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 “หากนักเรียนหรือบุตรหลานอันเป็นที่รักของพวกเราคือเมล็ดพันธ์ุที่ต้องการความเจริญ
งอกงาม ผู้ปกครองทุกคนก็คงหลีกไม่พ้นท่ีจะเป็นต้นพันธ์ุหรือผู้ให้กำาเนิด  ส่วนโรงเรียนหรือครูอาจารย์ 
ที่เป็นผู้ให้ความรู้ ก็คงหลีกไม่พ้นเช่นกันท่ีน่าจะเป็นนำาหรือปุ๋ยและแสงแดดท่ีคอยหล่อเล้ียงเมล็ดพันธ์ุ

ให้เจริญงอกงามตามท่ีมุ่งหวัง” เมล็ดพันธ์ุแห่งร่มแกลง“วิทยสถาวร” ก็เช่นเดียวกัน เพราะในปีการศึกษาน้ี                

มีทั้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำาเร็จการศึกษา ก็เหมือนกับโรงเรียน

ได้หว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งคุณภาพออกสู่สาธารณชน ไปเติบโตและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ 

 ผมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการมาจนถึงวันนี้ 

บางคนใช้เวลา 3 ปี บางคนใช้เวลาถึง 6 ปี ผมเชื่อว่าความรู้ และมวลประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ครูบาอาจารย์

ในรั้วเหลืองแดงได้บ่มเพาะแก่นักเรียนไปนั้นจะนำาไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง ครอบครัว 

และประเทศชาติรวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่นักเรียนได้รับการเข้มงวดกวดขันจากครูบาอาจารย์ 

นั่นถือเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่ง ทั้งนี้เชื่อว่านักเรียนทุกคนย่อมเต็มเปี่ยมด้วยความรู้และคุณงามความดี พร้อม

ที่จะก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองของประเทศ พลโลกที่มีคุณภาพและคุณธรรม

 ในปัจฉิมโอวาสสุดท้ายน้ีผมขอให้นักเรียนทุกคนประสบความสุขมีความเจริญก้าวหน้าและประกอบ

สัมมาชีพที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างสูงสุด 

 “นักเรียนทุกคนคือเมล็ดพันธ์ุแห่งคุณภาพท่ีนำาความภาคภูมิใจแก่เราชาวเหลือง-แดง แกลง“วิทยสถาวร”

ด้วยความปรารถนาดี

(นายเอกบรรจง บุญผ่อง)
ผู้อำานวยการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

โอวาทจาก...ผู้อำ นวยการ
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ยินดีต้อนรับ
ผู้อำ�นวยก�รเอกบรรจง บุญผ่อง

การศึกษา
 ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกอกหัวนา อำาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ
 การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ประวัติการทำางาน
 17 สิงหาคม 2535  อาจารย์โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา จังหวัดชลบุรี
 9 พฤศจิกายน 2550  รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ  จังหวัดชลบุรี
 10 กรกฎาคม 2552 รองผู้อำานวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จังหวัดชลบุรี
 19 เมษายน 2553  ผู้อำานวยการโรงเรียนวัดเนินตามาก จังหวัดชลบุรี 
 13 พฤศจิกายน 2557  ผู้อำานวยการโรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม จังหวัดชลบุรี
 1 ตุลาคม 2560  ผู้อำานวยการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง

