุญใบ
161. น.ส.วรรณวิสา สฤษดิ์ชัยนันทา
162. น.ส.วันสิริ สมารักษ
163. น.ส.ธนัชพร ศิริมะณีวัฒนา
164. น.ส.มุทิตา คณะดี
165. น.ส.อภิญญา เจริญทรัพย
166. น.ส.อาภานันท กูลพฤกษี
167. น.ส.นวนันท ศรีนันทพันธ
168. น.ส.โมทนา นุยศรี
169. น.ส.นิราภร ออนขาว
170. น.ส.ภาริดา แซเตียว
171. น.ส.นภัสสร เสาวรส
172. น.ส.นรมน พฤกษาภิรมย
173. น.ส.ณัฐสุดา เหมือนแตง
174. น.ส.พิมพลภัส ลิ้มวัชราวงศ

ม.6/13
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/14
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
ม.6/15
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ประเภท คุณธรรม จริยธรรม
1. ด.ญ.นรีกานต นามเสนาะ
2. ด.ญ.ชนนิกานต หลิวอั๋ง
3. ด.ญ.ผองมณี สังฆบุตร
4. น.ส.รสิตา สีมาก

ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3

5. ด.ญ.ศุภิสรา บุญทองเล็ก
ม.3/3
6. ด.ญ.เมษวีร ปอมเด็ด
ม.3/4
7. ด.ญ.กฤษณา ดํารงศิลปทวีพร ม.3/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ประเภท กีฬา
8. ด.ญ.อัจฉราพรรณ บุญลอม
9. ด.ญ.ปยวรรณ สุขิโต
10. ด.ญ.กนกวรรณ ศรีนวล
11. ด.ญ.วิไลวรรณ ศรนุรักษ
12. ด.ญ.ศรัญญา พูลประเสริฐ

ม.3/1
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4

13. ด.ญ.นริศรา เทียนศรี
14. ด.ญ.โชติกา ทรัพยมณี
15. ด.ญ.ภคนันท อุดม
16. ด.ญ.ชนัญธิดา พงศนันทกุลกิจ

ม.3/5
ม.3/5
ม.3/9
ม.3/9

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ประเภท กิจกรรม
17. ด.ญ.จงกลนี วิลาทอง
18. ด.ญ.ภัทรลักษณ เขมวงค
19. ด.ญ.อาทิตตรา วิธีเจริญ
20. ด.ญ.สุพิชฌาย ชนะสิทธิ์
21. ด.ญ.กฤตติยาชัย เนินชัย
22. ด.ญ.ธันยพร อุดมผล
23. น.ส.สุภัสสร เบ็ญจวรรณ
24. ด.ญ.อรอริยาณัฐ ลีลาวัตร
25. ด.ญ.วนิดา กองเขียว
26. ด.ญ.กฤตยาณี บุญเรือง
27. ด.ญ.ญาดาวดี หุลเวช
28. ด.ญ.วินธยา สวัสดิภาพ
29. ด.ญ.กฤติญดา บางสุวรรณ
30. ด.ญ.โชติกา นวนวิลัย
31. ด.ญ.สิริวิมล ภาระเปลื้อง
32. ด.ญ.รินรดา มณีวรรณ
33. ด.ญ.จุฑารัตน อาษานอก
34. ด.ญ.วชิรญาณ แดงละอุน
35. ด.ญ.นันทิชา พาสวัสดิ์
36. ด.ญ.ปรียาภรณ ธรรมสุทธิ์
37. ด.ญ.ศศิประภา ธนารัตนพุฒิพร
38. ด.ญ.บุษราคัม แสวงการ
39. ด.ญ.ฐิติรัตน ชื่นบาน
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40. ด.ญ.ชนิสรา ลิ้มวดี
41. ด.ญ.ชนัญญา วันละดา
42. ด.ญ.ทักษพร ประมวญ
43. ด.ญ.ชญานิศ เทศกาล
44. ด.ญ.ชาลิสา ทนุพงษ
45. ด.ญ.ชัญญานุช คงคาสอาด
46. ด.ญ.เบญญาภา สอนเนียม
47. ด.ญ.ณฐภัทร สุพรชัยวิวัฒน
48. ด.ญ.จิรัชญา หะวานนท
49. ด.ญ.สุธิษา เกษราธิคุณ
50. ด.ญ.วราลี คงเจริญ
51. ด.ญ.อนัญญา ศิริธรรม
52. ด.ญ.ศรินรัตน ชาวแกลง
53. ด.ญ.ปารีณา โกโสภาพ
54. ด.ญ.ปานวาส วงษนอก
55. ด.ญ.ชนกนันท หันสังข
56. ด.ญ.วรนิษฐา แกวเกษ
57. ด.ญ.สิริยากร แกวแดง
58. ด.ญ.นพรัตน ธัญญผล
59. น.ส.โชติกา มุลิ
60. ด.ญ.ณัฐณิชา อานาภรณ
61. ด.ญ.ชาลิสา ยาวิไชย
62. ด.ญ.กมลชนก จันทสิทธิ์
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63. ด.ญ.กมลชนก แซตั้น
64. ด.ญ.ปวันรัตน สวัสดิ์รัตน
65. ด.ญ.ศรีกัญญา แสงนิ่ม
66. ด.ญ.วรรษชล สยมภพ
67. ด.ญ.อารียา ประสพเนตร
68. ด.ญ.อาริยา สังขศรี
69. ด.ญ.รุงตะวัน เรืองสุข
70. ด.ญ.ฐิตาภา พิริยะกิตติการ
71. ด.ญ.อภิชญา โอภาชาติ
72. ด.ญ.กุลนันทน นาสวน
73. ด.ญ.สินิทา เรืองโรจน
74. ด.ญ.สุทัตตา สมใจนึก
75. ด.ญ.วรรณพร กลางสุพรรณ
76. ด.ญ.พรนิฏฐา เจริญงามวงศวาน
77. ด.ญ.พิลาสินี แจงอรุณ
78. น.ส.ดวงเพชร อิ่มผอง
79. ด.ญ.ธวัลรัตน สินสุวรรณ
80. น.ส.พิมพภัทรา ธนานนทวีระกุล
81. ด.ญ.สุชาวดี พรรณกิจ
82. ด.ญ.ณัฐณิชา พุมทอง
83. ด.ญ.กมลรัตน คงรอด
84. ด.ญ.กัญญาณัฐ ศรแทน
85. ด.ญ.รมไทรทอง ไหวพรหม
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86. ด.ญ.จิรนันท กิจสําเร็จ
87. ด.ญ.ฐิติวรรณ คําเพ็ชร
88. ด.ญ.ศิรดา บุญทองเล็ก
89. ด.ญ.ปฐมพร เนตรจรัส
90. ด.ญ.ธัญธิตา บัวเผื่อน
91. ด.ญ.อรณัส สานพภา
92. ด.ญ.ณิชาภัทร มูลลาด
93. ด.ญ.กมลทิพย พึ่งทองคํา
94. ด.ญ.วราลี คัมภีรัญย
95. ด.ญ.กฤติมา แกวขาว
96 นางสาวอธิชา บุญศรี
97. ด.ญ.ศิรภัสสร ปตินัง
98. ด.ญ.บุตรนํ้าฟา รําพึงพวก
99. ด.ญ.ภรรณษา พุมพฤกษ
100. ด.ญ.ปนัดดา พวงจําปา
101. ด.ญ.กัญญาณัฐ สิงหนอย
102. ด.ญ.บัณฑิตา อัตถาหาร
103. ด.ญ.ชุติกาญจน มะลิยอย
104. ด.ญ.วินยาวดี ธรรมจิต
105. ด.ญ.แพรวา บุญสมทบ
106. น.ส.พรพัฒน ธนทัตธาดา
107. ด.ญ.ณัฐริกา คาวีวงศ
108. ด.ญ.ชมพูนุช ฟงโอวาท
109. ด.ญ.ปาริชาต อูประไพ
110. ด.ญ.ณภัทร อัสโม
111. น.ส.สิรี เข็มทอง
112. ด.ญ.นฤมล พวงบุญชู
113. ด.ญ.พิมพวลัญช วงษสกุล
114. ด.ญ.สุดารัตน เขตสวาง
115. ด.ญ.มนัสนันท ล.รัศมี
116. ด.ญ.ฐาปนีย ไชยแสง
117. ด.ญ.สุภัสสรา ศิริโยทัย
118. ด.ญ.วรัญญา ไชยโชติ
119. ด.ญ.กัญชพร ไชยเสวนา
120. ด.ญ.จินตศุจี มัสจิตต
121. ด.ญ.ปทิตตา ธรรมรัตน
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122. ด.ญ.ณัฐณิชา แกวแกมศรี
123. ด.ญ.บุญยวีร อภิเษกมงคล
124. ด.ญ.ธาราทิพย ขนุนทอง
125. ด.ญ.วศินี เกิดผล
126. ด.ญ.ปทิตตา สุริยะนากาศ
127. ด.ญ.ฐิติยา นิ่มนวล
128. น.ส.ปริศุภา คําเกตุ
129. ด.ญ.ธนัชพร สุวรรณหิตาธร
130. ด.ญ.อรณัญช ดวงฤทัย
131. ด.ญ.ปาริชาติ กลิ่นสุข
132. ด.ญ.นภวรรณ ทองจันทร
133. ด.ญ.ญาณิศา พินโท
134. ด.ญ.นฤภร โพธิรุกข
135 นางสาวอภิญญา มิ่งมีชัย
136. ด.ญ.นวรัตน เกิดทอง
137. ด.ญ.อัญชลิกา สุขดี
138. ด.ญ.นัชชา พุฒชงค
139. ด.ญ.พรนัชชา สุขสิงห
140. ด.ญ.วนัชพร สุตจิตโต
141. ด.ญ.ศรัณยา ประจํากิจ
142. ด.ญ.สายวารี บุญสาร
143. ด.ญ.บุณยาพร จิตรถวิล
144. ด.ญ.รติรัตน เภกะสุต
145. ด.ญ.สรินยาภรณ แดงสําราญ
146. ด.ญ.ชนิกานต ชาญพนา
147. ด.ญ.พีรญา เกษสุวรรณ
148. ด.ญ.พิมลดา ตั้งมั่น
149. ด.ญ.ชญาณิศ จัตุกุล
150. ด.ญ.สิรภัทร สัจจริง
151. ด.ญ.ธัญพร บัวเผื่อน
152. ด.ญ.ภิชชาภา ทองทุม
153. ด.ญ.ณัชชานันท มิ่งมณี
154. ด.ญ.ธัชพรรณ มีลาภ
155. ด.ญ.ณิชชณัช แซลิ้ม
156. ด.ญ.รุงทิพย โนนมวง
157. ด.ญ.ทักษพร แกนนาคํา
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158. ด.ญ.พัณณชิตา รูปใหญ
159. ด.ญ.จันทมณี วัฒนาศรีโรจน
160. ด.ญ.กมลชนก ติยะวนิช
161. ด.ญ.ชมพูนุช อานามวงษ
162. ด.ญ.ชญานนันท ชุมนาค
163. ด.ญ.สุทธิดา แสงอาย
164. ด.ญ.ณัฏฐณิชา วะสิโน
165. ด.ญ.อาภาศิริ ชาวไชย
166. ด.ญ.อนัญญา บุญชู
167. ด.ญ.พิรวรรณ วิเชียรแลง
168. ด.ญ.พัทธธีรา บุญคํ้า
169. ด.ญ.ขวัญลดา ประทุมชาติ
170. ด.ญ.ชนินาถ อนุศรี
171. ด.ญ.ชัญญานุช ทินผล
172. ด.ญ.วรัญญา บํารุงสวน
173. ด.ญ.สุวภัทร เบ็ญจกิจ
174. ด.ญ.ณิชาพร ครูเจริญกิจ
175. ด.ญ.กฤติยาภรณ คําสอาด
176. ด.ญ.จิราวรรณ สุขเจริญ
177. ด.ญ.จริยา ประชุมมาตร
178. ด.ญ.สตกมล ดิษฐขจร
179. ด.ญ.พุทธธิดา จันทรเอี่ยม
180. ด.ญ.ภาวิตา สมเจริญ
181. ด.ญ.ภัทราวดี ชอบชน
182. ด.ญ.ภูษณิศา บุญสราง
183. ด.ญ.ธมน ขวัญแกว
184. ด.ญ.จินตจุฑา แกวคํา
185. ด.ญ.สโรชา ธรรมเนียม
186. ด.ญ.ณัฏฐิดา เข็มเพ็ชร
187. ด.ญ.นีรชา มาลี
188. น.ส.ศศิธร สมภักดี
189. ด.ญ.ศิรินรัตน บํารุงวงษ
190. ด.ญ.ยศยา ศรศรี
191. ด.ญ.วรินรําไพ เล็กวงษ
192. ด.ญ.เกณิกา รําพึงสุข
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โรงเรียนศรียานุสรณ จังหวัดจันทบุรี เปนโรงเรียนที่สืบเนื่องมาจาก “โรงเรียนหญิงมลฑลจันทบุรี
ที่ 1” ซึ่งตั้งอยูริมฝงแมนํ้าจันทบุรี เหนือศาลาทาหลวง ถนนทาชาง ตรงขามวัดจันทนาราม แตเนื่องจาก
บริเวณคับแคบ ขาดสนามเด็กเลน หมอมเจาสฤษดิเดช ชยางกูร สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี และพระ
วิภาชนวิทยาสิทธิ์ ขาหลวงธรรมการไดรวมใจกันจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมใหม ซึ่งเดิมมีพื้นที่ 21 ไร 44 ตารางวา
แตไดแบงใหเปนโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 6 ไรเศษ และทางราชการตัดถนนรอบบริเวณ จึงเหลือพื้นที่เพียง
15 ไร 1 งาน 30 ตารางวา

1 Á¡ÃÒ¤Á 2462

โรงเรียนเริ่มกอสราง ณ บริเวณที่เปนโรงเรียนศรียานุสรณปจจุบัน เสร็จสมบูรณ พ.ศ. 2462 เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2463 ไดรบั พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั วา “ศรียานุสรณ”
เพื่อถวายเปนอนุสรณในพระมหากรุณาธิคุณแหง สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูทําพิธีเปด
ในวันที่ 14 มีนาคม 2463 เปดสอนครั้งแรก ในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2463 สอนนักเรียนตั้งแตชั้นเตรียมประถม
ถึง มัธยมปที่ 3 มีหองเรียนครั้งแรก 7 หอง ครู 8 คน นักเรียน 205 คน คุณครูใหญคนแรก
คือคุณครูสุวรรณ วิภาชนวิทยาสิทธิ์
อาคารเรียนหลังแรกนี้ สรางเปนเรือนไม 2 ชั้น ขนาดกวาง 12 วา 2 ศอก ยาว 13 วา 2 ศอก
รากหลอคอนกรีต เสาใตพื้นชั้นลางกออิฐถือปูนมีหองเรียนขนาดกวางจุนักเรียนไดประมาณหองละ 40 คน
รวมทั้งสิ้น 12 หอง หองกลางเปนหองโถงใหญใหเปนหองประชุมนักเรียน

»‚ ¾.È. 2471

มหาอํามาตยตรีพระยาศรีเสนา สมุหเทศาภิบาลมณฑลจันทบุรี และคุณหญิงถวิล-ศรีเสนา ซึ่งมีความ
สนใจทางดานการศึกษา ไดอุปการะโรงเรียนโดยชวยแนะนํากอกําเนิดทางการครัวใหแกโรงเรียน และไดบริจาค
เครื่องครัวใหโรงเรียนไวใชสอนวิชาการบานการเรือนภาคปฏิบัติใหแกนักเรียน ทั้งยังสนับสนุนใหคณะครู
หารายไดสรางอุปกรณการสอนใหโรงเรียนอีกดวย
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»‚ ¾.È. 2481

โรงเรียนไดยุบชั้นประถมศึกษา เนื่องจากทางราชการใหจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นใหมคือโรงเรียน
สฤษดิเดช และใหโรงเรียนศรียานุสรณเปดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนตน

»‚ ¾.È. 2506

กระทรวงศึกษาธิการไดอนุญาตใหโรงเรียนขยายชั้นเรียนโดยจัดเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

»‚ ¾.È. 2519

กระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตใหโรงเรียนเปดสอนนักศึกษาผูใหญ ระดับ 5 (ม.ศ. 4-5 ภาคคํ่า) เพื่อให
โอกาสแกผูที่ไมไดเขาศึกษาในภาคปกติ

»‚ ¾.È. 2521

ม.ล.ปน มาลากุล และทานผูหญิง ดุษฎี มาลากุล ไดมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ทานทราบวาโรงเรียน
ศรียานุสรณไดรับพระราชทานนามเปนอนุสรณในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทานทั้งสองไดกรุณา
ติดตอชวยเหลือจนกระทั่งโรงเรียนไดเปนโรงเรียนในเครือมูลนิธิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถตั้งแต
ป พ.ศ. 2522 ซึ่งมีผลใหนักเรียนโรงเรียนศรียานุสรณที่เรียนดีประพฤติดีไดรับคัดเลือกไดใหรับทุนการศึกษา
“สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ” ปละ 1 คน ทุกป

»‚ ¾.È. 2526

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไดกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยจัดการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
ประเภทบุคคลภายนอก

»‚ ¾.È. 2529

กรมสามั ญ ศึ ก ษาได คั ด เลื อ กโรงเรี ย นศรี ย านุ ส รณ เ ป น ศู น ย พั ฒ นาการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษ
ENGLISH RESOURCE AND INSTRUCTION CENTRE ชื่อยอวา ERIC และเปนหนวยบริการแนะแนวประจํา
จังหวัดจันทบุรี

»‚ ¾.È. 2533

โรงเรียนอยูในโครงการรวมพัฒนาหลักสูตร
- เปนโรงเรียนทดลองสื่อการสอนวิชาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว
- เปนโรงเรียนแมแบบการแนะแนวจังหวัดจันทบุรี

»‚ ¾.È.2539

กรมสามัญศึกษาไดคัดเลือกโรงเรียนศรียานุสรณ เปนศูนยภาษาสากล

»˜¨¨ØºÑ¹

โรงเรียนมีอาคารเรียนตึก 3 ชั้น จํานวน 3 หลัง อาคารเรียน 4 ชั้น 4 หลัง
- ศูนยกีฬา 1 หลัง
- หอประชุมโรงอาหาร 1 หลัง
- หองสุขา 6 หลัง
- บานพักครู 15 หลัง
- บานพักภารโรง 2 หลัง - อาคารอเนกประสงค 1 หลัง

»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ »˜¨¨ØºÑ¹

รับนักเรียนตามแผน 75 หองเรียน 10-10-10 / 15-15-15
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·íÒà¹ÕÂº¼ÙŒºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
ÅíÒ´Ñº·Õè

ª×èÍ - Ê¡ØÅ

ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè´íÒÃ§μíÒáË¹‹§

1.

นางสุวรรณ วิภาชนวิทยาสิทธิ์

พ.ศ. 2463-2469

2.

นางนันทนา ศรีโรจน

พ.ศ. 2469-2479

3.

นางเอิบบุญ สมพงษ

พ.ศ. 2479-2480

4.

นางสาวสุนทรี พิจลักษณ

พ.ศ. 2480-2489

5.

นางสุขสนาน พงษพานิช

พ.ศ. 2489-2515

6.

นางเกษณี อุลิศ

พ.ศ. 2515-2519

7.

นางสาววิเชียร ชมภู

พ.ศ. 2519-2524

8.

นางบุญชวย บุญญฐี

พ.ศ. 2524-2528

9.

นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล

พ.ศ. 2528-2532

10.

นางสาวอารมณ ประพันธ

พ.ศ. 2532-2539

11.

นางกัญหา วรรณทอง

พ.ศ. 2539-2542

12.

นางสุมนา ทศานนท

พ.ศ. 2542-2543

13.

นางสุมิตรา เจริญสุข

พ.ศ. 2543-2549

14.

นางสาวศิริรัตน หอมประเสริฐ

พ.ศ. 2549-2557

15.

นายมงคล เฉลิมพงษ

พ.ศ. 2557-2558

16.

นายประชง วัฒนชัย

พ.ศ. 2558-2561

17.

นายพรต สุภาพงษ

พ.ศ. 2561-ปจจุบัน

ทําเนียบครูโรงเรียนศรียานุสรณ
ปการศึกษา 2562

¹ÒÂ¾Ãμ ÊØÀÒ¾§É

¡È.Á.
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ÈÃÕÂÒ¹ØÊÃ³

¹ÒÂÊÁËÁÒÂ âÍÀÒÉÕ

¹Ò§»ÂÐÇ´Õ ã¨¤§

¤º. / ¤.Á.
ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ

¤.º. / ¡È.Á.
ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§º»ÃÐÁÒ³

¹ÒÂ¸ÔμÔ ÊÇ¹á¡ŒÇ

¹Ò§ÊÒÇÊØÃÀÒ àÍ×éÍ¹ä¸Ê§

¡È.Á.
ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å

¡È.Á.
ÃÍ§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»
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กลุมสนับสนุนการสอน

¹Ò§¾àÂÕÂ â¾¸Ôà¡ÉÁ

¹ÒÂÊØÃÈÑ¡´Ôì »˜¡¡ÒÃÐâ¶

¤.º. ¨ÔμÇÔ·ÂÒáÅÐ¡ÒÃá¹Ðá¹Ç
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹á¹Ðá¹Ç

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹âÊμ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸

¹Ò§ÊÒÇÃØŒ§ÃÐÇÕ ÍÑ§¤Ð¹ÒÇÔ¹
¡È.Á.
§Ò¹á¹Ðá¹Ç

¹Ò§ÊÒÇ¹Ò¶ÂÒ ¤§¢ÒÇ

¹Ò§ÊÒÇ»ÇÕ³Ò ÍÂÙ‹ÊÇÑÊ´Ôì

¹Ò§ÊÒÇÊØÀÒ¾Ã à¾ÔèÁ¾ÙÅ

¹Ò§ÊÒÇÊØÀÒÇ´Õ Ë¹ÙªÙ

Ç·.Á. ¨ÔμÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ»ÃÖ¡ÉÒ
§Ò¹á¹Ðá¹Ç

ÈÈ.º.
§Ò¹á¹Ðá¹Ç

ÈÉ.º.
§Ò¹á¹Ðá¹Ç

ÈÈ.º.
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèºÃÃ³ÒÃÑ¡É
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กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

¹ÒÂ¾Ñ¹¸ÈÑ¡´Ôì â¾¸Ôà¡ÉÁ

¹ÒÂ¸¹ÒªÑÂ ºØÞ¹ÒÈÑ¡´Ôì

¡È.º.
»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§ÊÒÇÇÒÃÔ¹·Ã ¾ÙÅ¡Ô¨
¤.º.

¹ÒÂâª¤¾ÔÊÔ° ÊØ´á·Œ
ÈÉ.Á.

¤.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§ÊÒÇÊØ¹Ñ¹·Ò âÀªà¨ÃÔÞ

¹ÒÂªÑÂ¾Ä¡É ªíÒ¹ÒÞà·

¡È.º.

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒÃÐ´Ñº Á.5

¹Ò§ÊÒÇªÅ¸ÔªÒ à©ÅÔÁºØÞ

¹Ò§¨ÔÃÃÑªª áÊ§ÊÇ‹Ò§

¤.º.

ÈÉ.º. / ¡È.Á.
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

¹Ò§¨ÃÕÃÑμ¹ à¨ÃÔÞÊÃÃ¾¾×ª

¹ÒÂ¨Ñ¡Ã¡ÄÉ³ ÇÃÃ³¾ÂÑÞ

¹Ò§ÇÒÊ¹Ò âÍª¹Ò¹¹·

¹ÒÂªÒÞ à¶ÒÇÑ¹¹Õ

¹ÒÂÀÑ·Ã¾§É âÃ¨¹ÊÇÑÊ´ÔìÊØ¢

¤.º. , »ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃËŒÍ§àÃÕÂ¹¾ÔàÈÉÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ

Ç·.º. ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ¡Ô¨¡ÃÃÁà¹μÃ¹ÒÃÕ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

ÈÈ.Á.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒÃÐ´Ñº Á.3

Ç·.Á.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¡È.Á.

¹Ò§¹ÔμÂÒ ÊØÇ¨ÔμμÒ¹¹·

¡È.º.
ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÈÖ¡ÉÒ

¹Ò§ã¡ÅŒÃØ‹§ à¨ÔÁÊØÇÃÃ³

¹Ò§¹ÄÁÅ »˜¡¡ÒÃÐâ¶

¹Ò§ÊÒÇºØÉÂÒ ºíÒà¾çÞ·Ò¹

¹Ò§ÊÒÇÇÒÊ¹Ò ¾Ñ¹¸ÉÒ

¹Ò§ÊÒÇÍØÉÒ ÀÔºÒÅÇ§É

¹ÒÂ¨Ñ¡ÃÔ¹·Ã ºŒÒ¹à¹Ô¹

¹Ò§ÊÒÇ»ÃÕÂÒ¹Øª ¹ÔÂÁªÒμÔ

¹Ò§ÊÒÇÍØºÅÇÃÃ³ ÊÑ¨¨ÒÊÑÂ

¹ÒÂàÍ¡ÊÔ·¸Ôì Ç§ÉÉÒ

¹Ò§ÊÒÇ¾Ã·ÔÇÒ μÃÕμØ¹Ò

¤.º. à¡ÕÂÃμÔ¹ÔÂÁÏ

Ç·.º.

¡È.Á.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¹Ôà·È

¡È.º., ¡È.Á.

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒÃÐ´Ñº Á.1

¤.Á.

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒÃÐ´Ñº Á.4

¡È.Á.

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ä¿¿‡Ò

¡È.º., ¡È.Á.
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¹Ò§ÊÒÇ¤Á¢íÒ ªÁÀÙ¤íÒ

¹Ò§ÊÒÇ»Ò¨ÃÕÂ á¡ŒÇà¨ÃÔÞ

¹ÒÂ¨ØÁ¾Å ¤íÒÃÍμ

¹Ò§ÊÒÇ¡ÇÔμÒ à¨ÃÔÞàÁ×Í§

¹Ò§ÊÒÇàÃ³Ø¡Ò »ÃÐÊ§¤´Õ

¹Ò§ÊÒÇ¨ÒÃØÇÃÃ³ ÊÔ·¸Ôâª¤

¹Ò§´Ç§¾Ã ÇÃÃ³¾ÂÑÞ

¹Ò§ÊÒÇÀÒÃÔ³Õ ¨Ñ¹·ÃáÊ§

¹Ò§ÊÒÇ¨ÒÃØÇÃÃ³ ³ÕÃÐ¨Ñ¹·Ã

Ç·.º.

Ç·.º., Ç·.Á.

¡È.º.

Ç·.º.

¹ÒÂ»ÃÐÊ¾ ÊØ¢ÊºÒÂ
¤.º.

¡È.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹â·ÃÈÑ¾·

Ç·.º.

¡È.Á.

¤.º.

¹ÒÂÇÑªÃÐ¾§É ¸¹Ç¹¡ØÅ
Ç·.º.
ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÊÕªÁ¾Ù

¤.º.

¹Ò§ÊÒÇ¡ÔμμÔÁÒ ã¨»Å×éÁ
¤.º.

¹Ò§ÊÒÇÇÃÑ·ÂÒ Á³ÕÃÑμ¹
Ç·.º. / ¡È.Á. à¤ÁÕ
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กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

¹ÒÂ»ÃÐÊÔ·¸Ôì ÊØ¹Ò

¹Ò§·Í§ãº ÊÒÃ¨Ñ¹·Ã

¹Ò§ÊØ·¸ÔÅÑ¡É³ ©ÑμÃà§Ô¹

¤.º.
»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¤.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

¤.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒÈÙ¹Â¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
μÒÁËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§

¹Ò§ÊØ¨ÔμÃÒ àÁ¦àÇÕÂ¹

¹ÒÂ¾ÃÈÑ¡´Ôì ÊÔ·¸ÔÄ·¸Ôì

¹Ò§ÊÒÇä¾àÃÒÐ ¤³Ð¾ÙÅ

¹Ò§ÊÒÇ»ÂÐª¹¡ ¹ÒÁ·Í¹

¹ÒÂÊÁ¾Ã ¾‹Íà¾ÕÂâ¤μÃ

Ç‹Ò·Õè Ã.μ.ËÞÔ§¨Ô´ÒÀÒ àÁ¸Ò¡ØÅ

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¾ÑÊ´Ø

¡È.º.

Ç·.º., ¹.º., ÈÉ.º.

¤.º., ÈÉ.Á.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔ¹ÑÂ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¤.º.

ÈÈ.º.
ËÑÇË¹ŒÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
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¹ÒÂàªÔ´ªÒÂ ÊÒÃ¨Ñ¹·Ã

¹Ò§ÊÒÇÁÒ¹Ô´Ò ¾ÙÅÇ§É

¹Ò§ÊÒÇ¸Ñ¹ÂÀÃ³ Ç§ÉÉÒ

¹Ò§ÊÒÇÃØ¨ÔÅÑ¡É³ »˜·Á¹ÒÇÔ¹

¹ÒÂ¸ÕÃÂØ·¸ ¹Ô¨ÊØ¢

¹Ò§ÍíÒ¾Ã ÈÃÕ¤ÃÔ¹·Ã

¹ÒÂ¾ÔÊØ·¸Ôì àÎÁÊ¡ØÅ

¹Ò§ÊÒÇºØÈÃÔ¹·Ã ÊØ¢¾Ñ²¹

¹Ò§¹ÕÃªÒ ·Ñºà·ÕèÂ§

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒÃÐ´Ñº Á.6,
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹»ÃÐ»Ò

¤.º.

ÈÉ.º.

Ã».Á.

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÊÕà¢ÕÂÇ

¡È.º. / ¡È.Á.

¤.º.

¤.º.

¡È.º.
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

¹ÒÂÂÍ´ÃÑ¡ àªÕÂ§ãËÁ‹
¤.º.
»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹ÒÂ·Ã§ÈÑ¡´Ôì ¤íÒ¾ÐáÂ

¹Ò§¡ÃÇÔ¡ÃÒ¹μ à¨ÃÔÞ¾Ç¡

¤.º. / ¡È.Á.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ, ËÑÇË¹ŒÒá¼¹§Ò¹

¹Ò§ÊØ¹Ñ¹· ªÇÒÅÒÃÑμ¹

¹Ò§¡íÒäÅ àÃ×Í§¨ÃÙÞ

¹Ò§ÇÃÃÅÒ ÈÃÕÈÃ·Í§

¹Ò§ÇÃÃ³Ò à¾ÔèÁ¼Å
º¸.º., ÈÉ.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÊÒÃºÃÃ³
ËÑÇË¹ŒÒ¡Ô¨¡ÃÃÁÂØÇ¡ÒªÒ´

¹Ò§ÇÔªØ´Ò ªŒÒ§á¡ŒÇÁ³Õ

¤.Á.
ËÑÇË¹ŒÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹,
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¹Ñ¡àÃÕÂ¹

¹ÒÂÍÒ´Ø¹ ªŒÒ§á¡ŒÇÁ³Õ

¹Ò§ÃÑÈÁÕ à¹μÃÊÁÒ¹¹·

¹Ò§ÊÒÇ´Ç§¡ÁÅ àÍÕèÂÁÊ¡ØÅ

¤.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ´Ô¹á´¹

¤.º.

¤.Á.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÇÑ´¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ

¡È.Á.

Ç·.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹·ÐàºÕÂ¹ÇÑ´¼Å

¤.º.

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÊÕá´§
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¹Ò§ÊÒÇÍÑÁÃÒ á´§μ¹Ø
¤.º.

¹Ò§ÊÒÇ¾ÑªÃÕ á¶Çà¹Ô¹
¤.º.

¹Ò§ÊÒÇÊØ¡ÑÞÞÒ ËÍÁà¨ÃÔÞ

¹Ò§ÍÀÔÞÞÒ ¨Ñ¹¢ÂÒÂ

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾ÀÒÂã¹

Ç·.º.

¹Ò§ÊÒÇÁ¹Ñ·ÂÒ ÊÒÂºÑÇ

¹Ò§ÊÒÇ·Ô¾ÇÑÅÂ ÇÑªÃ¡ØÅÈÔÃÔÈÑ¡´Ôì

¹Ò§ÊÒÇÊØÀÒÀÃ³ ¡Ø¯Õ¾Ñ¹¸

¹Ò§ÇÔÅÒÇÑÅÂ ÈØÀ¾Ã

¹ÒÂÇÑ²¹Ò Ë§ÉÒ¾Å

¹ÒÂ¾Ø·¸ªÒμÔ ºÑÇ¨Ñ¹·Ã

¹Ò§ÇÒÊ¹Ò ¨Ñè¹·ÃÑ¾Â

¹Ò§ÊÒÇÇÃÃ³Ò ÊÔ·¸Ôà´ª

¹ÒÂÍ¹ÔÃØ·¸ ¨Ñ¹·Ã

¹ÒÂμÃÃ¡ ¨Ñ¹ÇÔÊÙμÃ

ÈÉ.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹à¡ÕÂÃμÔÀÙÁÔ

¤.º.

¤.º. / ÈÉ.Á.

¤.º.

Ç·.º.

¤.º.

Ç·.º. / ÈÈ.Á.

Ç·.º.

¡È.º.

¤.º.
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

¹Ò§ÊÒÇÍÃÑÞÞÒ ¼Å¨Ôμμ

¹ÒÂÍÀÔà´ª áÊ§Ë§É

¹Ò§ÊÒÇÂØÇ´Õ á¡ŒÇÊÍ¹

ÈÈ.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÊÕàËÅ×Í§

¤.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ ERIC

¹Ò§ÊÒÇ³ÔªÒÀÒ ª¹ÐªÑÂÃØ‹§¡ÁÅ

¹Ò§¡ÄÉ³Ò Ç§ÉÊíÒÃÒÞ

¹Ò§ÍÑ¨¨ÔÁÒ ÍÔ¹¸Ã»ÀÑÊÃ

ÈÈ.º. / ¤.Á.
»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

ÈÉ.Á.
ÃÍ§»ÐÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¤.º. à¡ÕÂÃμÔ¹ÔÂÁÏ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ EP

¹Ò§³Ñ°°Ô¹Ñ¹· ÊÑ§ÇÒÅÂ

¹Ò§ÊÒÇ³ÔªªÒ¡Ã ÊÃŒÍÂÃÐÂŒÒ

¡È.º.

ÈÉ.Á.

¤.º.

¹Ò§ÊÒÇºØÉÂÒ ¨Ñ¹·Ã¢¨Ã
ÈÈ.º. / ¤.Á.
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¹Ò§ÊÒÇÊØ¦Å¸Ò ÍÔ¹·à¨ÃÔÞ

¹Ò§ÊÒÇÊØ·ÞÒ ÍÃ‹ÒÁÃÑμ¹

¹Ò§ÊÒÇÈÔÃÔ¡ÒÞ¨¹ àÃ×Í§à´ª

¹Ò§ÊÒÇ¸¹ÒÇÃÃ³ àÍÕèÂÁÊÍÒ´

¹Ò§ÊÒÇÊÒÂªÅ ¾Ô¾Ñ²¹¡ØÅ¡Ô¨

¹Ò§ÊÒÇ¨Ø±ÒÃÑμ¹ ä¡ÃÂÃÒª

¹Ò§ÊÒÇÈÈÔ¸Ã à¾ªÃ¹ÔÅ

¹Ò§ÊÒÇÇÃÒÀÃ³ ÈÃÕÊÁ¾§É

¹ÒÂÊØÃàªÉ° »ÃÐÁ§ÈÔÅ»Šà¨ÃÔÞ

Í.º.

¤.º.

ÈÈ.º.

ÈÈ.º.

¤.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹Í¹ÒÁÑÂâÃ§àÃÕÂ¹

¡È.º.

¹Ò§ÊÒÇ¨ÔÃÒ¾ÃÃ³ á¡ŒÇμÒ´
¡È.º.

¡È.º.

¤.º.

¤.º.
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

¹Ò§¡ª¡Ã ÁÔèÁ¡ÃÐâ·¡

¹Ò§ÊÒÇÈÔÃÅÔ ¡Ñ É³ ÞÒ¹ÊÑ§ÇÃªÑÂ

¹Ò§ÊÒÇ¾ÔªÞÊÔ¹Õ ¹Ô¨ÊØ¢

¹Ò§ÊÒÇà¾ªÃ»ÃÐÀÒÃ ªØÁÊÒÂ

¹Ò§àºÞ¨ÁÒÊ à¢çÁ¾§É

¹ÒÂÊØà·¾ àÍ¡»˜¨ªÒ

¹Ò§ÊÒÇÊØÀÒÀÃ³ ÃØ‹§âÃ¨¹

¹Ò§ÊÒÇÃÑª¹Õ áÊ¹ÊØ¢

¤.Á.
»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¡È.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ªØÁª¹
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¤.º.

ÈÉ.º. / ÈÉ.Á.

¹Ò§ÊÒÇÇÑ¹·¹Õ ¡ØÅÊÇÑÊ´Ôì
ÈÉ.º.

¤.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

ÈÈ.Á.

¹Ò§ÊÒÇ»Ò¹ÇÒ´ áÁ¹ÁÒÈÇÔË¤
¡È.Á.
ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÊÕ¿‡Ò

¹ÒÂ³Ã§¤ªÑÂ ÅÐÍÍÀÑ¡μÃ
ÈÈ.º / ÈÉ.Á.

¤.Á.

¹ÒÂ©ÑμÃªÑÂ ÊÔ§Ë¤ÃÒÞ

¹ÒÂÍÅ§¡μ ËÃÕè¨Ô¹´Ò
¤.º.

¤.º.

¤.º.
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

¹ÒÂÈÃÕÈÑ¡´Ôì ¾ÙÅÊÁºÑμÔ
¤Í.Á.
»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¹Ò§ÍÃÍ¹§¤ Á¡ÃÐ¸Ñª
ÈÈ.º.

¹ÒÂÊØÃÔÂÑ¹ ¹Ø¡ÙÅ¡Ô¨

¹Ò§Á³Õ ¾ÙÅ·ÃÑ¾Â

¤Í.Á.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¾Ñ²¹ÒÊ×èÍÏ, ËÑÇË¹ŒÒ¤³ÐÊÕÁ‹Ç§

¤.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¹Ò§ÃÑμ¹ÒÇ´Õ ©ÒÂÇÔàÈÉ¾Å
º¸.º. ¡ÒÃºÑÞªÕ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹

¹ÒÂÊØ·ÃÃÈ¹ àÁ¦àÇÕÂ¹ ¹Ò§ÊÔ¹Õ¾ÃÃ³ ÇÒ¹Ôªà¨ÃÔÞ¸ÃÃÁ ¹Ò§ÊÒÇ¢ÇÑÞàÃ×Í¹ »ÅÔèÁ¡ÁÅ
º¸.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ºØ¤ÅÒ¡Ã

¤.º.

¹Ò§ÊÒÇª‹Í¼¡Ò ¨Ñ¹·ÃÒ¡Ã
ÈÉ.º.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹âÀª¹Ò¡ÒÃ

¡È.Á.
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÊÒÃÊ¹à·È

¹ÒÂ¾§É¾Ô¾Ñ²¹ ¹ÔÅ¼ÒÂ ¹Ò§ÊÒÇ¨ÔμÔÀÑÊÃ âªμÔ¹Ô¸Ô¸Ò¹Ñ¹·Ã
º¸.º.
ËÑÇË¹ŒÒÃÐ´Ñº Á. 2

¹ÒÂÇÃÑÅÅÇÃ ¾ÔÊÔ°¡ØÅ¸Ã¡Ô¨
Ç·.Á. ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃÈÖ¡ÉÒ

¤Í.Á.

¹Ò§ÈÔÇ¾Ã ÊØ¢ÇÑ§ä·Ã
ÍÊ.º.
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กลุมสาระเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

¹Ò§¸¹ÔÉ°¹Ñ¹· ÀÑ·Ã¾§È

¹ÒÂÊÁÑÂ à¾ÔèÁ¼Å

¹Ò§ÊÒÇÊÁ»ÃÒÃ¶¹Ò ·Í§¹Ò¤

¡È.º.
»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹ÊÒÃàÊ¾μÔ´áÅÐàÍ´Ê

¡È.º.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ
ËÑÇË¹ŒÒ§Ò¹ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè

¹ÒÂÇØ²Ô¹Ñ¹· ÊÑ¨¨ÇÒ·Õ

¹Ò§ÊÒÇ·ÔÇÒÃ ÈÃ¹ÃÔ¹·Ã

¤.º.

¤.Á.
ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ

¤.Á.

¹ÒÂÈÔÃÔÁ§¤Å ÊÔ·¸Ô¡ÒÅ
ÈÉ.º.

¹ÒÂ³Ã§¤ªÑÂ ÃÍ´ÍÂÙ‹

¹Ò§ÊÒÇÈÔÃÔ¹ÀÒ ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì
ÈÈ.º.
¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡ÒÃ

¤.º.
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ครูจางสอน

¹Ò§ÍØºÅÇ¹Ò Ç§àÇÕÂ¹

¹Ò§ÇÑ¹¸³ÕÂ ¤Á¢íÒ

¹ÒÂ¸¹Ù¹ÍŒ Â ÇÔÊ·Ø ¸Ôì

¹Ò§ÊÒÇÇäÅ¾Ã ÊØ¡ãÊ

¹Ò§ÊÒÇ´ÒÃÒÇÃÃ³ â¾¸ÔÁÒ¡ØÅ
¤.º.
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè LAB BOY

¹Ò§ÊÒÇàªÔÞ¢ÇÑÞ á¡ŒÇ¡Ñ¹é

¤.º.
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¤ÃÙμ‹Ò§ªÒμÔ

¹ÒÂ°Ôμ¤Ô ³
Ø ¾ÃÐ¡ÅÒ§
»ÇÊ.

¹Ò§ÊÒÇÊØ¾μÑ ÃÒ ¤§¤ÒÊØÃÂÔ Ò

¹Ò§ÊÒÇ³ÔªªÒ »ÃØ§à¼‹Ò¾Ñ¹¸

¡È.º.

Ç·.º.

ÈÈ.º. à¡ÕÂÃμÔ¹ÔÂÁ

¤.º.
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè LAB BOY

¤.º.