      ผลงานและการได้รับประกาศเกียรติคุณ โดยสังเขป ดังนี้
 - รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำาปี 2557-2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 - รางวัล สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ระดับเงิน ปีการศึกษา 2557-2558
 - รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 
 - ผู้สนับสนุน ในการจัดงาน การนำาเสนอผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนในฝัน ตามโครงการ
    พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 จนโรงเรียนประสบผลสำาเร็จ ตามเป้าหมาย
 - รางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 
    ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 - รางวัลสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย โดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
 - รางวัลสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 - รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จากกรมส่งเสริมสวัสดิภาพแรงงาน 
 - เกียรติบัตรเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำานวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน  
 - รางวัลเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ศึกษา 
 - รางวัลหนึ่งแสนครูดี คุรุสภา 
 - รางวัลผู้ทำาคุณประโยชน์ สกสค.
 - รางวัลผู้บริหารดีเด่น ระดับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
 - รางวัลครูดีศรีพนัส  
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ระดับภาค ประจำาปีการศึกษา 2558 
   จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 - รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู ประจำาปี 2559
 - รางวัลผู้บริหารระดับสถานศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำาปี 2559 โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 - โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำาปีพุทธศักราช 2560 
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        ในวันสำาคัญ  วันที่นักเรียนทุกคนจบการศึกษา  วันที่นักเรียนก้าวเดินออกจาก  รั้วเหลือง-แดง 
   แกลง“วิทยสถาวร” ครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ขอแสดงความยินดี กับความพากเพียร 
   อดทน และตั้งใจเรียนจนประสบความสำาเร็จในวันนี้
         การเรียนในระดับชั้นมัธยม นั้นอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามมากนัก  เราก็สามารถจบออกมาได้  
   ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนในมหาวิทยาลัยที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องไปพบเจอ เพราะการเรียน
  ในมหาวิทยาลัยต้องใช้ความตั้งใจ ความพยายาม การอดทนต่อสิ่งยั่วยุ  และอดทนต่อความยากลำาบาก   
   ต่อการเรียนเป็นอย่างมาก ซ่ึงครูก็ขออวยพรให้นักเรียนของครูทุกคนผ่านจุดน้ันให้ได้และประสบความสำาเร็จ
   เร่ืองการเรียนในท่ีสุดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลายๆ คนมีท่ีเรียนเรียบร้อยแล้ว แต่อีกหลายๆ คนอาจจะยัง

ไม่มีที่เรียนก็ขอให้นักเรียนพยายามและสู้ต่อไป อย่าท้อ อย่าถอย ถึงแม้เป้าหมายหรือคณะที่ตั้งใจไว้อาจจะไม่ได้ดั่งใจก็ตาม  แต่ก็ขอให้
นักเรียนมีความตั้งใจ  มีความพยายาม และสิ่งสำาคัญที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้น นั่นคือคุณสมบัติของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์
ที่แตกต่างจากวัยเด็กอย่างไรก็ตาม ครูก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์เหลือง-แดงทุกคน ไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ขอให้ประสบความสำาเร็จด้วยความ
ตั้งใจ ด้วยความพยายามของตนเอง หากไปทำางาน ประกอบอาชีพ ก็ขอให้ทำาในสิ่งที่สุจริต ฝึกฝน ฝึกปรือฝีมือของตนเองให้เก่งขึ้น
ทุกวันๆ ถึงแม้ว่าวันหนึ่งนักเรียนจะจบการศึกษาไปแล้ว แต่ชีวิตของนักเรียนยังคงต้องเรียนรู้และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอสำาหรับครูเอง ครู
ยังเชื่อเสมอว่าตัวเองไม่ใช่เรือจ้าง อย่างที่ใครๆ เปรียบครูเป็นดั่งเรือจ้าง เพราะครูไม่ได้พานักเรียนไปส่งยังเป้าหมายได้ทุกคน แต่ครูเป็นผู้
ฝึกสอนให้นักเรียนพายเรือ เมื่อนักเรียนพายเรือเก่งแล้ว นักเรียนก็จะสามารถพายไปยังจุดหมายที่อยากจะไปเองได้ ครูเป็นผู้ฝึกสอน
ให้นักเรียนว่ายนำา เพราะหากพายเรือออกไปแล้ว เรือล่ม นักเรียนจะได้รู้จักเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆ ได้
 สุดท้ายครูก็ขอฝากนักเรียนท่ีจบการศึกษาปีการศึกษา 2560 ในวันน้ีว่า ครูยังเป็นครูของนักเรียนทุกคนเสมอนะคะไม่ว่านักเรียน
จะมีปัญหาอะไร สามารถปรึกษา ติดต่อครูได้ทุกช่องทางที่สามารถติดต่อได้ ครูยินดีเสมอที่จะช่วยแก้ปัญหาให้นักเรียนทุกคน 
ขอแสดงความยินดีกับความสำาเร็จในวันนี้และวันข้างหน้าคะ