¤.º.
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ครูตางชาติ

Mr.Robert Ottis M. Moncayo
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.4
Occupation
(English Program)

Ms. Zenaida Ullani Attaban

Miss Elena Borodina

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×Íè ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ Á.1, Á.2 ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×Íè ¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃ Á.3, Á.6
English Grammar
Reading & Writing
(English Program)
(English Program)

Mr.Tee - Jay Laceste Tulas
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.5
Mathematics
(English Program)

Mrs.Ma.Abegail-Abel-Tulas

Mr.Daryll Dimayuga Gupit

Mr.Vinson Navato Limliman

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.5
English / Health
(English Program)

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.3
Science
(English Program)

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.1
English Grammar
(English Program)

Mr.Marno van den Berg

Mr.Soshera Stroud-Kakayi

Mr.Jesrelle Lorren M. Medilla

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.6
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.4
Listening & Speaking
English for Communication
Pronunciation, English for Tourist English for Presentation
(English Program)
(English Program)

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ Á.2
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¿˜§-¾Ù´ Á.5/8
Computer (English Program)
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¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ
ËÅÑ¡ÊÙμÃÊ¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
âÃ§àÃÕÂ¹ÈÃÕÂÒ¹ØÊÃ³
μÒÁ
ËÅÑ¡ÊÙμÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõñ

68

ËÅÑ¡ÊÙμÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõñ

¨Ø´ËÁÒÂ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพใน
การศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู อันเปนสากล และมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี
และมีทักษะชีวิต
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม มีจิต
สาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

ÊÁÃÃ¶¹ÐÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูซึ่ง
การพัฒนาผูเรียนใหบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดนั้น จะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ
ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษา
ถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและ
ลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง ตลอดจน
การเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม
3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญได
อยางถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม
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4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวย
การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความขัดแยงตาง ๆ อยางเหมาะสม การ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคที่
สงผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใชเทคโนโลยีดานตางๆ
และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือ่ การพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การสือ่ สาร การทํางาน
การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม

¤Ø³ÅÑ¡É³ÐÍÑ¹¾Ö§»ÃÐÊ§¤
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อให
สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
1. รักชาติ ศาสน กษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝเรียนรู
5. อยูอยางพอเพียง
6. มุงมั่นในการทํางาน
7. รักความเปนไทย
8. มีจิตสาธารณะ

¡ÒÃÇÑ´áÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
การวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตองอยูบนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมิน
เพื่อพัฒนาผูเรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน ใหประสบผลสําเร็จนั้น
ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู สะทอนสมรรถนะ
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนซึ่งเปนเปาหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรูในทุก
ระดับไมวาจะเปนระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู เปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยใชผลการประเมินเปนขอมูลและสารสนเทศที่แสดง
พัฒนาการ ความกาวหนา และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียนตลอดจนขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
สงเสริมใหผูเรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอยางเต็มตามศักยภาพ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู แบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีรายละเอียด ดังนี้
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1. การประเมินระดับชั้นเรียน
เปนการวัดและประเมินผลที่อยูในกระบวนการจัดการเรียนรู ผูสอนดําเนินการเปนปกติและ
สมํ่าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใชเทคนิคการประเมินอยางหลากหลาย เชน การซักถาม การสังเกต
การตรวจการบาน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน / ภาระงาน แฟมสะสมงาน การใชแบบ
ทดสอบ ฯลฯ โดย ผูสอนเปนผูประเมินเองหรือเปดโอกาสใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน
ผูปกครองรวมประเมิน
การประเมินระดับชั้นเรียนเปนการตรวจสอบวา ผูเรียนมีพัฒนาการความกาวหนาในการเรียนรู
อันเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม และมากนอยเพียงใด มีสิ่งที่จะตองไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและสงเสริมในดานใด นอกจากนี้ยังเปนขอมูลใหผูสอนใชปรับปรุงการเรียนการสอนของตนดวย ทั้งนี้
โดยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
2. การประเมินระดับสถานศึกษา
เปนการตรวจสอบผลการเรียนของผูเ รียนเปนรายป/รายภาค ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห
และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน และเปนการประเมินเกีย่ วกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา วาสงผลตอการเรียนรูของผูเรียนตามเปาหมายหรือไม ผูเรียนมีสิ่งที่ตองการพัฒนาในดานใด
รวมทั้งสามารถนําผลการเรียนของผูเรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑระดับชาติ และระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะเปนขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร
โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และการรายงานผลการจัดการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน
3. การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถดําเนินการโดยประเมินคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการ และเครื่องมือที่เปน
มาตรฐานที่จัดทําและดําเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษา หรือดวยความรวมมือกับหนวยงานตนสังกัด หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการดําเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ยังไดจากการตรวจสอบทบทวนขอมูลจากการ
ประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. การประเมินระดับชาติ
เปนการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนที่เรียน ในชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารับการประเมิน ผลจากการประเมินใชเปนขอมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับตาง ๆ เพื่อนําไปใชในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ตลอดจนเปนขอมูลสนับสนุน การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ
ขอมูลการประเมินในระดับตาง ๆ ขางตน เปนประโยชนตอสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ถือเปนภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะตองจัดระบบดูแลชวยเหลือ ปรับปรุง
แกไข สงเสริมสนับสนุนเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกตางระหวางบุคคล
ที่จําแนกตามสภาพปญหาและความตองการ ไดแก กลุมผูเรียนทั่วไป กลุมผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
กลุมผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า กลุมผูเรียนที่มีปญหาดานวินัยและพฤติกรรม กลุมผูเรียนที่ปฏิเสธ
โรงเรียน กลุมผูเรียนที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุมพิการทางรางกายและสติปญญา เปนตน ขอมูลจาก
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การประเมินจึงเปนหัวใจของสถานศึกษาในการดําเนินการชวยเหลือผูเรียนไดทันทวงที เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับ
การพัฒนาและประสบความสําเร็จในการเรียน

à¡³±¡ÒÃ¨º¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
(ปรับปรุงตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 110/2555 ลงวันที่ 25 มกราคม
2555 เรื่อง การแกไขโครงสรางเวลาเรียนและเกณฑการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551)

1. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน (จบการศึกษาภาคบังคับ)
(1) ผู  เรี ย นเรี ย นรายวิ ช าพื้ น ฐานและเพิ่ ม เติ ม โดยเป น รายวิ ช าพื้ น ฐาน 66.0 หน ว ยกิ ต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 81.0 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
66.0 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(3) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
(4) ผูเรียนมี ผลการประเมินคุ ณลัก ษณะอันพึ งประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
(5) ผู  เรี ย นเข า ร ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู  เรี ย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากําหนด

2. เกณฑการจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
(1) ผู เรียนเรี ยนรายวิช าพื้นฐานและเพิ่มเติม โดยเป นรายวิชาพื้นฐาน 41.0 หน ว ยกิต และ
รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(2) ผูเรียนตองไดหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 81.0 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาพื้นฐาน
41.0 หนวยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด
(3) ผูเรียนมีผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
(4) ผูเรียนมีผลการประเมิ นคุณลัก ษณะอั นพึงประสงค ในระดับผานเกณฑ การประเมินตามที่
สถานศึกษากําหนด
(5) ผู  เรี ย นเข า ร ว มกิ จ กรรมพั ฒ นาผู  เรี ย นและมี ผ ลการประเมิ น ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ตามที่
สถานศึกษากําหนด
หมายเหตุ 1. รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากําหนด คือ
1) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวา 15.0 หนวยกิต
2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมนอยกวา 40.0 หนวยกิต
2. ผลการประเมิน การอาน คิดวิเคราะหและเขียน ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถาน
ศึกษากําหนด คือ ระดับผานเกณฑการประเมิน
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ในระดับผานเกณฑการประเมินตามที่สถานศึกษา
กําหนด คือ ระดับผานเกณฑการประเมินทั้ง 8 ขอ
4. ผลการประเมินผานเกณฑการประเมินกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด คือ ผานทุกกิจกรรม
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** การใหระดับผลการเรียน **
ในแตละรายวิชานักเรียนตองถูกประเมินในสามสวน คือ

 สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

ระดับผลการเรียน
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0








.

ความหมาย
ผลการเรียนดีเยี่ยม
ผลการเรียนดีมาก
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนคอนขางดี
ผลการเรียนนาพอใจ
ผลการเรียนพอใช
ผลการเรียนผานเกณฑขั้นตํ่า
ผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ

ชวงคะแนน คิดเปนรอยละ
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
0 - 49

สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
สวนที่ 3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ

ระดับผลการประเมิน

ความหมาย

0
1
2
3

ไมผานเกณฑประเมิน
ผานเกณฑประเมิน
ดี
ดีเยี่ยม

ถานักเรียน ไมผานในสวนใดสวนหนึ่งในสามสวน (ได “ 0 ”)
นักเรียนตองยื่นคํารองขอแกไข กับครูผูสอนในรายวิชานั้น มิฉะนั้นนักเรียน
จะไมจบหลักสูตร
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน แบงออกเปน 4 กลุม
1. นั กเรียนในกลุ มโครงการหองเรี ยนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีแ ละสิ่ งแวดล อม
Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment (สสวท./ESMTE)
2. นักเรียนในกลุม โครงการหองเรียนพิเศษสงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
อังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP)
3. นักเรียนในกลุมโครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักกระทรวงศึกษาธิการ เปน
ภาษาอังกฤษ English Program (EP)
4. นักเรียนกลุมหองเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปน 4 กลุม
1. นักเรียนในกลุมโครงการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม Enrichment
Program of Science Mathematics Technology and Environment (สสวท./ESMTE)
2. นักเรียนในกลุมโครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษา
อังกฤษ Math Science English Extreme Program (MSEP)
3. นักเรียนในกลุมโครงการหองเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)
4. นักเรียนกลุมหองเรียนปกติ
4.1 แผนการเรียนสายศิลป
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/1-2
1) แผนการเรียน ภาษาจีน
2) แผนการเรียน ภาษาญี่ปุน
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/3
3) แผนการเรียน ภาษา - สังคม
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/4
4) แผนการเรียน ธุรกิจ/ศิลปะ
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/5
5) แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/6
4.2 แผนการเรียนสายวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร
1) แผนการเรียน วิทยาศาสตร - วิศวกรรมศาสตร/สถาปตยกรรม จํานวน 40 คน หอง ม. 4/7
2) แผนการเรียน วิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/8
3) แผนการเรียน วิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/9
4) แผนการเรียน วิทยาศาสตร-พาณิชยศาสตร
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/10
5) แผนการเรียน วิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/11
จํานวน 40 คน หอง ม. 4/12
6) แผนการเรียน วิทยาศาสตร-เทคโนโลยีการเกษตร

โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หองเรียนปกติ
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (สสวท./ESMTE)
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนภาคปกติ โครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
MSEP (Math-Science English Extreme Program)
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนภาคปกติ โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนภาษาอังกฤษ (English Program) (EP)
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป-ภาษาจีน
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป-ภาษาจีน
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป-ภาษาญี่ปุน
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปภาษา-สังคม

81

โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปธุรกิจ/ศิลปะ
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปคณิต-อังกฤษ
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-วิศวกรรมศาสตร/สถาปตยกรรม
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพ
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-พานิชยศาสตร
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คอมพิวเตอร
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โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-เทคโนโลยีการเกษตร
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนยีและสิ่งแวดลอม (สสวท./ESMTE)

89

โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร โครงการหองเรียนพิเศษ สงเสริมความเปนเลิศดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ
Math Science English Extreme Program (MSEP)
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โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนศรียานุสรณ
แผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการหองเรียนพิเศษสองภาษา (MEP)
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอยางรอบดานเพื่อความเปน
มนุษยที่สมบูรณ ทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผูเรียน แบงเปน 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหรูจักตนเอง รูรักษสิ่งแวดลอม
สามารถคิดตัดสินใจ คิดแกปญหา กําหนดเปาหมาย วางแผนชีวิตทั้งดานการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตน
ไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังชวยใหครูรูจักและเขาใจผูเรียน ทั้งยังเปนกิจกรรมที่ชวยเหลือและใหคําปรึกษา
แกผูปกครองในการมีสวนรวมพัฒนาผูเรียน
2. กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่มุงพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเปนผูนํา ผูตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การทํางานรวมกัน การรูจักแกปญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การชวยเหลือ
แบงปนกัน เอื้ออาทร และสมานฉันท โดยจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน ใหไดปฏิบัติดวยตนเองในทุกขั้นตอน ไดแก การศึกษาวิเคราะหวางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการทํางาน เนนการทํางานรวมกันเปนกลุม ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับวุฒิภาวะของผูเรียน
บริบทของสถานศึกษาและทองถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบดวย
2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชนตอสังคม ชุมชน และทองถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ
ความดีงาม ความเสียสละตอสังคม มีจิตสาธารณะ เชน กิจกรรมอาสาพัฒนาตาง ๆ กิจกรรมสรางสรรคสังคม

âÃ§àÃÕÂ¹¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§äÃ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมในทั้ง 3 ประเภท ดังนี้
1. โรงเรียนจัดใหนักเรียนทุกคนตองมีคาบกิจกรรมแนะแนว 1 คาบ ตอสัปดาห
2. นักเรียนทุกคนตองเขากิจกรรมเนตรนารี หรือยุวกาชาด 1 คาบ ตอสัปดาห
3. กิจกรรมชุมนุมนักเรียนตองเลือกเขารวมในกิจกรรมชุมนุมที่ตนมีความสนใจ หรือมีความถนัด
อีก 1 คาบสัปดาห
รวมเปน 3 คาบตอสัปดาห และนอกจากนี้ นักเรียนยังตองเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนปละไมนอยกวา 15 ชั่วโมง ทุกคน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. โรงเรียนจัดใหนักเรียนทุกคนตองมีคาบกิจกรรมแนะแนว 1 คาบตอสัปดาห
2. กิจกรรมชุมนุมนักเรียนตองเลือกเขารวมในกิจกรรมชุมนุมที่ตนมีความสนใจ หรือมีความถนัด
อีก 2 คาบตอสัปดาห
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รวมเปน 3 คาบตอสัปดาห และนอกจากนี้ นักเรียนยังตองเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ปละไมนอยกวา 20 ชั่วโมง ทุกคน
การเขารวมกิจกรรมนี้มีผลตอการจบระดับชั้นของนักเรียน ถานักเรียนไมผานขอกําหนดของกิจกรรม
ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทั้งหมด นักเรียนจะไมจบหลักสูตร

§Ò¹·ÐàºÕÂ¹-ÇÑ´¼Å
งานทะเบียนวัดผล เปนหนวยงานที่นักเรียนและผูปกครองจะตองเกี่ยวของดวยนับตั้งแตวันที่มอบตัว
เปนนักเรียนจนจบการศึกษา นักเรียนตองจําเลขประจําตัวนักเรียนและศึกษารายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. ¡ÒÃÃÑºÁÍºμÑÇ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ãËÁ‹

หลักฐานตาง ๆ ที่ผูปกครองตองเตรียมใหพรอมสําหรับการมอบตัว
1.1 ใบมอบตัว โรงเรียนแจกใหเมื่อไดรับคัดเลือกใหเขาเรียนไดแลว
1.2 ทะเบียนบานของนักเรียน, บิดาและมารดา ฉบับจริง พรอมถายสําเนาอยางละ 1 ฉบับ
1.3 ผูปกครองที่เปนผูมอบตัวนักเรียน จะตองเปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีอาชีพเปนหลักฐานแลว
เทานั้น
1.4 เอกสารที่แสดงวาจบการศึกษา
1.3.1 นักเรียนชั้น ม. 1 ใชแบบ ปพ.1-ป (หลักฐานที่แสดงวาจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ
1.3.2 นักเรียนชั้น ม. 4 ใชแบบ ปพ.1-บ (หลักฐานที่แสดงวาจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3)
พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ
1.5 รูปถายนักเรียนขนาด 3x4 ซม.
1.5.1 นักเรียนชั้น ม. 1 แตงเครื่องแบบนักเรียนชั้น ม. ตนของโรงเรียนศรียานุสรณ และ
ปะติดที่ใบมอบตัวใหเรียบรอย
1.5.2 นักเรียนชั้น ม. 4 แตงเครื่องแบบนักเรียนชั้น ม. ปลายของโรงเรียนศรียานุสรณ
และปะติดที่ใบมอบตัวใหเรียบรอย
1.6 เงินบํารุงการศึกษา

2. ¡ÒÃ¢Íà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢ŒÍÁÙÅÊ‹Ç¹μÑÇ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

หลังจากมอบตัวเขาเปนนักเรียนของโรงเรียนศรียานุสรณแลว ใหนําเอกสาร หลักฐาน ที่ทางราชการ
ออกให เชน ทะเบียนบาน,เอกสารที่ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง ฯ ไปยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงพรอมทั้ง
มอบหลักฐานดังกลาวที่งานทะเบียนวัดผล

3. ¡ÒÃ¢ÍÅÒ¾Ñ¡¡ÒÃàÃÕÂ¹

หากนักเรียนเจ็บปวยจนไมสามารถเรียนไดตามปกติ หรือ ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศไมเกิน 1 ป
การศึกษา ใหผปู กครองทีเ่ ปนผูม อบตัวไปยืน่ คํารองขอลาพักการเรียน พรอมแสดงหลักฐาน เชน ใบรับรองแพทย,
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หนังสือยืนยันการไดรับทุน ฯลฯ โดยยื่นคํารองที่งานทะเบียนวัดผลหองวิชาการ จะลาพักการเรียนไดไมเกิน
2 ภาคเรียนติดตอกัน (1 ปการศึกษา) เมือ่ ครบกําหนดแลวนักเรียนไมมาติดตอขอกลับเขาเรียน จะถือวานักเรียน
สละสิทธิ์การเรียนตอ

4. ¡ÒÃÅÒÍÍ¡¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹

บิดา มารดา หรือผูปกครองที่เปนผูมอบตัวนักเรียนเทานั้น ที่จะสามารถขอลานักเรียนออกจากโรงเรียน
โดยติดตอยื่นคํารองและนํารูปถายปจจุบันของนักเรียนขนาด 3x4 ซม. จํานวน 2 รูป ไปมอบใหที่งานทะเบียน
วัดผล หองวิชาการ นักเรียนจะตองไมคางชําระเงินคาบํารุงการศึกษาและไมคางสงหนังสือหองสมุดโรงเรียน

5. ¡ÒÃ¢ÍË¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§ / àÍ¡ÊÒÃÃÑºÃÍ§·Ò§¡ÒÃàÃÕÂ¹

นักเรียนสามารถติดตอขอหนังสือรับรอง/เอกสารรับรองทางการศึกษา โดยการนํารูปถายของนักเรียน
ขนาด 3x4 ซม. จํานวนเทากับเอกสารการรับรองที่ขอ ไปยื่นคํารองไดที่เจาหนาที่งานทะเบียนวัดผล และ
ใหไปรับไดในวันถัดไป หนังสือรับรอง/เอกสารการรับรองทางการศึกษา มีดังนี้
5.1 หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียนภาษาไทย
5.2 หนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียนภาษาอังกฤษ
5.3 หนังสือรับรองผลการเรียน
5.4 หนังสือรับรองความประพฤติ
5.5 หนังสือรับรองผลการเรียนที่เปนภาษาอังกฤษ (Transcript) ตองเสียคาธรรมเนียมตามระเบียบ
ที่เจาหนาที่การเงิน ฝายงบประมาณและบุคลากร
5.6 หนังสือรับรองที่เปนแบบฟอรมจากหนวยงานหรือสถาบันอื่น ๆ ใหนักเรียนนําแบบฟอรมดังกลาว
ไปมอบใหเจาหนาที่งานทะเบียนวัดผล เจาหนาที่จะดําเนินการใหและมารับคืนไดในวันถัดไป
เชนเดียวกัน
5.7 สําหรับนักเรียนปจจุบนั ทีก่ าํ ลังเรียนอยู จะขอเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน โดยเฉพาะชัน้
ม. 3 และ ม. 6 ใหไปยืน่ คํารองขอทีเ่ จาหนาทีง่ านทะเบียนวัดผลได ในชวงเวลาทีน่ กั เรียนวาง
โดยตองขอลวงหนากอนที่จะใชอยางนอย 1 วัน มิฉะนั้น จะไมไดรับความสะดวก

6. ¡ÒÃ¨íÒË¹‹ÒÂ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÍÍ¡

6.1 ตาย
6.2 ลาออก
6.3 จบหลักสูตร
6.4 โรงเรียนจัดหาที่เรียนใหใหม
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§Ò¹á¹Ðá¹Ç
โรงเรียนศรียานุสรณ ไดรับคัดเลือกใหเปน
ศูนยแนะแนวตนแบบประจําสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 17 จันทบุรี-ตราด
ºÃÔ¡ÒÃá¹Ðá¹Ç·Õè¨Ñ´

1. บริการสํารวจและศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล
1.1 ใชแบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ แบบทดสอบ การเยี่ยมบาน ฯลฯ
1.2 สํารวจ และรวบรวม ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
1.3 ใชเทคนิคและเครื่องมือการแนะแนวชวยใหนักเรียนไดรูจักและเขาใจตนเองไดอยางถูกตอง
1.4 ขอมูลของนักเรียนเก็บไวในระเบียนสะสม
2. บริการสนเทศ
2.1 ใหความรู ขอมูล ขาวสารทีเ่ กีย่ วกับการศึกษา อาชีพ และการปรับตัวเพือ่ ใหนกั เรียนไดทราบขอมูล
ที่เปนปจจุบัน
2.2 ใหบริการจัดศูนยสนเทศที่หองแนะแนว จัดบอรด จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากรมาบรรยายผลิต
เอกสารเผยแพร การใชสื่อและอุปกรณตาง ๆ
3. บริการใหคําปรึกษา
3.1 ใหคาํ ปรึกษาแกผรู บั บริการทีม่ ปี ญ
 หาตาง ๆ โดยใชความรู ประสบการณและเทคนิคการแนะแนว
3.2 นําผลที่วิเคราะหจากแบบสอบถาม แบบทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ ฯลฯ มาพิจารณาและ
ใหคําปรึกษาตามที่เห็นสมควรเปนรายบุคคล เปนกลุม
4. บริการจัดวางตัวบุคคล
4.1 ชวยใหนักเรียนตัดสินใจไดอยางเหมาะสมกับสภาพที่แทจริงของตน เชน เลือกวิชาเรียน เลือก
วิชาชีพ และกิจกรรมตาง ๆ
4.2 หาทุนและจัดสรรทุนใหนักเรียนที่สมควรไดรับทุนการศึกษา
4.3 หางานพิเศษใหนักเรียนมีรายไดและมีประสบการณ
4.4 จัดใหกูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา
5. บริการติดตามผลและประเมินผล
5.1 ติดตามผลการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของนักเรียนปจจุบัน
5.2 ติดตามผลนักเรียนที่จบชั้น ม.3 และ ม.6
5.3 ติดตามผลนักเรียนที่มารับบริการแนะแนว
5.4 นําขอมูลมาสรุป จัดทําสถิติ และนํามาปรับปรุง พัฒนาแนะแนวตอไป
6. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ËÅÑ¡à¡³±ã¹¡ÒÃ¢Í·Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

1.
2.
3.
4.

มีความตั้งใจศึกษาเลาเรียนจนจบหลักสูตร
ความประพฤติเรียบรอย
ไมประพฤติ ผิดระเบียบขอบังคับ ของโรงเรียน
ผูปกครองมีรายไดนอย
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§Ò¹ËŒÍ§ÊÁØ´
สถานที่ตั้ง อาคาร 90 ป ศรียานุสรณ ชั้น 1


ËŒÍ§ÊÁØ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃ´Ñ§μ‹Íä»¹Õé

1. บริการใหอานหนังสือและคนควา
2. บริการใหยืมหนังสือ-จองหนังสือ
3. บริการหนังสือ มุงสูเขามหาวิทยาลัย
4. บริการความรูจากอินเตอรเน็ต
5. บริการความรูจากโทรทัศน โสตทัศนอุปกรณเพื่อการศึกษา
6. บริการหองสมุดสวนเสริมปญญา ศึกษาคนควาและจัดเปนหองเรียนอิสระ

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃãªŒËŒÍ§ÊÁØ´

1. เวลาทําการ 07.15 - 17.00 น. ทุกวัน เวนวันหยุดราชการ
2. การยืมและสงคืนหนังสือ สิ่งพิมพ
2.1 หนังสือทั่วไป
ยืมไดครั้งละ 4 เลม มีกําหนด 7 วัน
2.2 หนังสืออางอิง วารสารเย็บเลมไมอนุญาตใหยมื ออก เวนแตขอนําไปถายเอกสารในเวลาราชการ
2.3 งดยืมตั้งแต กอนสอบปลายภาคเรียน 1 สัปดาห
3. การปรับ
หนังสือทั่วไป และสิ่งพิมพอื่นๆ ปรับวันละ 2 บาท
4. เวลาการยืมหนังสือ วารสาร และหนังสือพิมพ หนังสือทั่วไป
ยืมไดตั้งแตเวลา 07.15 - 17.00 น. เวนวันหยุดราชการ
วารสารหนังสือพิมพยมื ไดตงั้ แตเวลา 15.30 น. และนํามาคืนกอน 09.00 น. ตอนเชาของวันรุง ขึน้
5. ขอควรปฏิบัติการใชหองสมุด
5.1 ไมนํากระเปา แฟม ถุงยาม และสิ่งพิมพอื่นๆ เขาหองสมุด
5.2 ไมนําอาหาร ของขบเคี้ยว เครื่องดื่ม เขาหองสมุด
5.3 วางหนังสือที่ไมตองการอานไวชั้นที่พักหนังสือใหตรงกับหมวดหมูชั้นพักหนังสือ
5.4 หากตองการใชหอ งสมุดเปนหองเรียน ตองแจงบรรณารักษทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห
5.5 ผูใดตัดหรือฉีกสิ่งพิมพในหองสมุด จะไดรับโทษตามระเบียบของโรงเรียน ดังนี้
5.5.1 เชิญผูปกครองมารับทราบและรับผิดชอบ
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5.6
5.7
5.8
5.9

5.5.2 ตองซื้อหนังสือเลมนั้นคืนหองสมุด ถาซื้อไมไดใหซื้อเลมอื่นที่มีคุณคาเทาเทียมกัน
ตามความเห็นของหัวหนางานหองสมุด
5.5.3 ถาไมปฏิบัติตามจะสงชื่อไปที่ผูอํานวยการ ลงพฤติกรรมไวในประวัติการขอใบรับรอง
ความประพฤติและผลการเรียน
การอานหนังสือพิมพ หรือวารสาร ควรเลือกอานทีละ 1 หรือ 2 ฉบับ เทานัน้ เมือ่ อานเสร็จแลว
ควรรีบนําไปเก็บไวที่ เพื่อใหผูอานอื่นไดมีโอกาสอานบาง
เมื่อลุกออกจากที่นั่ง ควรเลื่อนและจัดเกาอี้เขาที่ เก็บใหเรียบรอยเพื่อความเปนระเบียบ
เรียบรอยของหองสมุด
ใหถอดรองเทาวางไวอยางเปนระเบียบที่หนาหองสมุดจัดไวใหดวย
หามนอนอานหนังสือตามชั้นเก็บหนังสือ

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃãªŒÈÙ¹ÂÇÔ·ÂºÃÔ¡ÒÃ

1. เปดบริการจันทร-ศุกร เวลา 9.00 น. - 15.00 น. งดบริการในคาบกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
ยุวกาชาดและเนตรนารี
2. อินเตอรเน็ตเปดบริการ จันทร-ศุกร เวลา 09.00-15.00 น.
3. จุดประสงคเพื่อการคนควาทางวิชาการเทานั้น หามนําแผนซีดีรอม แผนกอปปดิส มวนเทป
มวนวีดีทัศน สวนตัวเขามาใชงาน
4. ผูใชตองลงทะเบียนขอใชสื่อและเครื่องมือ
5. นักเรียนติดตอยืม วีดีทัศน ซีดีรอม เทป ไดที่เคานเตอร
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¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ·ËÒÃ (Ã.´.)
ÃÑºÊÁÑ¤Ã¨Ò¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 4 ·Ñé§ªÒÂáÅÐËÞÔ§à·‹Ò¹Ñé¹
 ตองมีขนาดรางกายตามที่กรมการรักษาดินแดนกําหนด

ตองผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามระเบียบของ กรมการรักษาดินแดน
 คาใชจาย ชั้นปที่ 1 ประมาณคนละ 3,000 - 3,500 บาท

¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã
รีบติดตอผูก าํ กับนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียน ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม เพือ่ รับทราบรายละเอียด
ที่สําคัญเพิ่มเติมเพื่อเตรียมหลักฐานและสภาพรางกายใหทันการสมัครในปลายเดือนพฤษภาคม หากพน
กําหนดนี้ จะไมไดสมัคร และไมมีสิทธิ์เรียน
นักศึกษาวิชาทหาร ทีย่ า ยมาจากโรงเรียนอืน่ ใหรบี ติดตอผูก าํ กับนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียน
ทันที

»ÃÐâÂª¹·Õèä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ÇÔªÒ·ËÒÃ
1. เปนการฝกให นศท. มีความอดทนทั้งทางรางกาย และจิตใจ
2. เปนการฝกฝนให นศท. มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
3. ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ ในการสอบคัดเลือกเขาเรียนในสถานศึกษาของกองทัพบก เชน วิทยาลัย
พยาบาลพระมงกฎฯ โรงเรียนนายสิบทหารบก เปนตน
4. นศท. ชายที่จบชั้นปที่ 3 จะไดรับการดําเนินการปลดเปนทหารกองหนุน โดยไมตองผาน
การคัดเลือกเปนทหารกองประจําการ
หมายเหตุ เมื่อผานการคัดเลือกเขามาเปนนักศึกษาวิชาทหารแลว จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
และระเบียบกรมการรักษาดินแดนอยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกลาว ผูกํากับจะ
ดําเนินการปลดใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาวิชาทหาร
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¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤Å
§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁÇÔ¹ÑÂ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ÃÐàºÕÂº»¯ÔºÑμÔÊíÒËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹

1. นักเรียนทุกคนจะตองมีผูปกครองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
2. การปฏิบัติตน
2.1 นักเรียนตองปฏิบัติตนอยูในฐานะนักเรียน
2.2 นักเรียนตองรักษามารยาทของสังคม มีความสุภาพออนโยน
2.3 ความประพฤติที่ไมสมควรของนักเรียน คือ
- สูบบุหรี่ เสพสุรา หรือของมึนเมาอยางอื่น
- เลนการพนัน หรือการเลนที่มีลักษณะคลายพนัน
- เขาไปในสถานที่ที่จําหนายสุรา สถานที่การพนัน โรงรับจํานํา สถานคาประเวณี
- ประพฤติตนในทํานองชูสาว
- เที่ยวเตรในเวลากลางคืนเปนนิจ
2.4 นักเรียนตองเปนผูเลนกีฬาเปน ดูกีฬาเปน รูแพ รูชนะ รูอภัย
2.5 นักเรียนตองเคารพยําเกรงบิดา มารดา ญาติผูใหญ ครู และปรึกษาผูใหญ เมื่อมีปญหาเกิดขึ้น
2.6 นักเรียนตองสวมเครือ่ งแบบ และตองรักษาชือ่ เสียงของโรงเรียน และของเครือ่ งแบบ โดยเคร่งครัด
2.7 นักเรียนตองมีระเบียบวินยั อันดีงาม และเคารพกฎหมายบานเมือง
2.8 นักเรียนตองเปนผูมีคุณธรรมประจําใจ มีความซื่อสัตย กตัญูกตเวที และสามัคคี
3. นักเรียนตองแตงกายถูกตองตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ
4. นักเรียนตองไมนาํ อาหารและขนม ตลอดจนเครือ่ งดืม่ ทุกชนิดมารับประทานนอกสถานที่ ทีท่ างโรงเรียนจัดไวให
และหามสัง่ อาหารจากภายนอกเขามาในโรงเรียน
5. นักเรียนตองไมกอความรําคาญใหแกผูอื่น หรือทําความสกปรกแกอาคารสถานที่ของโรงเรียน
6. นักเรียนทุกคนตองรวมกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้นตามความสนใจและความถนัดของตน
7. การควบคุมการมาเรียนของนักเรียน
7.1 นักเรียนตองมาเรียนใหทันตามกําหนดเวลาที่โรงเรียนกําหนดเขาเรียน
7.2 เมื่อสัญญาณเตรียมตัวเขาเรียน ใหเตรียมตัวเขาแถวโดยเร็ว
7.3 ถานักเรียนมาสายตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป ผูปกครองตองลงชื่อรับทราบ เพื่อใหนักเรียน
ไดเขาเรียนตามปกติ ณ บริเวณปอมยาม ประตู 1 ถานักเรียนมาสายตั้งแตเวลา 08.00 น. แตไมเกิน 08.30 น.
11 ครั้ง จะเชิญผูปกครองเพื่อแกไขและรับรองกับทางโรงเรียนวาจะแกไขพฤติกรรมนักเรียนไมใหมาสายเชนนี้อีก
7.4 ถานักเรียนมาสายหลังเวลา 08.30 น. 4 ครั้ง จะเชิญผูปกครองเพื่อแกไขและรับรองกับทาง
โรงเรียนวา จะแกไขพฤติกรรมนักเรียนไมใหมาสายเชนนี้อีก
7.5 ถานักเรียนลา ตองสงใบลาที่มีชื่อผูปกครองรับรองการลาอยางถูกตองตามระเบียบ
7.6 ถามีการเปลี่ยนแปลงผูปกครอง หรือยายที่อยู ตองแจงใหทางโรงเรียนทราบทันที
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7.7 นักเรียนที่หยุดเรียนบอยๆ โดยไมมีเหตุอันสมควร โรงเรียนอาจใหลาออกได
7.8 นักเรียนตองแตงกายใหเรียบรอยทุกครั้งที่ใสเครื่องแบบของโรงเรียน ไมวาจะอยูใน หรือนอก
โรงเรียนก็ตาม เวนแตกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ และมีครูควบคุมอยูดวย
8. การมาโรงเรียนในวันหยุด
8.1 นักเรียนตองแตงกายชุดนักเรียน ชุดพละ หรือแตงกายตามที่ครูผูนัดหมายกําหนดเกี่ยวกับ
การมาโรงเรียนวันหยุด แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่โรงเรียนกําหนด
8.2 ในกรณีครูนดั หมายใหนกั เรียนไปโรงเรียนในวันหยุด จะตองมีหนังสือไปถึงผูป กครองเพือ่ อนุญาต
ทุกครั้ง
8.3 ห า มนําบุคคลภายนอกเขามาในโรงเรียน ถามี ค วามจํ าเป น ให ขออนุญาตลว งหน า และ
ผูขออนุญาตตองรับผิดชอบตอการกระทําของบุคคลภายนอกนั้น

ÃÐàºÕÂº»ÃÐ¾ÄμÔ»¯ÔºÑμÔ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹à¾ÔèÁàμÔÁ

1. นักเรียนทุกคนตองมีเครื่องใชประจําตัวครบถวนตามวิชาที่เรียน เชน เครื่องเขียน ตําราเรียน
สมุดและสมุดประจําตัวนักเรียน
หาม นักเรียนนําเครื่องเรียน เครื่องเขียน ตํารา สมุด ไวที่โรงเรียน
2. นักเรียนทุกคนตองใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น ไมวาจะเปนวันปกติหรือในวัน
หยุดก็ตาม
3. นักเรียนทุกคนมีหนาที่สอดสองดูแลพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนอื่น ๆ ของโรงเรียน ถาพบเห็น
หรือรูพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนที่ไมถูกตองเหมาะสม ใหรีบแจงฝายกิจการนักเรียนโดยดวน
4. นักเรียนทุกคนตองปฏิบัติตามระเบียบการเดินและการใชรถที่โรงเรียนกําหนด ทั้งภายใน และนอก
อาคารเรียน ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและภาพพจนที่ดียิ่งสําหรับบุคคลภายนอกที่มาพบเห็น
5. นักเรียนตองไมกลาวเท็จกับผูปกครอง และครู
6. การพูดคําหยาบและคําไมสุภาพถือวาผิดระเบียบ
7. การเคารพและเชื่อฟงครูเมื่อครูวากลาวตักเตือน ใหรับฟงและถือปฏิบัติ ถาแสดงกิริยา วาจากระดาง
อวดดี ถือวาผิดระเบียบ
8. การคบเพื่อนตางเพศ หรือเพศเดียวกันในทางชูสาว มีการประพฤติที่นําความเสื่อมเสียชื่อเสียง
มาสูตนเองและโรงเรียน เชน เดินควง รับสง นัดพบ นัดเที่ยวกันโดยผูปกครองไมอนุญาต จนถึงขั้นรายแรงกวานี้
ถือวาประพฤติผิดฐานชูสาว
9. หามสูบบุหรี่ และสิ่งเสพติด ทุกชนิด
10. หามเลนการพนัน หามขายเบอร หามเลนแชรทุกชนิดทั้งในและนอกโรงเรียน ถือวาผิดรายแรง
11. หามประกวดเทพี นางงาม เดินแฟชั่น เวนแตไดรับอนุญาตจากฝายกิจการนักเรียนเปน
ลายลักษณอักษร (อนุญาตเฉพาะการประกวดนางเทียนของพุทธสมาคม ในนามของสถาบันการศึกษา และ
สมาคมหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา)
12. หามไปอยูในสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับความเปนนักเรียน (เวนแตเปนผูพักอาศัยอยูประจํา) เชน
ผับ บาร ไนทคลับ อาบอบนวด สถานเริงรมย บอนการพนัน รานคาราโอเกะ เปนตน
13. การถูกแจงความหรือถูกกลาวหา นักเรียนคนใดถูกแจงความหรือถูกกลาวหาถึงขั้นขึ้นสถานีตํารวจ
เปนตนไป โรงเรียนจะตองนํามาพิจารณาความประพฤติวาผิดมากนอยเพียงใด
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14. หามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดมาโรงเรียน หากนํามา ไมใหใชกอนไดรับอนุญาต
15. การไมสแกนใบหนา หรือบัตร หรือลายนิ้วมือเขา-ออกโรงเรียน และฝากผูอื่นสแกนมีความผิดตาม
เกณฑลงโทษของโรงเรียน
16. การใช socialnetwork ไมเหมาะสมใหพิจารณาตามกฎหมายวาดวยความผิดทางคอมพิวเตอร
17. การขออนุญาตผูปกครองใหนักเรียนมาโรงเรียนเปนกรณีพิเศษ ในกรณีที่
1. ใหนักเรียนมาเรียนพิเศษ สอบคัดเลือก ทดสอบตาง ๆ ในวันหยุด หรืออยูเย็นเปนพิเศษ
2. นํานักเรียนไปรวมกิจกรรมตาง ๆ ในวันหยุด หรืออยูเย็นเปนพิเศษ
3. ใหนักเรียนชวยงานโรงเรียนในวันหยุด หรืออยูเย็นเปนพิเศษ หรือพักคางในโรงเรียน
4. จัดนํานักเรียนไปทัศนศึกษา หรืออยูคายพักแรม
โรงเรียนจะสงหนังสือมาขออนุญาตผูปกครองทุกครั้ง
หนังสือขออนุญาตผูปกครองฉบับจริง จะตองประทับตราสีแดงตรงรอยตอ ถาไม่มีตรานี้ หรือตรา
ไมใชสีแดง แสดงวานักเรียนแอบนําไปถายเอกสาร หรือหยิบไปโดยพลการ ตราจะมีลักษณะดังนี้
หนังสือขออนุญาตใหนักเรียนไปรวมกิจกรรม
ของโรงเรียน ตองมีตราโรงเรียนประทับสีแดง

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

เมื่อนักเรียนประสบปญหาใดๆ ไมวาจะเปนดานสังคม การเรียน ความประพฤติ ครอบครัวทางบาน
เศรษฐกิจของนักเรียนและครอบครัวหรือดานอื่นๆ ขอใหนักเรียนรีบปรึกษาหารือและแกไขกับครูที่ปรึกษา
ของนักเรียนโดยเร็ว นักเรียนอยาไดแกปญหาตางๆ กับเพื่อนนักเรียนดวยกันเพราะอาจนําไปสูวิธีการแกปญหา
ที่ไมถูกตอง และไมเกิดผลดีแกนกั เรียนเองและครอบครัวนักเรียนได

¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒμÍÍ¡¹Í¡ºÃÔàÇ³âÃ§àÃÕÂ¹

เมื่อนักเรียนเขามาในบริเวณโรงเรียนแลว จะออกนอกบริเวณโรงเรียนไมไดจนกวาจะถึงเวลาโรงเรียน
เลิก หากมีเหตุจําเปนตองออกนอกบริเวณโรงเรียนใหปฏิบัติดังนี้
1. ใหนักเรียนนําบัตรขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน เขียนวันที่ สาเหตุที่ตองขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน แลวไปขออนุญาตจากครูประจําวิชาหรือครูที่ปรึกษา ขออนุญาตครูกลุมบริหารงานบุคคล พรอม
ลงชื่อในบันทึกที่หองกลุมบริหารงานบุคคล แลวไปลงชื่อที่ปอมยาม เมื่อกลับจากธุระตองลงเวลากลับ ที่ปอมยาม
และหองกลุมบริหารงานบุคคลทันทีทุกครั้ง
2. การพิจารณาของฝายกลุมบริหารงานบุคคล จะอนุญาตใหเฉพาะกรณีจําเปนและมีหลักฐาน
มาแสดงเทานั้น
3. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนกอนเริ่มเรียนคาบที่ 1 ตองขออนุญาตครูเวรที่ประตู 1
เพียงประตูเดียว และตองลงชื่อไวเปนหลักฐาน
4. การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี ทางโรงเรียนจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ถาผูปกครองมีความจําเปนจะตองใหนักเรียนของทานไปทําธุระจําเปน ผูปกครองตองไปลาหรือรับ
นักเรียนดวยตัวเอง หรือเขียนจดหมายรับรอง โดยลายมือชื่อของทานตองเหมือนกับลายมือในใบมอบตัวนักเรียน
และตองมีหลักฐานประกอบ เชน บัตรประจําตัวประชาชน
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6. ถานักเรียนตองขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเกิน 5 คน เชน ไปชมนิทรรศการ จะมีครู ควบคุม
นักเรียนไป โดยครูผูควบคุมจะขออนุญาตรองผูอํานวยการโรงเรียน กลุมบริหารวิชาการ, กลุมบริหารงานบุคคล
และผูอํานวยการโรงเรียนกอน

¡ÒÃÁÒâÃ§àÃÕÂ¹ÊÒÂ

นักเรียนตองมาโรงเรียน กอนเวลา 07.50 น. เพื่อรวมพิธีหนาเสาธง ในเวลา 08.00 น. ถานักเรียนมา
ไมทันพิธีหนาเสาธงใหเขาแถวที่ประตู 1 ใหครูเวรประตู 1 ติดตอผูปกครองมาลงชื่อรับทราบ เพื่อใหนักเรียน
ไดเขาเรียนตามปกติ และพิจารณาทําโทษตามความเหมาะสม สําหรับนักเรียนที่มาหลังเวลา 08.30 น. ถือวามา
โรงเรียนสาย ใหลงชื่อในใบแจงความประพฤตินักเรียน (ก 6) ครูที่รับผิดชอบทําโทษตามความเหมาะสม และ
ถูกลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียน กรณีนักเรียนเขาหองเรียนชาเกิน 10 นาที ใหครูผูสอนตักเตือน
สั่งสอน หรือแจงครูที่ปรึกษาหรือหัวหนาระดับชั้น

¡ÒÃà¨çº»†ÇÂã¹âÃ§àÃÕÂ¹

กรณีนักเรียนเจ็บปวยในโรงเรียน โรงเรียนมีครูพยาบาลคอยใหการปฐมพยาบาลอยูแลว หากนักเรียน
เจ็บปวยมาก ครูพยาบาลจะพิจารณาสงไปโรงพยาบาล, แจงผูปกครอง หรือแจงรองผูอํานวยการโรงเรียน
กลุมบริหารงานบุคคลเพื่อดําเนินการตอไป

ÃÐàºÕÂº¡ÒÃÅÒ ËÃ×ÍËÂØ´àÃÕÂ¹
1. ในกรณีที่นักเรียนหยุดเรียนดวยเหตุใดก็ตาม เปนหนาที่ของผูปกครองจะตองแจงใหทางโรงเรียน
ทราบดวย
2. นักเรียนที่หยุดเรียนตองเขียนใบลาโดยมีผูปกครองลงนามรับรองการลาหยุดทุกครั้ง
3. ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนเกิน 3 วันขึ้นไป โดยทางโรงเรียนไมไดรับใบลา ทางโรงเรียนจะมี
หนังสือแจงใหผูปกครองทราบ
4. ในกรณีที่นักเรียนขาดเรียนเกิน 7 วันขึ้นไป โดยทางโรงเรียนไมไดรับใบลา ทางโรงเรียนจะมีหนังสือ
ลงทะเบียนตอบรับแจงใหผูปกครองทราบ
5. ในกรณีที่ผูปกครองประสงคจะใหนักเรียนลาหยุดครึ่งวันเพื่อทําธุระใด ๆ ถาผูปกครองมิไดมารับ
นักเรียนดวยตนเอง แตใหผูใดผูหนึ่งไปรับแทน ผูปกครองจะตองมีหนังสือแจง ใหทางโรงเรียนทราบ มิฉะนั้น
โรงเรียนจะไมอนุญาตใหนักเรียนไปเปนอันขาด

¡ÒÃ¾º¡ÑººØ¤¤ÅÀÒÂ¹Í¡

โรงเรียนไมประสงคใหนักเรียนใชสถานที่ของโรงเรียนเปนที่พบกับบุคคลภายนอก ถามีกิจธุระจําเปน
ตองพบจริง ๆ นักเรียนตองแจงครูที่ปรึกษาและฝายกิจการนักเรียนไวลวงหนาดวยตนเองวานักเรียนจําเปน ตอง
พบผูใด เรื่องอะไร ใหบุคคลภายนอกติดตอและรอที่ฝายกิจการนักเรียนเทานั้น บุคคลภายนอกที่ขอพบ นักเรียน
อาจไมไดรับอนุญาตจากฝายกิจการนักเรียน ถาพิจารณาแลวเห็นวาไมเหมาะสมหรือไมจําเปน
ในกรณีที่ผูปกครองนักเรียนตองการพบนักเรียนจะตองแจงความประสงคที่ประชาสัมพันธกอน
ทุกครั้งและจะพบนักเรียนไดเฉพาะบริเวณหองประชาสัมพันธเทานั้น
เปนหนาที่ของนักเรียนทุกคนที่จะตองชี้แจงใหบุคคลภายนอกซึ่งจะมาติดตอใหทราบ และเขาใจวา
จะเขามาในโรงเรียนตามความพอใจไมได ทั้งนี้เพื่อความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของนักเรียน
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นักเรียนทุกคนจะตองแตงเครื่องแบบนักเรียน และเครื่องแบบพลศึกษาตามที่โรงเรียนกําหนดไว ไมวาจะเปน
วันเรียนปกติ หรือวันอื่นใดที่มีกิจธุระติดตอกับทางโรงเรียน ระเบียบการแตงกายของนักเรียน มีดังนี้

1. ผมของนักเรียน

1.1 นักเรียนชาย ไวผมทรงนักเรียน (สั้น) และตัดผมใหถูกตองตามระเบียบ พรอมตรวจในสัปดาห
แรกของทุกเดือน
1.2 นักเรียนหญิง
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนใหไวผมสั้น ยาวเลยติ่งหูลงมาไดไมเกิน 3 ซ.ม. หรือ
เสมอปาก
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใหไวผมสั้น หรือยาวก็ได ถาไวผมสั้นตองยาวเลยติ่งหู
ลงมาไดไมเกิน 3 ซ.ม. ถาไวผมยาวตองยาวไมเกินกึ่งกลางหลัง โดยตัดปลายผมใหเสมอกัน
และมัดรวบใหเรียบรอยดวยโบวสีขาว ขนาดกวาง 1 นิ้ว เปนผาพื้นเรียบไมมีลาย

2. àÊ×éÍ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ใหใชสีขาวเกลี้ยง ที่อกเสื้อดานขวาปกอักษรยอ ศ.ส. ตามแบบตรายาง ของโรงเรียน (ที่หอง
กลุมบริหารงานบุคคล) ป ก ด ว ยไหมสี นํ้ า เงิ น และต อ งมี จุ ด วงกลม ใต แ ละกึ่ ง กลางอั ก ษรย อ ศ.ส. ขนาด
เส น ผ า ศูนยกลาง 0.5 ซ.ม. ปกดวยไหม ตามสีของคณะสีของตน ดังนี้
- ชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ปก 1 จุด
- ชั้น ม.2 และชั้น ม.5 ปก 2 จุด
- ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ปก 3 จุด
และปกชื่อ - นามสกุลของนักเรียน ขนาดความสูงของตัวอักษร 1 เซนติเมตร ดวยไหมสีนํ้าเงิน
ที่อกเสื้อดานซาย (แนวเดียวกับอักษรยอ ศ.ส.)

ไหมปกคณะสี ยี่หอ VENUS
ดายมุกมัน

คณะสีโรงเรียนศรียานุสรณ ปการศึกษา 2562
คณะสี ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

คณะสี

เบอร

สีเหลือง 1/6
1/7

2/1

3/2

เหลือง

546

สีเขียว

1/5

เขียว

200

2/2
2/10

3/4
3/8

แดง

701

สีแดง

ฟา

372

สีฟา

1/4
1/10
1/8
1/9

2/4
2/8
2/5
2/6

ชมพู

EM 499

สีชมพู

2/9

มวง

EM 500

1/2
1/3

3/5 4/6
3/10 4/11
3/9 4/5
4/12
4/13
3/3 4/2
3/7 4/4

สีมวง

1/1

2/3
2/7

3/1
3/6

4/1
4/8
4/10
4/9
4/15

4/3
4/7
4/14

5/5
5/9

6/2
6/4
6/15
5/2 6/10
5/4 6/12
5/15 6/14
5/12 6/3
5/10 6/6
5/3 6/1
5/6 6/11
5/14
5/1 6/7
5/7 6/13
5/11
5/8 6/5
5/13 6/8
6/9
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3. ¡ÃÐâ»Ã§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

เปนสีกรมทาเทานั้น ตองเย็บตะเข็บจีบลึกอยางนอย 1 นิ้ว ถาสี ซีดจาง ตองยอมใหม ชายกระโปรง
ตองยาวจากกึ่งกลางสะบาเขาลงไปอยางนอย 5 นิ้ว หรือครึ่งหนาแขง หรือกระโปรงยาว 28 นิ้ว แลวแตอยางใด
มาถึงกอน
ขอหาม มีลวดลายในเนื้อผา รัดรูป และชายกระโปรงแคบหรือสอบเขา
4. ¡Ò§à¡§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÒÂ เปนสีดําเทานั้น ถาสีตก หรือซีดจาง ตองยอมใหม
ขอหาม มีลวดลายในเนื้อผา ไมมีจีบ มีกระเปาหลัง ขากางเกงแคบ หรือกวางมาก หรือสั้นกวา
ที่โรงเรียนกําหนด ขอบขากางเกงตองเสมอกลางเขาหามสั้นกวา
หมายเหตุ
1. ขอบกางเกงและกระโปรงใหพับใน โดยเย็บมีความกวางไมเกิน 2 นิ้ว
2. เสื้อ กระโปรง และกางเกงนักเรียนที่ผิดระเบียบ ถาไมสามารถแกไขใหถูกระเบียบไดแลว ทาง
โรงเรียนจะยึดและใหนักเรียนตัดใหมหรือซื้อใหมเทานั้น ไมมีการอนุโลมหรือขอโตแยงใด ๆ ทั้งสิ้น
3. นักเรียนหญิงทุกคนตองใสเสื้อทับในกอนสวมเสื้อนักเรียน เสื้อชั้นในและเสื้อทับใน ใหใชสีขาว
สีครีมออนเทานั้น หามใสเสื้อชั้นในแบบสายเดี่ยว สายไขว ดันทรงและผารัดอก
5. à¤Ã×èÍ§áºº¾ÅÈÖ¡ÉÒ ใหใช สีและแบบ ตามที่โรงเรียนกําหนด เทานั้น
หมายเหตุ
1. เครื่องแบบพลศึกษาของนักเรียน ชั้น ม.ตน และ ม.ปลาย ตองซื้อของโรงเรียน เพื่อใหไดสีและ
แบบเดียวกัน และเปนการประหยัด
2. เครื่องแบบพลศึกษาใหสวมเฉพาะในวันที่เรียนวิชาพลศึกษา และวันที่โรงเรียนกําหนดเทานั้น
3. การปกชื่อ - นามสกุล ของนักเรียนที่เสื้อพลศึกษาใหใชเกณฑดังนี้
3.1 ปกทึบ ดวยตัวอักษรขนาดความสูง 1 เซนติเมตร ชั้น ม.ตน ปกดวยไหมสีนํ้าเงิน
ชั้น ม.ปลาย ปกดวยไหมสีขาว ที่ดานตรงขามกับกระเปาและระดับเดียวกับขอบกระเปา
3.2 ปกจุดวงกลมใตชื่อและกึ่งกลาง ดวยไหมสีตามสังกัดคณะสีเหมือนเสื้อนักเรียน
3.3 ตัวอักษรแบบเรียบ อานออกชัดเจน หามเปนลวดลายใด ๆ
ขอหาม สําหรับเสื้อนักเรียนและเสื้อพลศึกษา
1. ผาสําลี ผาดายดิบฟอกขาว ผาดายดิบ หรือมีลวดลายในเนื้อผา
2. รัดรูป บางเกินไป สั้นเกินไป ใหญเกินไป
3. นําเสื้อนักเรียนของผูอื่น สวมใสมาโรงเรียน
4. ปลดกระดุมเสื้อ (ใหกลัดกระดุมทุกเม็ด ยกเวนเม็ดติดปกเสื้อ)
5. ใสเสื้อลอยชาย มัดชายเสื้อ รวบชายเสื้อ
6. à¤Ã×Íè §áººÂØÇ¡ÒªÒ´ เปนเสือ้ สีเทาอมฟา ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และใหแตงในวันพุธ
หรือวันทีโ่ รงเรียนกําหนด
7. à¤Ã×Íè §áººà¹μÃ¹ÒÃÕ เปนเครือ่ งแบบสีเขียวตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ และใหแตงในวันพุธ
หรือวันทีโ่ รงเรียนกําหนด
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8. ÃÍ§à·ŒÒ

8.1 รองเทาเครื่องแบบนักเรียน
ชาย รองเทาหนังหรือผาใบสีดํา แบบผูกเชือก มีรูรอยเชือกอยางนอยขางละ 4 รู
หญิง รองเทาหนังสีดํา แบบมีสายรัดที่หลังเทา แบบยึดตายตัวปรับไปที่สนเทาไมได
8.2 รองเทาเครื่องแบบพลศึกษา
ชาย รองเทาผาใบสีดํา แบบผูกเชือกหรือมีรูรอยเชือกอยางนอยขางละ 4 รู
หญิง รองเทาผาใบสีขาวเรียบเกลี้ยง แบบผูกเชือก ใหใชในวันเรียนพลศึกษาเทานั้น
ขอหาม รองเทานักเรียน - รองเทาพลศึกษา แบบหุมขอ รูปแบบตามแฟชั่น มีลวดลาย หรือ มีสีอื่น
แซมปะปน

9. ¶Ø§à·ŒÒ

ใหใชสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลายใด ๆ หรือสีอื่นแซมปะปน ตองพับถุงเทากวางประมาณ 2 นิ้ว
อยางนอย 2 ทบ ทบลงถึงขอเทาเหนือตาตุมเล็กนอย
ขอหาม
1. ถุงเทาใยบัว ถุงเทาแบบถุงนอง
2. ถุงเทาสั้นพับไมได 2 ทบ ตามที่โรงเรียนกําหนด
3. พับถุงเทาเหนือตาตุมมากเกินไป
4. มวนถุงเทาแบบมวนกลมหรือเกือบกลม
10. à¢çÁ¢Ñ´ นักเรียน ม.ปลายทุกคน ตองคาดเข็มขัดสีดํามาโรงเรียน โดยคาดใหมองเห็น สายเข็มขัด
และหัวเข็มขัดชัดเจน
ขอหาม เข็มขัดมีลวดลายหรือติดรูปลอกตาง ๆ สายเข็มขัดที่ไมขัดมัน ตัดสายเข็มขัด หรือปลอย
หัวเข็มขัดใหหอยตํ่าลงมา
11. à»‡áÅÐ¶Ø§ËÔéÇ ใหใชตามแบบที่โรงเรียนกําหนดเทานั้น

¢ŒÍËŒÒÁ ´ŒÒ¹¡ÒÃáμ‹§¡ÒÂ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ก. ไวเล็บ แตงคิ้ว แตงหนา แตงตา ทาริมฝปาก แตมไฝ แตงกายดวยเครื่องแปงฝุน ฝุนสีหรือ
นํ้ามัน สีใดๆ ครีมทาผิว เครื่องสําอางตางๆ ที่ทําใหมองออกไดอยางชัดเจน ทุกชนิด
ข. สวมเครื่องประดับตกแตงที่มีคาทุกชนิดมาโรงเรียน ยกเวนสรอยสแตนเลสเทานั้น สําหรับแขวน
พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉพาะศาสนาของผูที่นับถือ และใหปลอยยาว ลงไปในเสื้อ ไมสั้นติดคอ
ค. ใชดายสายสิญจนผูกขอมือหรือสวมใสคอ
ง. การแตงกายสําหรับนักเรียนที่ยังไมจบภายในปการศึกษามาขอสอบซอม ใหแตงกายดังนี้
- ผูชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงขายาวสแล็คสีดํา นุงทับในใหเรียบรอย
- ผูหญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดําคลุมเขา
ยกเวน กรณีที่ผูป กครองมาชี้แจงถึงความจํ าเปน และระยะเวลา โดยมีบันทึ ก หลักฐานเปน
ลายลักษณอักษรกับทางโรงเรียน

นักเรียนที่มาสอบ, มาเรียนในวันหยุด หรือมาติดตอกับทางโรงเรียน
ตอง แตงกายชุดนักเรียน ของโรงเรียนศรียานุสรณที่ถูกตองเรียบรอย ตามระเบียบที่กําหนดไว ทุกครั้ง
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1. ครูทุกทาน มีสิทธิเสนอตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน โดยแจงหรือเสนอที่หัวหนาระดับชั้น
หรืองานสงเสริมวินัยนักเรียน กลุมบริหารงานบุคคล
2. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติทุกคน ใชเกณฑเดียวกัน
3. เมื่ อนั ก เรี ยนคนใดถูก ตัดคะแนนรวมถึง 30 คะแนน หรือที่ระบุไวในแต ล ะกรณี ตองเชิ ญ
ผูปกครองมาพบเพื่อรับทราบปญหาและแกไขปญหารวมกัน เวนแตความผิดบางกรณีที่กําหนด
ในมาตรการลงโทษ
4. เมื่อนักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนถึง 50 คะแนน ตองเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบนครั้งที่ 1
5. นักเรียนคนใดถูกตัดคะแนนถึง 80 คะแนน ตองเชิญผูปกครองมาทําทัณฑบนครั้งที่ 2
6. นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนเกินกวา 100 คะแนน ตองเชิญผูปกครองมาทํา “หนังสือยินยอม” หรือ
“สัญญาของนักเรียนเปนกรณีพิเศษ”
7. ถาถูกลงโทษตาม ขอ 6 แลว นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ดังนี้
7.1 การไดรับโควตาการศึกษาตอ
7.2 การเปนตัวแทนของโรงเรียนเพื่อสรางหรือเผยแพรชื่อเสียง
7.3 การรับทุนทุกประเภท
7.4 การขอหนังสือ หรือใบรับรองความประพฤติ
7.5 การเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศภาคบาย (ภาคนันทนาการ)
8. หากนักเรียนถูกตัดคะแนนตามเกณฑที่กําหนด นักเรียนตองเขาคายปรับพฤติกรรม โดยมีเกณฑ

ดังนี้
8.1 ถูกตัดคะแนน ตั่งแต 50 - 80 คะแนน เขาคายปรับพฤติกรรม จํานวน 1 วัน (คายที่ 1)
8.2 ถูกตัดคะแนน ตั่งแต 81 - 100 คะแนน เขาคายปรับพฤติกรรม จํานวน 2 วัน 1 คืน (คายที่ 2)
8.3 ถูกตัดคะแนน ตัง่ แต 101 - 120 คะแนน เขาคายปรับพฤติกรรม จํานวน 3 วัน 2 คืน (คายที่ 3)
***** (เขาคายปรับพฤติกรรมทุกกรณี ผูปกครองเปนผูเสียคาใชจายเอง)
หมายเหตุ
1. ถาถูกลงโทษ ทํากิจกรรมถึง 30 วัน ใหดําเนินการเสนอผูบริหาร
2. ถานักเรียนฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษดังกลาว ใหดําเนินการเสนอผูบริหาร
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1

ไมสแกนใบหนา หรือ ลายนิ้วมือ หรือบัตร

1-5

2

ไมสแกนบอยครั้ง
หลังเชิญผูปกครองแลวยังไมแกไข

6 - 10 ทํากิจกรรม

5

ครั้งที่ 10 เชิญผูปกครอง
ทําทัณฑบน 1 (เขาคาย 1)

11 - 15 ทํากิจกรรม

5

ครั้งที่ 15 เชิญผูปกครอง
ทําทัณฑบน 2 (เขาคาย 2)

16 เปน ทํากิจกรรม
ตนไป

5

ครั้งที่ 18 เชิญผูปกครอง
(เขาคาย 3)

-

3

มาสาย (ผูปกครองตองลงชื่อสงนักเรียน
เขาโรงเรียนทุกกรณี)

3.1

มาสาย โดยไมมเี หตุผลสมควร

1-5

(มาถึงหลังเวลา 08.00 แตไมเกิน

6 - 10 ทํากิจกรรม

3

ครั้งที่ 10 เชิญผูปกครอง

08.30 น.)

11 - 14 ทํากิจกรรม

5

ครั้งที่ 11 เชิญผูปกครอง
ทําทัณฑบน 1 (เขาคาย 1)

15 เปน ทํากิจกรรม
ตนไป

5

ครั้งที่ 15 เชิญผูปกครอง
ทําทัณฑบน 2 (เขาคาย 2)

3.2

ตักเตือน

-

มาสาย โดยไมมีเหตุผลสมควร

1

ตักเตือน

-

(มาถึงโรงเรียนหลังเวลา 08.30 น.

2

ทํากิจกรรม

5

เปนตนไป)

3

ทํากิจกรรม

5

4

ทํากิจกรรม

5

5 - 6 ทํากิจกรรม

5

มาสาย หลังจากเชิญผูปกครองมาพบแลว
ยังไมแกไข

7

ทํากิจกรรม

5

8 - 9 ทํากิจกรรม

5

10

เชิญผูปกครอง
บันทึกพฤติกรรม
เชิญผูปกครอง
บันทึกพฤติกรรม

ทํากิจกรรม

5

เชิญผูปกครอง
ทําทัณฑบน 1 (เขาคาย 1)

11 - 15 ทํากิจกรรม

5

ครั้งที่ 15 เชิญผูปกครอง
ทําทัณฑบน 2 (เขาคาย 2)

5

เชิญผูปกครอง (เขาคาย 3)

18

ทํากิจกรรม
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4

ไมเขาแถวเคารพธงชาติ โดยไมมีเหตุผล
สมควร

ทํากิจกรรม

5

5

หนีคาบเรียน

ทํากิจกรรม

10

6

ไมเขารวมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
หรือ ไมเขารวมกิจกรรมของคณะสี
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยไมมีเหตุอันควร

ทํากิจกรรม

10

7

หนีโรงเรียนทุกกรณี

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

8

แจงความเท็จหรือปลอมลายมือชื่อผูปกครอง
หรือฝากผูอื่นสแกนบัตรหรือสแกนบัตรแทนผูอ่นื

ทํากิจกรรม

10

ฝากผูอื่นสแกนผิดทั้ง
ผูฝากและผูรับฝาก

9

ขาดเรียนติดตอกัน ตั้งแต 3 วันขึ้นไป
โดยไมมีเหตุผลสมควร

ทํากิจกรรม

10

10

สงเสียงรบกวน ขณะหองอื่นกําลังเรียน
วิ่งเลนหยอกลอหรือเลนกีฬาบนอาคารเรียน

ทํากิจกรรม

5

11

ไมสนใจการเรียน ไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย
ไมสงงานตามกําหนด

ทํากิจกรรม

5

ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม

5
5
5

ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม

5
5

ทํากิจกรรม

10

ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม

5
10
5
15

ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม

10
5

หมวด 2 การแตงกาย
1

แตงกายผิิดระเบียบของโรงเรียน
1.1 ไมปกชื่อ อักษรยอโรงเรียนจุดคณะสี
1.2 เสื้อผิดระเบียบหรือตอเติมลวดลาย
1.3 เข็มขัดผิดระเบียบหรือไมคาดเข็มขัด
1.4 กางเกงหรือกระโปรงผิดระเบียบ
- ครั้งที่ 1
- ครั้งที่ 2
- ครั้งที่ 3
1.5 ถุงเทาหรือรองเทาผิดระเบียบ
- ครั้งที่ 1 - 2
- ครั้งที่ 3
1.6 สวมเสื้อบุคคลอื่น หรือใสเครื่องแบบผิดวัน
1.7 ซอยผม ดัดผม ทําสีผม ตอผม เปยผม
ผมหนามา หรือทําผมผิดระเบียบอื่น
1.8 ผมยาว (ไมแกไข)
1.9 มีเครื่องสําอางหรือใชเครื่องสําอางทุกชนิด
แตงหนา แตงผม แตงเล็บ ไวเล็บ หรือใส
เครื่องประดับทุกชนิด

ยึด
ครัง้ ที่ 1 ยึด ผูป กครองรับคืน
ครัง้ ที่ 2 ยึด ผูป กครองรับคืน
หลังจากจบการศึกษา
ครั้งที่ 3 เปนตนไป ยึด
เชิญผูปกครอง
รับคืนหลังจากจบการศึกษา
ยึด
ครั้งที่ 3 ยึด เชิญผูปกครอง
เชิญผูปกครอง
ครั้งที่ 1 ยึด
ผูปกครองรับคืน
ครั้งที่ 2 เปนตนไปยึด และ
นําไปทํากิจกรรมเพือ่ สวนรวม
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ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม
ทํากิจกรรม

5
5
5
10

2

เปหรือถุงหิว้ ผิดระเบียบ, ไมมเี ปหรือถุงหิว้ มาโรงเรียน ทํากิจกรรม

5

ยึด ผูปกครองรับคืน
ถาไมมารับเมือ่ สิน้ เทอมจะยึด
และนําไปทํากิจกรรม
เพื่อสวนรวม

3

ทํารอยสักหรือคลายรอยสักในสวนของ
รางกายที่เปดเผย

ทํากิจกรรม

20

เชิญผูปกครอง และให
ดําเนินการแกไขรอยสัก
ภายในเวลาที่กําหนด

ตักเตือน

5

หมวด 3 ความประพฤติ
1

แสดงกิริยา วาจาไมสุภาพ
ไมเหมาะสมในที่สาธารณะ

2

นําอาหารและเครื่องดื่มมาจําหนายในโรงเรียน

ทํากิจกรรม

10

3

นําอาหารมารับประทานนอกโรงอาหาร
หรือนอกสถานที่ที่โรงเรียนจัดไวให

ทํากิจกรรม

10

4

ซื้ออาหารและเครื่องดื่มริมรั้วโรงเรียน

ทํากิจกรรม

10

5

ใสรองเทาบนอาคารเรียน

ทํากิจกรรม

5

6

รับประทานอาหารกอนเวลา

ทํากิจกรรม

5

7

ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน และของผูอื่น
โดยไมเจตนา

-

-

ชดใชคาเสียหาย

8

ทําลายทรัพยสินของโรงเรียน
และของผูอื่นโดยเจตนา

ทํากิจกรรม

30

ชดใชคาเสียหาย และ
เชิญผูปกครอง

9

ทําลายทรัพยสินของครูโดยเจตนา

ทํากิจกรรม

100

ชดใชคาเสียหาย
เชิญผูปกครอง
เสนอผูบริหาร
ยายสถานศึกษา

10

ลักขโมย ยักยอก ฉอโกง ขูกรรโชกทรัพยของ
ผูอื่น หรือรวมมือหรือชวยผูกระทําผิด

ทํากิจกรรม

50

ครั้งที่ 1 ทําทัณฑบน
ครั้งที่ 2 เสนอผูบริหาร

11

สูบบุหรี่ทุกชนิด หรือมีไวในครอบครอง

ทํากิจกรรม

30

แนวปฏิบัติหนา 111

12

มีหรือดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลทุกชนิด

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

13

เลนการพนันหรืออยูในวงการพนันทุกชนิด

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

ยึด

ยึด
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14

เขาไปในสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับสภาพของนักเรียน ทํากิจกรรม
เชน สถานคาประเวณี สถานที่เลนการพนัน สถานที่
จําหนายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล

30

ยกเวนเปนที่พักอาศัย

15

แสดงกิริยาขัดขืนไมเชื่อฟงครู

ทํากิจกรรม

20

16

แสดงทาทางกิริยากาวราวตอครู

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

17

แสดงกิริยากาวราวลบหลูตอครูอยางรายแรง

ทํากิจกรรม

100

ทําทัณฑบน เชิญผูปกครอง
เสนอผูบริหาร
ยายสถานศึกษา

18

ยุยงใหแตกความสามัคคีหรือตอตานระเบียบ
วินัยของโรงเรียน

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

19

มีพฤติกรรมไปทางชูสาว หรือลามกอนาจาร

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

20

มีพฤติกรรมชูสาว หรือลามกอนาจารขั้นรายแรง

ทํากิจกรรม

100

ทําทัณฑบน เชิญผูปกครอง
เสนอผูบริหาร
ยายสถานศึกษา

21

กลั่นแกลง รังแก ขมขู บีบบังคับ หรือกระทํา
อื่นใด ทั้งโดยวาจาและการกระทําตอผูออนแอ
กวาดวยตนเองหรือใชผูอื่น

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

22

ทํารายรางกายผูอื่นไดรับบาดเจ็บเล็กนอย

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

23

ทํารายรางกายตอผูอื่น ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส

ทํากิจกรรม

100

ทําทัณฑบน เชิญผูปกครอง
เสนอผูบริหาร
ยายสถานศึกษา

24

ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนดวยกันตัวตอตัว
ดวยเหตุเฉพาะหนา

ทํากิจกรรม

20

เชิญผูปกครอง

25

ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียนดวยกันเปนหมูพวก

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

26

ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนักเรียน หรือบุคคลภายนอก ทํากิจกรรม
โรงเรียน ทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียน

50

ทําทัณฑบน

27

ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น
จนเกิดความเสียหายและบาดเจ็บทั้งตัวตอตัว
และเปนหมูพวก

ทํากิจกรรม
15 วัน
คุมประพฤติ

50

- เชิญผูปกครอง
- ทําทัณฑบน
- ชดใชคาเสียหายและ
คารักษาพยาบาล

28

ชักชวน ชวยเหลือ หรือมีสวนในการสนับสนุน
ในการทะเลาะวิวาท หรือทํารายรางกาย

ทํากิจกรรม

20

29

ชักชวนบุคคลภายนอก กอการทะเลาะวิวาท
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

ทํากิจกรรม

100

ทําทัณฑบน เชิญผูปกครอง
เสนอผูบริหาร
ยายสถานศึกษา
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30
เที่ยวกลางคืนเปนนิจ ในระหวางเวลา 22.00 น.
ทํากิจกรรม
30
เชิญผูปกครอง
ถึง 04.00 น. เวนแตไปกับบิดามารดา หรือผูปกครอง

31

พักคางที่อื่นโดยไมแจงผูปกครอง

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

32

ปนกันสาดหรือขึ้นลงทางหนาตางหรือระเบียง
โรงเรียน

ทํากิจกรรม

10

33

เขา-ออกในโรงเรียนโดยการปนรั้ว

ทํากิจกรรม

20

เชิญผูปกครอง

34

นําเครื่องมือสื่อสาร อุปกรณเครื่องใชที่ไมเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน และทรัพยสินที่มีคา มาโรงเรียน
เชน เครื่องประดับที่ทําดวยทองคํา สรอยคอสั้น
พนคอเสื้อ กลอง ฯลฯ

ทํากิจกรรม

20

ยึด 3 วันทําการ
ผูปกครองรับคืน
และไมรับแจงของหาย

35

ชารจไฟเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณเครื่องใช
ที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอน

ทํากิจกรรม

20

ยึด ผูปกครองรับคืน
ภายในภาคเรียนนั้น
และไมรับแจงของหาย

36

ใชโทรศัพทในเวลาเรียน หรือ การประชุมตางๆ
ทั้งในและนอกหองเรียน

ทํากิจกรรม

10

ยึด ผูปกครองรับคืน
ภายใน 3 วันทําการ

37

ขับขี่รถทุกประเภทในโรงเรียนในเวลาเรียนหรือ
ไมจอดรถในสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกําหนดให หรือ
จอดนอกบริเวณโรงเรียน

ทํากิจกรรม

10

38

ทําลาย เปลี่ยนแปลง ปลอมแปลง เอกสารของ
โรงเรียนหรือเอกสารของทางราชการ,
ทุจริตในการสอบ

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

39

มีหรือนําหนังสือหรือสื่อลามก อนาจารมาโรงเรียน

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

40

บันทึกหรือเผยแพรภาพ คลิปวีดีโอ หรือวิดีโอ
ที่ไมเหมาะสม เชน ทะเลาะวิวาท ลามกอนาจาร
เปนตน

ทํากิจกรรม

50

เชิญผูปกครอง

41

สงขอความ คลิปวีดีโอ หรือภาพที่ไมเหมาะสม
ทางระบบสื่อสารตางๆ ทุกระบบ

ทํากิจกรรม

30

เชิญผูปกครอง

42

พกพาวัตถุหรืออาวุธ ที่ใชในการทะเลาะวิวาทหรือ
ตอสูทํารายรางกาย เชน มีดดาบ มีดโกน คัทเตอร
สนับมือ เหล็กขูดชารป วัตถุระเบิด ปน
เครื่องกระสุนปน

ทํากิจกรรม

100

ทําทัณฑบน เชิญผูปกครอง
เสนอผูบริหาร
ยายสถานศึกษา

43

นํารถยนตมาจอดภายในโรงเรียน

ทํากิจกรรม

20

เชิญผูปกครอง

44

ผูปกครองนํารถยนตเขามาสงนักเรียนโดยไมไดรับ
อนุญาต

ทํากิจกรรม

10

เชิญผูปกครอง
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45

ไมสวมหมวกกันน็อคและทําผิดระเบียบ
การจราจรทุกประการ

-

5

46

ปลนทรัพย หรือรวมมือหรือชวยผูกระทําผิด

-

-

เสนอผูบริหาร

47

ตองคดีอาญาและศาลตัดสินวามีความผิดจริง

-

-

เสนอผูบริหาร

48

เลนวัตถุที่เปนอันตรายตอรางกาย สุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดลอม เชน พลุ ประทัด สารเคมี ฯลฯ

ทํากิจกรรม

20

ยึด

49

มั่วสุมและกอความเดือดรอนอยางหนึ่งอยางใด

ทํากิจกรรม

20

เชิญผูปกครอง

50

เขาประกวดเทพีความงาม เดินแฟชั่น เวนแตไดรับ
อนุญาตจากทางโรงเรียนเปนลายลักษณอักษร

-

-

เสนอผูบริหาร

51

ไมสงเอกสารหรือไมแจงการนัดหมายของโรงเรียน
ใหผูปกครอง

ทํากิจกรรม

10

52

ไมพกบัตรประจําตัวนักเรียน และ
บัตรขออนุญาตออกนอกโรงเรียน

ทํากิจกรรม

10

53

ประพฤติตนไมเหมาะสมทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของโรงเรียน

ทํากิจกรรม

20

หมวด 4 การรักษาความสะอาด
1

กอใหเกิดความสกปรกในโรงเรียน เชน
เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษขยะมูลฝอย ฯลฯ

ทํากิจกรรม

10

2

ขีดเขียน หรือทําใหเกิดขอความหรือรูปภาพตามโตะ ทํากิจกรรม
มานั่ง ฝาผนัง หรือสิ่งกอสรางของโรงเรียน

10

3

ขีดเขียน (หรือทําใหเกิด) ขอความหรือรูปภาพตางๆ ทํากิจกรรม
ลงบนเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนของ
นักเรียนเองหรือของนักเรียนคนอื่น ๆ

10

4

ไมรักษาความสะอาดรางกายและเครื่องแบบ
อุปกรณการเรียนตาง ๆ ของตน

ทํากิจกรรม

5

ทํากิจกรรม

10

ไมดูแลรับผิดชอบหนาที่เวรทําความสะอาดประจํา
หองเรียนที่ไดรับมอบหมาย
หมวด 5 หมวดอื่น ๆ
5

ความผิดอื่นใดที่ไมมีตามเกณฑนี้ ใหดําเนินการโดยพิจารณาความผิดเปรียบเทียบ
ตามความเหมาะสม

เชิญผูปกครอง
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โรงเรียนมีหลักปฏิบัติสําหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด ดังนี้
1. สารเสพติดทั่วไป
1. นักเรียนทีต่ รวจพบ เสพสารเสพติด จัดเขาคลินกิ สุขภาพเด็กวัยรุน ของโรงเรียน และจะตองยอม
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของคลินิกทุกประการ
2. นักเรียนที่ตรวจพบเสพสารเสพติด ผูปกครองจะตองนํานักเรียนเขารับการบําบัดรักษาในสถาน
บําบัดของทางราชการ โดยใหนักเรียนหยุดพักการเรียนเพื่อบําบัด และเมื่อบําบัดรักษาหาย
เปนปกติแลว จะตองนําใบรับรองแพทยจากสถานบําบัดนั้นมาแสดงตอทางโรงเรียนดวย
3. นักเรียนทีต่ รวจพบเสพสารเสพติด และไมใหความรวมมือในการบําบัดรักษา หรือเมือ่ บําบัดรักษา
แลวตรวจพบเสพสารเสพติดอีก นักเรียนตองลาออกจากโรงเรียน
4. นักเรียนที่จําหนาย จายแจกสารเสพติด ทางโรงเรียนจะใหนักเรียนนั้นลาออกจากโรงเรียน หรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย
5. นักเรียนที่มีสารเสพติดไวในครอบครอง ใหดําเนินการตามดุลยพินิจของฝายกิจการนักเรียน
และหัวหนาสถานศึกษา
2. บุหรี่ จะดําเนินการกับนักเรียนที่สูบบุหรี่ในโรงเรียน ดังนี้
1. ดําเนินการตามเกณฑลงโทษและตัดคะแนนความประพฤติ
2. ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

á¹Ç»¯ÔºÑμÔã¹¡ÒÃÅ§â·É¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนไดกําหนดบทลงโทษ ตามแนวระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 ไวดังนี้
โทษการกระทําความผิดของนักเรียน มี 4 สถาน ดังนี้
1. วากลาวตักเตือน
2. ตัดคะแนน
3. ทําทัณฑบน
4. ทํากิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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โรงเรียนศรียานุสรณมีนโยบายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เชิงรุกกับบุคลากรในโรงเรียน จึงริเริ่ม
โครงการคนดีศรียานุสรณ ในปการศึกษา 2544 แตการดําเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณตามวัตถุประสงคในป
การศึกษา 2545 และไดดําเนินการจนถึงปจจุบัน

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ

1. เพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม นักเรียนใหเปนคนดี มีความสุข และเปนคนเกง โดยรูปธรรม คือ
เปนผูมีมารยาทดี มีวินัย นํ้าใจงาม เปนรากฐานในการพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมตอไป
2. เพื่อสรางจิตสํานึก ในการเปนคนดี และรักษาความดีอยางยั่งยืน เกิดความภาคภูมิใจ มีการ
พัฒนาการทําความดีอยางตอเนื่องจนเปนฐานคนดีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศตอไป
3. เพื่อสนับสนุน ยกยอง เผยแพร สรางขวัญกําลังใจและเชิดชูเกียรตินักเรียนที่ทําความดี

à¡³±¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

1. ตองปฏิบัติตนถูกตองตามกฎระเบียบการแตงกายของโรงเรียน
2. พฤติกรรมการแสดงออก
2.1 ปฏิบัติตนสุภาพ เรียบรอยและถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน
2.2 มีจิตสาธารณะชวยเหลือกิจกรรมภายในหองเรียนอยางสมํ่าเสมอ
2.3 มีจิตอาสาชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน
2.4 เปนผูมีมารยาทที่ดีตอเพื่อน รุนพี่ รุนนอง ครู และครอบครัว
2.5 มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพื่อนตางเพศ
2.6 หากถูกตัดคะแนนความประพฤติ ตองไมเกิน 10 คะแนน
3. ผลการเรียน
3.1 ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
3.2 ไมติด 0, ร, มส. ในทุกรายวิชา
3.3 ผลการเรียนเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา 3.00
โรงเรียนจะพิจารณาคัดเลือกใหแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลงาน
สะสมยอนหลัง 2 ปการศึกษา
¡ÒÃáº‹§»ÃÐàÀ·¤¹´ÕÈÃÕÂÒ¹ØÊÃ³ แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1. ประเภทคุณธรรมจริยธรรม
- ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑที่กําหนด
- มีผลงานดานคุณธรรมและจริยธรรมภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ
ไมนอยกวา 2 ป
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2. ประเภทกิจกรรม
- ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑที่กําหนด
- มีผลงานดานกิจกรรมสวนรวมกับโรงเรียน และ/หรือ ชุมชน ในลักษณะจิตอาสา
อยางสมํ่าเสมอ ไมนอยกวา 2 ป
3. ประเภทกีฬา
- ผลการเรียนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.75
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามเกณฑที่กําหนด
- มีผลงานดานกีฬาทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ ไมนอยกวา 2 ป

ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò

เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม

¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈ¼Å

เดือน สิงหาคม

ÃÒ§ÇÑÅ·Õèä´ŒÃÑº

1. เข็มเชิดชูเกียรติคนดีศรียานุสรณ
2. เกียรติบัตรเชิดชูคนดีศรียานุสรณ
ขั้นตอนการพิจารณา แบงออกเปน 4 รอบดังนี้
1. คณะกรรมการภายในชั้นเรียนพิจารณาเลือกสรร
2. ครูที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือก ซึ่งอาจจะเพิ่มชื่อ หรือ คัดชื่อออกโดยพิจารณาตามเกณฑ
3. ครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับคัดกรอง สามารถเพิ่มชื่อหรือคัดชื่อออกโดยพิจารณาตามเกณฑ
และตามหลักฐานที่ตรวจสอบคือ
- ตรวจสอบจากบันทึกพฤติกรรมของฝายกิจการนักเรียน
- ตรวจสอบผลการเรียนจากฝายวิชาการ
4. คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน พิจารณาคัดเลือกเปนครั้งสุดทาย
- ตรวจสอบจากบันทึกพฤติกรรมของฝายกิจการนักเรียน
- ตรวจสอบผลการเรียนจากฝายวิชาการ
- คณะกรรมการขอพบ และสัมภาษณ
- สอบถามหัวหนางานกิจกรรมนักเรียนในหลักสูตร ครูที่ปรึกษาชุมนุม หรือโครงงานที่เกี่ยวของ
- จากหลักฐานอื่นๆ ที่ปรากฏ
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โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผูปกครองนักเรียนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 23 แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน
2515 จึงใหยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องผูปกครองนักเรียน ลงวันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช
2503 และใหผูปกครองนักเรียนนักศึกษาที่กําลังรับการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี ในสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติดังนี้
1. “ผูปกครอง” หมายความวา บุคคลซึ่งรับนักเรียนหรือนักศึกษาไวในความปกครองหรืออุปการะ
เลี้ยงดู หรือบุคคลที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นอาศัยอยู
2. ใหนักเรียน นักศึกษา ที่กําลังรับการศึกษาในหลักสูตรระดับ ปวส., ป.กศ.สูง หรือเทียบเทาลงมา ใน
สถานศึกษาในสังกัดหรือในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ เวนแตการศึกษาผูใหญ มีผูปกครอง
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
3. ในวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหมใหผูปกครองมามอบตัวนักเรียน นักศึกษา ที่สถานศึกษา
พรอมกับสงหลักฐานเอกสารตาง ๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด
ถาผูปกครองไมอาจมอบตัวนักเรียน นักศึกษาไดตามกําหนด ใหผูปกครองตกลงกับหัวหนาสถานศึกษา
กําหนดวันมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม
4. ผูปกครองจะตองรวมมือกับสถานศึกษาเพื่อควบคุมความประพฤติและการศึกษาเลาเรียนโดยให
นักเรียน นักศึกษา แตงกาย แตงเครื่องแบบ และประพฤติตนตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของสถานศึกษา
และหรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่กฎหมายกําหนด
5. ผูปกครองควรติดตอกับสถานศึกษาอยูเสมอ เพื่อจะไดทราบปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา และจะไดชวยสถานศึกษาแกปญหานั้น ๆ
6. เมื่อผูปกครองยายที่อยู หรือความเปนผูปกครองสิ้นสุดลงดวยประการใด ๆ ใหผูปกครองแจงให
สถานศึกษาทราบ
7. สําหรับนักเรียน นักศึกษาที่รับการศึกษาอยูในสถานศึกษาแลว ใหสถานศึกษาตรวจสอบ ติดตาม
หลักฐานการเปนผูปกครองนักเรียน นักศึกษา หากเห็นวานักเรียน นักศึกษาคนใดไมมีผูปกครอง หรือ มี
ผูปกครองไมเหมาะสมก็ใหสถานศึกษาดําเนินการใหเปนไปตามประกาศนี้
ประกาศ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2522
(ลงชื่อ) กอ สวัสดิ์พาณิชย
(นายกอ สวัสดิ์พาณิชย)
รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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1. ศึกษาระเบียบตาง ๆ ของโรงเรียน เพื่อความเขาใจอันดีระหวางบานกับโรงเรียน
2. เมื่ อ ไปขอพบนั ก เรี ย น หรื อ ติ ด ต อ กั บ ทางโรงเรี ย น ควรรู  ว  า นั ก เรี ย นอยู  ชั้ น /ห อ งใด,
ชื่อครูที่ปรึกษา และนําหลักฐานแสดงตนของผูปกครองไปดวย
3. ควบคุมการมาเรียนและการกลับบานของนักเรียน
4. ดูแลการเรียนของนักเรียนใหทําการบาน งาน และอานหนังสือ เพื่อเพิ่มความรูใหมากขึ้น
5. ดูแลการแตงกายของนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
6. ถ านัก เรียนขออนุญ าตไปรวมกิจกรรมของโรงเรียน ควรตรวจดู ห นังสื อขออนุ ญาต
จากโรงเรียนพรอมตราประทับสีแดงทุกครั้ง และลงชื่อรับทราบแลวสงคืนทางโรงเรียน
เพื่อทานจะไดทราบรายละเอียด
7. ควบคุมการเที่ยวเตรของนักเรียน อยาใหเที่ยวจนดึกหรือบอยเกินไป
8. ไมควรพานักเรียนของทานไปเที่ยวพักผอนในสถานที่ไมเหมาะสม
9. เอาใจใสดูแลการคบเพื่อน ใหถูกตองเหมาะสมตามจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี
10. ควรอบรมสั่ง สอนนัก เรี ยนของทานอยูเสมอ ๆ เพราะนักเรียนจะเป นคนดี มีอนาคต
ตองอาศัยความรวมมือระหวางบานกับโรงเรียน
11. ควรดูแลเอาใจใสผลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของทานในแตละภาคเรียน
และทานจะตองลงความเห็นของผูป กครองดวยตนเองทุกครัง้ พรอมทัง้ ลงชือ่ ทายความเห็น
12. ควรดูแลและปองกันนักเรียนของทานในเรื่องการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เสพของมึนเมาทุกชนิด
สารระเหย และยาเสพติดใหโทษทุกชนิด
13. เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนผูปกครองสําหรับนักเรียนของทานใหม ทานและผูปกครอง
คนใหมที่จะทําหนาที่แทน ตองไปแจงใหฝายกิจการนักเรียนทราบ เพื่อประโยชนของ
นักเรียนเอง
14. ใหความรวมมือกับทางโรงเรียน เมื่อไดรับเชิญใหไปรวมแกไข และปองกันปญหาของ
นักเรียนดวยตนเอง
15. ถามีขอสงสัยประการใดๆ โปรดติดตอกับทางโรงเรียน เพื่อความเขาใจอันดีและรวมมือกัน
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อาศัยตามความในขอ 1 และ ขอ 2 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 294 ลงวันที่ 27
พฤศจิกายน 2515 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวดังนี้ การประพฤติตนไมสมควร
แกวัย คือ การประพฤติตนดังตอไปนี้
1. ประพฤติตนไปในทางเกเรหรือเที่ยวเตรเรรอนไปในที่สาธารณะ
2. มั่วสุมและกอความเดือดรอนรําคาญแกชาวบานและผูสัญจรไปมา
3. ขอทานหรือกระทําสอไปทางขอทาน
4. เลนการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
5. เสพสุรา สูบบุหรี่ หรือยาเสพติดใหโทษหรือของมึนเมาอยางอื่น หรือเขาไปในสถานที่จําหนายสุรา
เพื่อเสพหรือซื้อสุรา
6. เขาไปในโรงรับจํานํา สถานบริการคาประเวณี เวนแตเปนผูอยูอาศัย
7. ประพฤติตนทํานองชูสาวในที่สาธารณะ
8. ไมเรียนอยูในโรงเรียนประถมศึกษาวาดวยการประถมศึกษา
9. เที่ยวเตรในเวลากลางคืน ระหวางเวลา 22.00 นาฬกา ถึงเวลา 04.00 นาฬกา ของวันรุงขึ้น
เวนแตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง
10. หลบหนีจากสถานแรกรับเด็ก หรือสถานสงเคราะหเด็ก
ใหไว ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ลงชื่อ พวง สุวรรณรัฐ
(นายพวง สุวรรณรัฐ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 89 ตอนที่ 190 วันที่ 13 ธ.ค. 2531)
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กลุมบริหารทั่วไป ทําหนาที่ดูแลความสะอาดของอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอม อํานวยความ
สะดวกดานสาธารณูปโภค จัดสวัสดิการ สงเสริมสนับสนุนการเรียน การสอน ใหครูไดปฏิบัติหนาที่
ไดดวยความสะดวก ราบรื่น ประสานหนวยงานสาธารณสุข ในการตรวจตราความสะอาดของอาหาร
นํ้าดื่ม ภาชนะ ตลอดจนสารปนเปอนในอาหาร อีกทั้งการตรวจสุขภาพของคณะครู นักการภารโรง
ผูจําหนายอาหารในโรงเรียน การปฐมพยาบาล และการสงตอโรงพยาบาล ในกรณีนักเรียนบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวย อีกทั้งการอํานวยความสะดวกแกผูปกครองที่ไปขอพบนักเรียนเมื่อมีกิจธุระจําเปน ที่มี
เปาหมายในการพัฒนานักเรียนดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคมในการเปนพลเมืองดีของ
ประเทศสืบตอไป

§Ò¹ÍÒ¤ÒÃÊ¶Ò¹·Õè
ขอปฏิบัติของนักเรียนในการใชอาคารและสถานที่
โรงเรียนเปนสมบัติของสวนรวม เสมือนนักเรียนเปนเจาของ นักเรียนทุกคนตองระลึกไวเสมอวา
โรงเรียนเปนบานที่ 2 ของนักเรียน จึงตองมีหนาที่ที่จะตองใหความรวมมือในการรักษาทรัพยสินและอุปกรณ
ตาง ๆ ในโรงเรียนใหใชประโยชนไดอยางคุมคา ไมชํารุดเสียหายกอนเวลาอันควร โดยปฏิบตั ิตนดังนี้
1. ชวยกันดูแลรักษาและทําความสะอาดบริเวณโรงเรียน เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไมเหมาะสมตองชวยกัน
แกไขทันที ถาเกินความสามารถใหแจงครูอาจารย หรือนักการภารโรงทราบ
2. ทําความสะอาดหองเรียนของตนใหสะอาดอยูเสมอ
3. เมื่อไดรับหนาที่ใหรักษาความสะอาดในบริเวณใดของโรงเรียน ตองรับผิดชอบใหเต็มความสามารถ
ทําใหบริเวณนั้นสะอาดสวยงามอยูเสมอ
4. เมื่อนักเรียนขึ้นบนอาคารเรียน ตองถอดรองเทากอนขึ้นอาคาร
5. ไมนําอาหาร และเครื่องดื่มทุกประเภทไปรับประทานบนอาคารเรียน
6. ชวยกันปดประตู หนาตาง หองเรียนกอนกลับบานหลังเลิกเรียนทุกวัน
7. ปดเครื่องใชไฟฟา พัดลม เมื่อเสร็จจากการใชงาน
8. ไมทําลายทรัพยสินของโรงเรียน
9. ปดนํ้า ไฟฟา หลังใชงานทุกครั้ง
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งานอนามัยโรงเรียนเปนบริการดานการสงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิต สาร
เสพติด และโรคเอดส ของนักเรียนในโรงเรียนใหอยูในสภาพปกติ ปราศจากโรคอันเปนอุปสรรคในการ
ศึกษาเลาเรียน และเจริญเติบโตตามวัย โรงเรียนจัดหองพยาบาล สําหรับบริการดานการปฐมพยาบาล
ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องตน ใหคําปรึกษา แนะนํา และจัดเตียงแยกชาย-หญิงสําหรับนักเรียนพักฟน เมื่อ
นักเรียนไมสบายระหวางเรียน นักเรียนจะตองแจงใหอาจารยผูสอนทราบกอน และขออนุญาตไปพบพยาบาล
เพื่อแจงอาการปวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ขอนุญาตกอนเขาหองพยาบาล
แจงอาการเจ็บปวย
บันทึกในใบการใชบริการหองพยาบาล
หามหยิบยารับประทานเอง
เมื่อรับประทานยาแลว ลางแกวยาทุกครั้ง
ขออนุญาตกอนนอน
เมื่อลุกขึ้นจากเตียงจัดที่นอนใหเรียบรอย
กรณีพบแพทย หรือกลับบาน เจาหนาที่พยาบาลจะเปนผูติดตอผูปกครอง
เมื่อปวยมาจากบานจะตองรักษาตอเนื่อง ใหนักเรียนนํายาตามแพทยสั่งมาดวย

¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢¹ÔÊÑÂ·Õè´Õ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹

เนื่องจากมีโรคติดตอบางชนิด เชน โรคไวรัส บี และโรคหวัด ที่ติดตอไดจากการใชภาชนะในการ
รับประทานอาหารรวมกัน ซึ่งเราสามารถปองกัน และหลีกเลี่ยงไดดวยการปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักโภชนา
ทั้งยังเปนการเสริมสรางสุขนิสัยสวนบุคคลที่ดีให้กับตนเอง
ฉะนั้น นักเรียนทุกคนตองจัดหาอุปกรณในการรับประทานอาหาร มาใชเปนของสวนตัว ในโรงเรียน
คือ ชอนสอม และแกวนํ้า

»ÃÐ¡Ñ¹ÍØºÑμÔàËμØâÃ§àÃÕÂ¹ÈÃÕÂÒ¹ØÊÃ³
บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จํากัด (เก็บคนละ 350 บาท)
- คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง
10,000 บาท
- คาชดเชยรักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ) ในฐานะคนไขใน วันละ
500 บาท
- เสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
100,000 บาท
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ขั้นตอนการเขารับการรักษาพยาบาล (อุบัติเหตุ)
ในกรณีนักเรียนไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
1. ใหนักเรียนเขารับการรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลพระปกเกลา จ.จันทบุรี และโรงพยาบาล
สิริเวช โดยไมตองชําระเงิน เพียงแสดงบัตรประจําตัวผูเอาประกันภัยการประกันอุบัติเหตุไปยื่น
2. ใหนักเรียนเขารับการรักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาล, คลินิก, สถานีอนามัย ใกลบานไดทุกแหง
โดยสํารองจายเงินคารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ โดยขอใบเสร็จรับเงิน (ตนฉบับ) และใบรับรอง
แพทยประกอบหลักฐานเพื่อเบิกคารักษาพยาบาล
ขั้นตอนการเบิกจายคาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ
ติดตอยื่นเรื่องการเบิกจายคาสินไหมทดแทนอุบัติเหตุไดที่ เจาหนาที่ฝายพยาบาลของโรงเรียนใน
เวลาราชการ
เอกสารที่ตองนํามา
- ใบรับรองแพทย (เฉพาะครั้งแรกที่แจงการเกิดอุบัติเหตุนั้นๆ)
- ใบเสร็จรับเงิน (ตนฉบับ)
จะไดเงินคืนภายใน 15 วันทําการที่หองพยาบาล
***หากมีขอสงสัย ติดตอประสานงาน เจาหนาที่หองพยาบาล โทร. 039-311225

§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸
ระเบียบปฏิบัติการใหบริการประชาสัมพันธ
1. ผูปกครองขอพบนักเรียน
1.1 แจงความประสงคตอยาม แลวติดตอเจาหนาที่ที่หองประชาสัมพันธ อาคาร 3
1.2 บันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมที่หองประชาสัมพันธ แลวนั่งพักที่หองรับแขก
1.3 หากผูปกครองประสงครับนักเรียนออกนอกโรงเรียน เจาหนาที่จะเชิญไปที่หองฝายกิจการ
นักเรียน
1.4 หากเปนการขอพบครู หรือบุคลากรอื่น เจาหนาที่จะประสานงานและติดตอให
1.5 การพบนักเรียน อนุญาตเฉพาะชวงเวลาเปลี่ยนคาบเรียน ยกเวนกรณีเรงดวน จะพิจารณา
ดําเนินการตามความจําเปน
1.6 กรณีติดตอเพื่อน ใหบันทึกฝากขอความเพื่อนําสงเพื่อนคนนั้นตอไป
2. การใชบริการประกาศเสียงตามสาย
2.1 กรอกขอความที่ตองการประกาศลงในแบบที่กําหนด
2.2 ชวงเวลาประกาศขอความ
- กอนเขาแถวเคารพธงชาติ
- กอนเรียนคาบที่ 1
- หมดเวลาเรียนคาบที่ 3 (ม.ตน)
- หมดเวลาเรียนคาบที่ 4 (ม.ปลาย)
- หมดเวลาเรียนคาบเรียนสุดทาย
2.3 กรณีที่เปนเรื่องเรงดวน หรือเหตุฉุกเฉิน จะพิจารณาตามความสําคัญจําเปน
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§Ò¹âÊμ·ÑÈ¹ÈÖ¡ÉÒ
บริการโสตทัศนูปกรณ-โสตทัศนวัสดุ ประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมนักเรียน
ระเบียบการใชหอง
1. ครูที่ตองการใชบริการหองโสตทัศนศึกษาใหติดตอจองหองลวงหนาอยางนอย 1 วัน
2. ผูขอใชสื่อ IT ตองเขียนรายละเอียดในแบบฟอรมการใชบริการใหชัดเจน
3. ถานักเรียนตองการยืมโสตทัศนูปกรณ-โสตทัศนวัสดุไปใชที่หองอื่น ใหเขียนรายการยืมและสงคืน
ตามกําหนด
4. นักเรียนตองรักษาระเบียบวินัยดังนี้
- แตงกายสุภาพ สํารวมกิริยามารยาท
- รักษาความสะอาด และความเปนระเบียบของหองโสตทัศนศึกษา
- หามนําอาหาร และเครื่องดื่มเขามาในหองโสตทัศนศึกษา
- หามขีดเขียน หรือทําลายอุปกรณและสภาพหองใหสกปรกเสียหาย

§Ò¹âÀª¹Ò¡ÒÃ
ขอปฏิบัติของนักเรียนในการรับประทานอาหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เขาแถวซื้ออาหารตามลําดับกอน-หลัง ตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด
รับประทานอาหารที่โตะตามที่โรงเรียนจัดให
จาน ชาม แกวนํ้า นําไปไว ณ จุดที่โรงเรียนกําหนด
ไมนําอาหารไปรับประทานนอกโรงอาหาร
รักษามารยาทขณะรับประทานอาหาร
นําชอน สอม แกวดื่มนํ้าเปนของตนเอง
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ÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¾‹ÍáÁ‹¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
เปนที่รับรูและเขาใจกันทั่วไปวา พอแมผูปกครองมีสิทธิและหนาที่ตามธรรมชาติที่จะตองเลี้ยงดู
อบรมใหการศึกษา และปกปองคุมครองลูกหลาน หรือเด็กในความปกครองของตนใหพนไปจากการใชความ
รุนแรงและภัยอันตรายทั้งปวง
นี่คือสิทธิและหนาที่ที่พอแมผูปกครองไมอาจละเวนได
และนี่เปนหลักการพื้นฐานแหงสิทธิมนุษยชน อันเด็กพึงไดรับจากพอแมผูปกครอง
อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ฉบับที่เปนของประชาชนชาว
ไทยทั้งปวง ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิและหนาที่ของบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับการดูแลบุตรไวอยางชัดเจน
แจมแจงและกวางขวางกวาที่เคยเปนมา ซึ่งพอแมผูปกครองพึงตระหนักรูและยึดถือใหมั่น

¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ¡Ô ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒμÔ ¾.È. 2542 áÅÐ·Õáè ¡Œä¢à¾ÔÁè àμÔÁ (©ºÑº·Õè 2) ¾.È. 2545

หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
มาตรา 11
บิดา มารดา หรือผูปกครอง มีหนาที่จัดให บุตร หรือ บุคคล ซึ่ง อยูในความดูแลไดรับการศึกษา
ภาคบังคับ ตามมาตรา 17 และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจนใหไดรบั การศึกษา นอกเหนือจากการศึกษาภาค
บังคับ ตามความพรอม ของครอบครัว
ฯลฯ
หมวด 3 ระบบการศึกษา
มาตรา 17
ใหมี การศึกษาภาคบังคับ จํานวนเกาป โดยใหเด็ก ซึ่งมีอายุ ยางเขาปที่เจ็ด เขาเรียน ในสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานจนอายุ ยางเขาปทสี่ บิ หก เวนแต สอบไดชนั้ ปทเี่ กา ของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ และวิธี
การนับอายุ ใหเปนไปตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง
ฯลฯ
หมวด 3 สวนที่ 8 วาดวยสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยาง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย
ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึ่งและ
การสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององคกรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียน
รูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิต ยอมไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
มาตรา 50 บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับ
ความคุมครอง ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดตอหนาที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ÊÔ·¸ÔáÅÐË¹ŒÒ·Õè¢Í§¾‹ÍáÁ‹¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§
μÒÁ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáË‹§ªÒμÔ ¾.È. 2542
นอกเหนือจากสิทธิและหนาที่ของผูปกครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน
ดังกลาวมาขางตนแลว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญที่สอดรับกับบทบัญญัติใน
มาตรา 81 แหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และเปนหลักการสําคัญในเรื่องการศึกษาพัฒนาเด็กหรือผูเรียน
3 ประการ คือ

หลักการมีสวนรวม
• โดยเป
ดโอกาสใหพอแมผูปกครองและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของรัฐอยาง

กวางขวาง เชน กําหนดใหพอแมผูปกครองและภาคเอกชนเขารวมในคณะกรรมการการศึกษาทุกระดับตั้งแต
สวนกลาง สวนทองถิ่น และโดยเฉพาะอยางยิ่งในคณะกรรมการสถานศึกษา

การกระจายอํานาจ
• เนหลันกกระจายอํ
านาจจากสวนกลาง เปดโอกาสใหสวนทองถิ่น ตลอดจนชุมชนมีสิทธิในการจัดการ

ศึกษาไดอยางอิสระ พอแมผูปกครองสามารถใชสิทธิของตนผานองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรชุมชน
ในการจัดการศึกษาใหแกทองถิ่นหรือชุมชนของตนเองได หรือแมแตจัดการศึกษาใหแกบุตรหลานของตน ดวย
ตนเองก็ได

กการแหงความเปนเอกภาพในเชิงนโยบาย แตหลากหลายในเชิงปฏิบัติ
• หลักําหนดรู
ปแบบการศึกษาโดยคํานึงถึงความแตกตางหลากหลายระหวางบุคคล หรือ กลุมชน โดย

กําหนดใหมีการจัดการศึกษา 3 รูปแบบ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย พอแมผูปกครองสามารถใชสิทธิในการเลือกรูปแบบการศึกษา ใหแกบุตรหรือผูอยูในการปกครองของ
ตนไดตาม ความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษสําหรับคนพิการหรือบุคคลที่มี
ความ บกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู รวมทั้งตองจัดการศึกษา
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษอีกดวย
นอกจากหลักในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทั้ง 3 ประการ ที่
กลาวมาแลว พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติยังไดรับรองสิทธิและหนาที่ของพอแมผูปกครองไวอยาง
กวางขวางอีกหลายประการ ทั้งนี้เพื่อใหพอ แมผูปกครองสามารถเขามีสวนรวมในการดูแลและพัฒนาลูกหลาน
ของตนไดอยางเต็มที่ ไดแก
สิทธิของพอแมผูปกครองที่จะไดรับการอบรมในเรื่องวิธีการเลี้ยงดูและใหการศึกษาเตรียมความ
พรอมแกบุตรและผูอยูในการปกครองตั้งแตแรกเกิดจนถึงกอนประถมศึกษา
สิทธิไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรหรือผูอยูในการปกครอง
สิทธิไดรับการลดหยอนหรือยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายในการศึกษา
สิทธิและหนาที่ในการอบรมบมนิสัยและจัดใหบุตรหรือผูอยูในการปกครองไดรับการศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากสิทธิและหนาที่ของพอแมผูปกครองที่มีตอบุตรหรือผูอยูในการปกครองตามกฎหมายที่กลาวมา
ทั้งหมดขางตน ทานในฐานะพอแมผูปกครองคงจะเห็นไดวา ทานสามารถแสดงบทบาทตอการจัดการศึกษาของ
ลูกหลานของทานไดมากมาย พอสรุปไดดังนี้

•
•
•
•
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ประการที่หนึ่ง บทบาทในการใหการเลี้ยงดูอบรมใหลูกหลานเจริญเติบโตพรอมทุกดานทั้งรางกาย
จิตใจ อารมณ และสังคม เตรียมความพรอม ทางดานการศึกษาเรียนรู และจัดใหไดรับการศึกษาตามกฎหมาย
ตามความพรอมของครอบครัว และตามศักยภาพของเด็กแมลูกหลานของทานจะเปนเด็กที่มีความบกพรองทาง
รางกายหรือสมอง หรือเปนเด็กที่มีความสามารถเปนพิเศษ หรือดอยโอกาสก็ตาม
ประการที่สอง บทบาทในฐานะตัวแทนขององคกรผูปกครองเขารวมในคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ตาง ๆ เพื่อมีสวนรวมคิด รวมวางแผน และวางนโยบายจัดการศึกษาใหแกเด็กทั้งในชุมชนในทองถิ่นหรือแมแต
ระดับประเทศ
ประการที่สาม บทบาทใชสิทธิใชเสียง รวมเปนคณะกรรมการโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อกําหนด
นโยบายการบริ หารจัดการศึ ก ษาในสถานศึกษา ตลอดจนกํ ากับดูแ ลและประเมินผลสถานศึกษานั้นใน
ดานตาง ๆ
ประการที่สี่ บทบาทในการสงเสริม สนับสนุนใหเกิดความกาวหนาในสถานศึกษาในทุกๆ ดาน เชน
ดานวิชาการ ดานเทคโนโลยี หรือการประสานงานกับชุมชน ฯลฯ ไมใชเฉพาะการสนับสนุนดวยการบริจาคเงิน
ดังที่มักเปนมาในอดีต พอแมผูปกครองมีบทบาทที่จะตองใหความรวมมือกับสถานศึกษา จนถึงครูผูสอน เพื่อ
รวมกันรับผิดชอบนําพาการศึกษาของลูกหลานใหผานอุปสรรคตาง ๆ ไปสูความสําเร็จจนได
ประการที่หา บทบาทในการปกปอง คุมครองลูกหลานจากการใชความรุนแรงใด ๆ การละเมิดทั้ง
ทางรางกาย ทางจิตใจ ทางเพศ ตลอดจนการปฏิบัติอันไมเปนธรรมทั้งหลายทั้งปวง ไมวาที่เกิดขึ้นในสถาน
ศึกษาหรือที่อื่นใด
ประการที่หก บทบาทในการคุมครองใหลูกหลานไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไว
จะเห็นไดวา กฎหมายทั้งที่เปนแมบท คือ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายการศึกษา คือพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ลวนไดรับรองสิทธิและหนาที่ของพอแมผูปกครองไวอยางชัดแจง พอแมผูปกครองจึงพึง
ตระหนักในสิทธิและหนาที่เหลานี้ และใชสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายเหลานี้ เปนหลักประกันในการสรรคสราง
ความเจริญเติ บโตที่พร อมทุก ดานแกลูก หลานของเรา
เพื่อให เขาบรรลุ สูความดี ง าม ความสุข และความรูค วามสามารถตามศักยภาพแหงชีวิตของเขา
อยางแทจริง
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การสื่อสารพูดคุย เปนวิธีการที่มีคุณคาวิธีการหนึ่งที่จะทําใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน แตจะตองรูจัก
เลือกใชคําพูดที่เหมาะสม

ปญหาของลูกหลานที่เกิดจากการสื่อสารที่ไมดีในครอบครัว ที่พบบอยไดแก
1. มีความขัดแยงบอย ๆ ภายในครอบครัว จะสงผลทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางลูกหลานและ
ผูอื่น
2. ลูกหลานมองตนเองดานลบ ขาดความภูมิใจ ขาดความสุข มีความไมแนใจกับสิ่งตาง ๆ โดย
เฉพาะไมแนใจในความรักของพอแมผูปกครอง
3. ลูกหลานขาดความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่น มีโอกาสทําใหคนอื่นเขาใจผิดไดงาย

วิธีเพิ่มคุณภาพในการสื่อสาร
ควรฝกใหลูกหลานไดเรียนรูถึงการพูดที่ถูกจังหวะ เวลา และสถานที่ มีวิธีการดังนี้
1. แสดงความรักอยางตรงไปตรงมา ชัดเจน สมํ่าเสมอ อยาใชความรักเปนเครื่องตอรองกับการ
ฝกฝนลูกหลาน ไมใชคําพูดวา “จะไมรักอีกแลว” เมื่อลูกหลานทําผิดพลาด
2. สรางความรูสึกกับลูกหลานใหชัดเจนวา “พอแมกับลูกสามารถคุยกันไดทุกเรื่อง” มากกวา
“พอแมสามารถสั่งลูกไดทุกเรื่อง”
3. พยายามหลีกเลี่ยงการพรํ่าสอน ตําหนิ ดุดาวากลาว หรือการบอกตรง ๆ วาเขาคิดผิด ตัดสินใจผิด
หรือกระทําผิด เพราะจะทําลายบรรยากาศในการพูดคุย ไมควรถามซํ้า ๆ หรือใชคําพูดซํ้าๆ เชน ถาม
เฉพาะเรื่องการเรียน หรือการบานวาทําเสร็จหรือยัง ทุกวันซํ้า ๆ หรือใชคําวา “ทําไม” อยูบอย ๆ ควรปรับ
เปลี่ยนคําพูด ทาทาง วิธีการใหนาสนุกที่จะคุยตอไป
4. ควรใชทาทีที่สงบขณะที่เกิดความขัดแยง พยายามหาขอมูล รับฟง ยอมรับ ในความแตกตางของ
ความคิด และความรูสกึ หลีกเลี่ยงการใชอํานาจมากที่สุด การใชความเงียบหรือความเย็นชาเพื่อแสดงวากําลัง
โกรธ จะไมชวยทําใหเกิดความเขาใจกัน
5. เปนตัวแบบที่ดีในเรื่องการสื่อสารพูดคุยในครอบครัวใหเด็กรับรูไดและยอมรับเปนแบบอยางการ
ฝกใหแกปญหาเปน

¡ÒÃ½ƒ¡ÅÙ¡ËÅÒ¹ãËŒá¡Œ»˜ÞËÒà»š¹

ชีวิตทุกคนประสบกับปญหาตาง ๆ อยูตลอดเวลาทักษะในการแกปญหาจึงมีความสําคัญและสัมพันธ
กับความสําเร็จในชีวิตเปนอยางยิ่ง การหนีปญหา นอกจากจะไมกอใหเกิดประโยชนแลว หลายครั้งยังทําใหเกิด
โทษตามมาอีกดวย

ลูกหลานที่แกปญหาไมดี มักมีสาเหตุมาจาก
1. มีตัวแบบที่แกปญหาตาง ๆ ไมดี เชน มีตนแบบที่แกปญหาไปตามอารมณมากกวาใชเหตุผลหรือไมสู
ปญหา หรือแกปญหาเพียงแตทําเฉพาะหนาไมมองไปในระยะยาว เปนตน
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2. ขาดการฝกฝน การเลี้ยงดูที่พอแมผูปกครองทําแทนลูกหลานมากเกินไป สงผลทําใหลูกหลาน
เคยชินกับการพึ่งพาผูอื่น รอคอยใหคนอื่นมาชวยคิดและแกปญหาแทน หรือหลายครั้งที่เกิดจากการที่ผูใหญ่
ตระเตรียมสิ่งตาง ๆ พรอมจนลูกหลานไมเคยพบอุปสรรคใด ๆ เปนตน

วิธีฝกใหแกปญหาเปน
1. ผูฝกตองเขาใจระดับความสามารถที่จํากัดของลูกหลาน ใหโอกาสและคอยใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ
เปนระยะ ๆ และตองยอมรับวาการฝกใด ๆ ก็ตามจะตองใชเวลา
2. ใหลูกหลานมีโอกาสเห็นวิธีการแกปญหาที่หลากหลาย พูดคุยถึงขอดีขอเสียของแตละวิธี เปด
โอกาสใหทําโดยเขาไปชวยเสริมบาง เพื่อใหลูกหลานประสบกับความสําเร็จเปนระยะ เพื่อเปนการใหกําลังใจ
แสดงความชื่นชม พูดคุย ใหโอกาสทําซํ้าและใหกําลังใจถาลูกหลานยังทําไมได
3. เพิ่มระดับความยากของปญหาจากเรื่องเล็กไปสูเรื่องใหญ จากเรื่องสวนตัวไปสูเรื่องสวนรวม
จากปญหาภายในบานไปสูปญหานอกบาน พอแมผูปกครองอาจเลาเหตุการณสมมุติเพื่อใหลูกหลานแยกแยะ
ปญหาและลองคิดแกปญหาก็ได

¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨

ความภาคภูมิใจ คือ การรับรูความรูสึกนึกคิดที่บุคคลมีตอตนเอง เห็นและยอมรับความสามารถ เห็น
คุณคาของตน รูวาตนเปนที่รักของคนอื่น และแสดงออกเปนความมั่นใจในการทําสิ่งตาง ๆ อยางมีความสุข
เปนประโยชนตอตนเองและผูอื่น มิไดเกิดจากการที่ถูกตามใจหรือเอาแตใจตัวเอง ความภาคภูมิใจของเด็กมี
ความสําคัญตอการสรางบุคลิกภาพของเขาเปนอยางมาก

ลักษณะของปญหาการขาดความภูมิใจในตนเองที่มักพบ เชน
1. ไมกลาแสดงออก ไมกลาคิดหรือตัดสินใจทํา ทําใหขาดโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ ตอไป
2. มองตนเองและผูอื่นดานลบ รับฟงคําแนะนําจากผูอื่นไดยาก มีอารมณซึมเศราอยูเนือง ๆ ซึ่งอาจ
แสดงออกมาเปนปญหาพฤติกรรมที่กาวราว ออกนอกกฎเกณฑ หนีเรียนติดสารเสพติดได
3. มีผลการเรียนตํ่ากวาความสามารถที่แทจริง

วิธีการเสริมสรางความภาคภูมิใจ
1. เปนแบบอยางที่ดีใหลูกหลานเห็น ชี้ชวนใหเห็นความดีของผูคนที่พบในดานตาง ๆ
2. ใหโอกาสไดทําดีโดยเริ่มใหทําจากสิ่งเล็ก ๆ เรื่องราวสวนตัวเมื่อทําไดใหเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
โดยใหมีสวนรวมในการแสดงออก ทั้งที่บานและที่โรงเรียน ใหเรียนรูถูกผิดผานการกระทํา
3. ควรชื่นชมขอดีใหชัดเจน เพื่อใหลูกหลานเห็นจุดดีในตนชัดเจนขึ้น เชน ความตั้งใจ ความอดทน
ความสามารถดานภาษา การอานหนังสือ การคํานวณ ความมีนํ้าใจ ความเสียสละ เปนตน เมื่อลูกหลาน
ยังทําไมได อยาตําหนิลูกหลานวาเปนคนไมดี หรือขี้เกียจ
4. ตองทําอยูสมํ่าเสมอและใชระยะเวลานาน
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สาเหตุของปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในเด็ก มีรากฐานทีส่ าํ คัญมาจากการทีไ่ มประสบความสําเร็จในการเรียน

สาเหตุการเรียนออนของลูกหลาน ที่พบบอย ไดแก
1. การเลี้ยงดูที่ไมเอื้อตอการเรียน เชน ขาดการมีวินัย ขาดความยับยั้งใจ ขาดความอดทนมุมานะ ขาด
ความรับผิดชอบ เปนตน และยิ่งพอแมเรงรัดดานการเรียนจะทําใหลูกหลานรูสึกเบื่อหนาย ทอแท ไมสนุกกับการ
เรียน
2. มีความบกพรองในการทํางานของระบบประสาท เชน ภาวะปญญาออน พบไดรอยละ 1-3 โรค
สมาธิสั้นพบไดรอยละ 5-10 โรคของความบกพรองในทักษะการเรียน เชน บกพรองในการอานหนังสือ เขียน
หนังสือหรือการคํานวณ พบไดรอยละ 1 โรคเหลานี้ถาไมไดรับการวินิจฉัยจะทําใหลูกหลานขาดโอกาส
ที่จะไดรับความชวยเหลือทางการแพทยและการศึกษา
3. ความสามารถของลูกหลานไมเหมาะสมกับระดับการเรียน ทําใหลูกหลานไมสามารถเรียนตอได

วิธีการชวยเหลือดานการเรียน
1.
2.
3.
4.

หาสาเหตุและแกไขไปตามสาเหตุพื้นฐาน
ใหกําลังใจลูกหลานเปนระยะ อยาประนาม เนนการปรับปรุงตนเองอยางคอยเปนคอยไป
ปรับพื้นฐานความรูใหทันการเรียนการสอน
สรางทักษะดานอื่น เพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจใหลูกหลาน

¡ÒÃª‹ÇÂÅÙ¡ËÅÒ¹»ÃÑºμÑÇ

เด็กที่ปรับตัวยากมักจะแสดงความวิตกกังวล มีอารมณตอบสนองมากกวาปกติเมื่อตองเผชิญกับ
สถานการณใหม ๆ มักไมชอบการเปลี่ยนแปลง มักไมชอบเขาสังคมที่ไมคุนเคย

สาเหตุที่ทําใหลูกหลานปรับตัวยาก ที่พบบอย ไดแก
1. การเลี้ยงดูที่ทะนุถนอมหรือปกปองมากเกินไป
2. ใหความรักหรือความเขาใจนอย หรือแสดงความรักออกมาอยางไมสมํ่าเสมอทําใหลูกหลาน
มีอารมณแปรปรวนงาย ทําใหไมมั่นใจในตัวเอง
3. ขาดประสบการณหรือขาดโอกาสพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ หรือเคยมีประสบการณที่ไมดีมากอน

วิธีชวยลูกหลานปรับตัว
1. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกหลานกับพอแมผูปกครอง ชักชวนใหทําสิ่งตางๆ เปนระยะๆ และ
คอยใหกําลังใจ
2. เริ่มตนควรจะเนนที่ความสามารถตามความถนัดของลูกหลานที่มีอยูและขยายใหแสดงออกได
เพิ่มขึ้นในสถานการณตาง ๆ
3. ถาตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ใหซักซอมความเขาใจและพูดคุยหาทางออกเพื่อแกไขปญหาที่
อาจเกิดขึ้นเพื่อใหลูกหลานไดเตรียมพรอมลวงหนา ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความมั่นใจและทําใหปรับตัวไดดีขึ้น
4. ไมตําหนิหรือลงโทษ หากลูกหลานมีทาทีวาไมพรอมที่จะเผชิญสิ่งใหมตาง ๆ
5. เพิ่มทักษะในการสื่อสาร การเลน การกีฬา ฯลฯ เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
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คนเราอาจแสดงความกาวราวโดยการพูด การทําเสียงดัง หรือแสดงพฤติกรรมที่รุนแรง เชน ชกตอย
ขวางปาสิ่งของ ทํารายผูอื่น เปนตน บางครั้งเด็กก็อาจแสดงความกาวราวซึ่งถือเปนเรื่องปกติ แตจะเปน
ปญหาก็ตอเมื่อไดทําบอย ๆ ในสถานการณตาง ๆ หรือทําตอเนื่องเปนประจํา จนถึงตั้งแกงขมขูนักเรียนคน
อื่น ๆ อันเปนปญหาที่ครูและพอแมจะตองรวมมือกันระงับและปองกัน

สาเหตุที่ทําใหลูกหลานเปนคนกาวราว
1. เห็นตัวอยางของความรุนแรงภายในและภายนอกบาน หรือทางสื่อตาง ๆ เชน หนังสือการตูน
วิดิทัศน โทรทัศน
2. ขาดความอบอุน ขาดคนสั่งสอน อบรม หรือแนะนํา
3. การเลี้ยงดูที่ปลอยใหลูกหลานอาละวาดไดเมื่อมีสิ่งขัดใจ โดยพอแมมิไดหยุดยั้งพฤติกรรม หรือ
มิไดหามปรามอยางสมํ่าเสมอ ปลอยลูกหลานแสดงความกาวราวจนติดเปนนิสัย ความกาวราวในลักษณะนี้
มักพบรวมกับการเอาแตใจตัวเอง ขาดการยับยั้งอารมณ ขาดระเบียบวินัย
4. ลูกหลานถูกกลั่นแกลง ถูกทารุณ หรืออยูในสภาพที่คับแคน พอแมไมรัก
5. ลูกหลานมีความไมสบายใจหรือเครียด และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไมได

วิธีปองกันความกาวราว
1. เลี้ยงลูกหลานใหถูกวิธีและเหมาะสม หลีกเลี่ยงการตามใจหรือบีบบังคับมากเกินไป เปนตัวอยาง
ที่ดี ไมแสดงความกาวราวตอหนาลูก รวมทั้งคอยสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของลูกหลานอยางใกลชิดวา
มีความสุขหรือไมเมื่อตองไปโรงเรียนหรือหนีเรียน
2. ฝ ก ให ช  ว ยตั ว เองมากที่ สุ ด เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในการแก ป  ญ หา คอยให กํ า ลั ง ใจและชื่ น ชมความ
สามารถที่เพิ่มมากขึ้น
3. ขณะเกิดปญหา พอแมผูปกครองควรอยูในอาการสงบ รับฟงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไมดวนสรุป
หาทางใหลูกหลานไดระบายความโกรธแคนในทางที่เหมาะสมและถูกตอง

¾ÄμÔ¡ÃÃÁ·Ò§à¾È·ÕèäÁ‹àËÁÒÐÊÁ

ปจจุบัน พฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสมในหมูวัยรุนเกิดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอการ
เรียนอยางมาก พอแมผูปกครองควรมีความรูและเขาใจธรรมชาติและลักษณะตางๆ ของลูกหลานและ
หาทางออกเพื่อปองกันแตเนิ่น ๆ

สาเหตุที่วัยรุนแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไมเหมาะสม
1. เปนเรื่องธรรมชาติ เด็กรุนใหมเขาสูวัยหนุมสาวเร็วขึ้นและยังอยูในชวงของการเรียนรูจักเพศ
ตรงขาม แตยังขาดประสบการณในการวางตัวใหเหมาะสม การคบหาระหวางเพื่อนตางเพศเปนเรื่องปกติ
จึงควรสงเสริมใหทํากิจกรรมดวยกัน เพื่อที่เด็กจะไดเรียนรูลักษณะนิสัยในการทํางานของแตละคน
2. ตาม “แฟชั่น” วัยรุนตองการไดรับการยอมรับจากกลุมเพื่อน เด็กกลุมนี้มักจะขาดความภาคภูมิใจ
ในความสามารถของตัวเอง จนตองเอาการ “มีแฟน” มาสรางความเปนที่ยอมรับของกลุมเพื่อน
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3. มีสื่อหรือสิ่งแวดลอมที่กระตุนความรูสึกทางเพศไมเหมาะสม เชน จากหนังสือ ภาพยนตรการตูน
หรือเคยเห็นเหตุการณที่กระตุนความรูสึก ฯลฯ
4. เคยมีประสบการณทางเพศอยางไมเหมาะสม เชน เคยเห็นหรือเคยถูกทํารายทางเพศมากอน
5. เหงา ขาดความใกลชิดจากผูปกครอง ขาดความอบอุน ขาดคนเขาใจ
6. ขาดความยั้งคิด ขาดการยับยั้งตนเอง หรือไมมีประสบการณไมเขาใจชีวิตไมเคยเรียนรู ไมรูถึง
เหตุที่นําไปสูการมีเพศสัมพันธ

วิธีการปองกันการมีพฤติกรรมทางเพศไมเหมาะสม
1. พอแมผูปกครองควรพูดคุยหรือสอนเพศศึกษาแกลูกหลาน เพราะเปนผูใกลชิด สามารถปลูกฝง
เจตคติที่ถูกตองไดตามความเหมาะสมกับวัยของลูกหลาน ควรพูดคุยใหเขาใจธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของ
รางกายและจิตใจ ความตองการทางเพศ ทางออกที่เหมาะสม ปลอดภัย ไมทําความเสียหายกับตนเองและ
เพศตรงขาม
2. พอแมผูปกครองควรเขาใจวาการคบหาระหวางเพื่อนตางเพศเปนเรื่องปกติ จึงควรเสริมใหทํา
กิจกรรมดวยกัน เพื่อที่เด็กจะไดเรียนรูลักษณะนิสัยในการทํางานของแตละคน
3. พอแมผูปกครองควรเรียนรูถึงพัฒนาการทางเพศของเด็กแตละชวงวัยและวิธีตอบสนองความอยาก
รูอยากเห็นของเด็กอยางเหมาะสม อยาทําใหเปนเรื่องลึกลับ สอนและทําตัวอยางใหเด็กเรียนรูถึงบทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบของผูชายและผูหญิง การวางตัว การใหเกียรติเพศตรงขาม ขอบเขตของการใหความ
สนิทสนม ผลการกระทําที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ฯลฯ
4. ฝกทักษะตาง ๆ ที่ชวยปองกันปญหา เชน ทักษะการยับยั้งตนเอง การฝกความรับผิดชอบ การรูจัก
คาดการณลวงหนาถึงผลที่ตามมาหลังการกระทํา
5. ใหเด็กภูมิใจในคุณคาของตัวเองโดยไมจําเปนตองเอาการ “มีแฟน” มาทําใหเพื่อนยอมรับและผล
ของการฝกฝนการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การเรียน การกีฬา การดนตรี การเขาสังคม จะทําใหเด็กรูจัก
ยับยั้ง อารมณ รูจักการรอคอย และรูจักการระบายความรูสึกทางเพศในทางที่เหมาะสม
6. ฝกลูกหลานใหทํากิจกรรมตาง ๆ ใหสนุกกับการเรียน ใชเวลาวางใหเปนประโยชน อยูกับคนอื่นก็
สนุกได และอยูคนเดียวตามลําพังก็ไมเหงา เขากับเพื่อนไดหลายกลุมทั้งสองเพศ แตยังคงรักษาความเปนตัวของ
ตัวเองได
7. ใหความใกลชิด สอนใหเรียนรูเรื่องราวรอบตัวทั้งดานดีและดานไมดี ฝกใหเด็กรูสึกสบายใจในการ
พูดคุยเรื่องราวตาง ๆ กับพอแมผูปกครอง ปกปองอันตรายทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กทั้งทางตรงและทางออม
โดยเฉพาะสื่อหรือสิ่งที่เราความรูสึกทางเพศ

หลักในการสอนเรื่องเพศกับลูกหลาน
1. อยาคิดวาการสอนเรื่องเพศเปนการกระตุนใหลูกมีเพศสัมพันธเร็วขึ้น เพราะมีการวิจัยแลวพบวา
เด็กที่ไดรับความรูเรื่องเพศจากพอแมผูปกครองหรือครู จะมีเพศสัมพันธชากวาเด็กที่ไมไดรับความรูเรื่องนี้
2. ไมดุวาเมื่อลูกหลานถามเรื่องเพศ ใหลูกหลานรูสึกวาเรื่องเพศเปนเรื่องปกติที่สามารถถามและ
พูดคุยกับพอแมได
3. ตั้งใจฟงคําถามของลูกหลาน และตอบตามความเปนจริงดวยกิริยาทาทางปกติเหมือนกับการ
พูดคุยในเรื่องทั่วไป
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4. หาโอกาสสอนหรือพูดคุยกับลูกหลานเรื่องเพศจากประสบการณในชีวิตประจําวัน เชน หนังสือพิมพ
ภาพยนตร โทรทัศน นิตยสาร ฯลฯ โดยถามความคิดเห็นของลูกหลาน และสอดแทรกการสอนหรือคํา
แนะนําตามความเหมาะสม

ÊÒÃàÊ¾μÔ´

สารที่เสพเขาสูรางกายโดยวิธีการใดก็ตามจะสงผลตอสภาพรางกายและจิตใจ และทําใหเกิดความ
ตองการที่จะเพิ่มขนาดของการเสพขึ้นเรื่อยๆ มีอาการอยากเมืื่อไมไดเสพ สุขภาพทั่วไปจะทรุดโทรม เหมอลอย
ไมมีสมาธิในการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ขาดเรียน ใชเงินเปลือง และเปนเหตุใหตองไปหาเงินในทางมิชอบ
เพื้อซื้อสารเสพติดนั้นเสพตอไป

สาเหตุที่เด็กติดสารเสพติด (เรียงจากสาเหตุที่พบบอย)
1. ไมฉลาด ขาดความรู ขาดความเขาใจอยางแทจริงในพิษภัยของสารเสพติด ดังนั้นเมื่อถูกชักชวน
หรือรูเทาไมถึงการณ อยากลอง อยากรู คิดผิดวาตนจะไมมีทางติดยา หรือตองการใหกลุมเพื่อนยอมรับวาตัวเอง
ไมกลัว แตผลที่ตามมาคือ เด็กจะติดสารเสพติดอยางรวดเร็วหลังจากที่ลองเสพเพียงครั้งหรือสองครั้งเทานั้น
2. อยูในสิ่งแวดลอมที่คนรอบขางติดหรือรับจําหนายสารเสพติด
3. ปญหาทางเศรษฐกิจ ตองทํางานหนัก จึงใชสารกระตุนเพื่อจะทํางานไดมากขึ้น ซึ่งจะทํารายได
เพิ่มขึ้น
4. ถูกหลอกวาเปนยาขยัน จะทําใหคะแนนสอบดีขึ้น หรือในทางตรงขามอาจเกิดจากความเบื่อในการ
เรียนหนังสือ จึงมั่วสุมและถูกชักชวนใหเสพยา
5. ขาดความรัก ความอบอุนในครอบครัว ทําใหวาเหว ติดเพื่อน และถูกชักนําไปสูการเสพเพราะ
เชื่อวาอาจชวยทําใหสบายใจหรือลืมความทุกขได

วิธีการปองกันปญหาการติดสารเสพติด
1. พอแม ผูปกครองควรจะอบรมสั่งสอนใหลูกหลานเขาใจพิษภัยของสารเสพติด ใหเห็นผลกระทบตอ
สภาพรางกาย อารมณ การเขาสังคม รวมทั้งปญหาตออนาคตของชาติ ฯลฯ ใหรูเทาทันและมีทักษะในการ
ปฏิเสธและปองกันตนเองจากการใชสารเสพติดทุกชนิด
2. ใหความรัก ความอบอุน และทําใหลูกหลานไววางใจที่จะขอคําแนะนํา ปรึกษาในปญหาพื้นฐาน
เชน ปญหาการเรียน ปญหาระหวางเพื่อน และการสรางความรูสึกยอมรับผูที่เลิกสารเสพติดใหกลับเขามา
ในสังคม เพื่อฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ มิใหกลับไปติดสารเสพติดซํ้าอีก
3. สงเสริมการใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยทํากิจกรรม ทั้งที่บานและที่โรงเรียน
4. พอแม ผูปกครองควรทําความรูจักกลุมเพื่อนของลูก ใชหลักเพื่อนชวยเพื่อน สอดสองดูแลชักจูง
ในทางที่เหมาะสม ถาเด็กอยูในกลุมเพื่อนที่ติดสารเสพติด ใหปรับเปลี่ยนกลุมเพื่อน
5. เมื่อเกิดปญหาขึ้นกับลูกหลาน พอแม ผูปกครองควรรวมมืออยางจริงจังกับครูเพื่อชวยกัน แกไข
ปญหาดวยการพาไปบําบัดรักษา และฟนฟูสภาพใหกลับเขามาสูสังคมใหมได
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คณะกรรมการจัดทําคูมือนักเรียนและผูปกครอง
ปการศึกษา 2562
๏ นายพรต สุภาพงษ----------------------- ประธานกรรมการ
๏ นายธิติ สวนแกว ------------------------- รองประธานกรรมการ
๏ นายสมหมาย โอภาษี -------------------- กรรมการ
๏ นางปยะวดี ใจคง ------------------------- กรรมการ
๏ นางสาวสุรภา เอื้อนไธสง --------------- กรรมการ
๏ นางสุจิตรา เมฆเวียน -------------------- กรรมการ
๏ นางสินีพรรณ วานิชเจริญธรรม -------- กรรมการ
๏ นางรัศมี เนตรสมานนท ----------------- กรรมการ
๏ นางสาวมนัทยา สายบัว------------------ กรรมการ
๏ นางวิลาวัลย ศุภพร --------------------- กรรมการ
๏ นายพงษพิพัฒน นิลผาย ---------------- กรรมการ
๏ นายสมพร พอเพียโคตร----------------- กรรมการ
๏ นางสาวสุภาภรณ รุงโรจน -------------- กรรมการ
๏ นายวุฒินันท สัจจวาที ------------------ กรรมการและเลขานุการ
๏ นายปณณทัต วลาบูรณ ----------------- กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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