 อาทิตย์อุทัย เหลืองแดง แกลง 100 ปี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ม.3 และ ม.6
ที่จบการศึกษาทุกคน 3-6 ปีที่ผ่านมานักเรียนได้มาศึกษาเรียนรู้ที่สถาบันเหลืองแดง แกลง“วิทยสถาวร” 
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ทำากิจกรรมต่างๆ โดยการนำาของสภานักเรียน นักเรียนได้พัฒนาตนเองทุกด้าน 
ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เป็นคนเก่ง คนดี มีความขยันหมั่นเพียร 
มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความอดทน เข้มแข็ง วิริยะ อุตสาหะ มีความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ          
มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ขอให้นักเรียนได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการเรียน การศึกษา การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา และ
ที่สำาคัญคือใช้ในการสร้างสรรค์สังคมไทยสู่ความเป็นอาเซียนและสากลต่อไป
 การศึกษาเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์ ในศตวรรษที่ 21 สังคมแห่ง
การเรียนรู้มีทั้งดีและไม่ดี นักเรียนต้องฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดในการแก้ปัญหา ฉลาดในการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆและสร้างสรรค์ช่วย          
ส่งเสริมตนเอง สถาบันและสังคมให้สูงขึ้น ช่วงเวลาที่ผ่านมา 3-6 ปี นักเรียนได้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนๆ นักเรียนได้หัวเราะ ร้องไห้ 
สนุกสนาน ดีใจ เสียใจ นั่นคือการเรียนรู้ของชีวิต บรรยากาศแบบนี้อาจจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะ ม.6 ต้องศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
การศึกษาสูงขึ้น ความรับผิดชอบต้องมากขึ้น   ความเป็นตัวของตนเองเพิ่มมากขึ้น การศึกษาในยุค Thailand 4.0 นักเรียนต้องให้ความ
สำาคัญกับ ICT ภาษาต่างประเทศ คุณธรรมจริยธรรม และอาชีพในอนาคตที่เหมาะกับตัวของตนเอง จะส่งผลให้อนาคตดีมีคุณภาพ   ศิษย์
เก่ารุ่นพี่ที่จบไปมีอนาคตที่ดีทุกรุ่น แต่ละรุ่นก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สังคม และบ้านเมือง อยู่ตลอดเวลา ม.3 และ ม.6 รุ่นนี้ก็เหมือนกัน
ขอให้นักเรียนเจริญรอยตามรุ่นพ่ีๆของเราท่ีได้ปฏิบัติต่อ ๆกันมารุ่นต่อรุ่น เม่ือนักเรียนเรียนจบแล้วมีงานทำาขอให้นักเรียนกลับมาบ้านของเรา
บ้านเหลืองแดง แกลง“วิทยสถาวร” กลับมาหาคุณครู มาหาน้อง ๆมาแนะนำาน้อง ๆในเรื่องการเรียนการทำางาน การใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพ
 ในโอกาสนี้ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์และบุญบารมีของท่านพ่อหลำา ยั่งยืน  จงดลบันดาล
ให้นักเรียนทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์ดี มีความสุข มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม และได้ศึกษาต่อในแผนหรือ
คณะสาขาที่ปรารถนาทุกๆคน

นางชวนพิศ  คาดสนิท
รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป

นายทวี  พรมจันทร์
รองผู้อำานวยการโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

โอวาท...รองผู้อำานวยการ
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รักลูก ๆ ทุกคน

นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จากใจ...หัวหน้าระดับ ม.6

จากใจ...หัวหน้าระดับ ม.3
 คิดแล้วก็น่าใจหายที่ลูกเหลือง - แดง  ม. 3 และ ม. 6  ประจำาปีการศึกษา 2560  
จะจบการศึกษาในช่วงชั้นนี้อีกไม่นาน  ในปีการศึกษา 2560 นี้  มีกิจกรรมหลากหลายที่พวกเรา
ได้ร่วมกันสร้างเพื่อโรงเรียนของเรา  ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นักเรียนได้รับจะช่วยให้พวกเราดำารงชีวิต
ในสังคมได้อย่างมีความสุข และปลอดภัยในยุคปัจจุบันการศึกษานับเป็นสิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้  
ความรู้เปรียบเสมือนอาวุธที่พวกเราจะใช้ในการดำารงชีวิตให้สมกับเป็นเยาวชนไทยในยุคสมัยไทยแลนด์ 4.0  
 นับจากนี้ความทรงจำาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6  จะเป็นความทรงจำาที่ไม่มีวัน
ลืมเลือน  อาจจะมีทั้งด้านดีและไม่ดี  ครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนทุกคนจะนึกถึงเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้รั้วเหลือง – แดง  แห่งนี้  
ครูเช่ือว่าพวกเราได้รับประสบการณ์จากโรงเรียนไปไม่มากก็น้อย  ประสบการณ์ใดดีก็ขอให้นำาไปใช้ต่อในภายภาคหน้า  ประสบการณ์ใด
ที่ไม่มีดีก็ขอให้จำาไว้เป็นบทเรียน  เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เลือกทางเดินชีวิต  เลือกอนาคตก็คือตัวของเราเอง  พวกเราคือเยาวชน
คนรุ่นใหม่ที่จะคอยเป็นกำาลังหลักของประเทศชาติ  ในการดูแล  และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป  ถึงแม้โลกภายนอกอาจจะไม่ง่าย
เหมือนที่ผ่านมาก็ขอให้พวกเราอดทน  สู้กับมันเพื่ออนาคต  ถ้าล้มก็ลุกแล้วเดินหน้าใหม่  แต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดที่จะทำาตาม
ความฝัน...  และที่สำาคัญ เมื่อเราประสบความสำาเร็จจงอย่าลืมผู้มีพระคุณ  เพราะความกตัญญูจะช่วยให้อยู่ในสังคมนี้ได้
อย่างมีความสุขตลอดไป
 สุดท้ายนี้ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัยบุญบารมีของหลวงพ่อหลำาฯ  ยั่งยืน และบูรพคณาจารย์ที่ได้สืบทอดเจตนารมณ์
ในการสั่งสอนศิษย์มายาวนาน  ให้พวกเราลูกเหลือง-แดงที่จบการศึกษาทั้งภาคบังคับ และขั้นพื้นฐานได้ประสบความสำาเร็จในชีวิต
มีความสุขในการดำารงชีวิต  และไม่ลืมดินแดนเหลือง – แดงแห่งนี้ที่เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับพวกเราแห่งนี้  
 “ร่มแกลงเรานี้  เหลือแดงน้องพี่  ช่วยกันจรรโลง”

 ครูมีความเช่ืออยู่อย่างหน่ึงว่า การท่ีคนเราจะได้มาเรียนรู้ ดูแล และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม
ใหญ่ ๆ น้ัน ข้ึนอยู่กับเหตุและปัจจัยหลากหลายอย่าง ท่ีเรียกว่า “พรหมลิขิต” ตลอดชีวิตราชการ 7 ปี
ที่ผ่านมา ครูมีบทบาทการเป็นผู้สอน แต่โอกาสนี้ ครูได้รับโอกาสให้ดูแลลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายครูอย่างมาก ครูคิดอยู่ตลอดว่า เมื่อได้รับหน้าที่นี้ จะทำาอย่างไรให้ลูก ๆ ถึงจุดหมาย
โดยบริบูรณ์ จะทำาอย่างไรที่จะบริหารจัดการ ดูแล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จนครูเองก็เรียนรู้มาจาก
นักเรียนว่า “เมื่อเราให้ใจแก่ใคร เราจะมักจะได้ใจตอบกลับมา”จากวันที่ปฏิบัติหน้าที่วันแรกจนวันนี้ 
ครูกล้าพูดได้เต็มปากว่า ครูชื่นใจ ภูมิใจ และมีความสุขอย่างยิ่งที่ลูก ๆ ของครู“มีความรู้คู่คุณธรรม” จำาคำาของครูไว้ว่า...คนที่มีความรู้
และมีคุณธรรมเป็นคนที่สังคมต้องการ... เมื่อลูก ๆ  ก้าวออกนอกรั้วเหลืองแดงแห่งนี้ จงเป็น “คนเก่ง” ที่มีค่า อย่าใช้ความเฉลียวฉลาด 
ความรู้ และสติปัญญาของเรา คดโกงทุจริต แต่ให้ใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้พัฒนา แต่ถึงอย่างไร
ก็ตาม ลูก ๆ จะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเป็น “คนดี” อีกด้วย การเป็นคนดีคือการมีจิตใจเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที มีวินัย 
รับผิดชอบ และคุณธรรมอีกนานัปการ ซึ่งต้องเป็นการทำาความดีโดยเนื้อแท้ มิใช่การทำาความดีเพื่อหวังสิ่งใดตอบแทน 
 ในโอกาสนี้ครูจึงขอให้คุณงามความดีที่นักเรียนได้กระทำาทุกประการ จงเป็นปัจจัยในการส่งผลให้ลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และ 6 ปีการศึกษา 2560 ทุกคนประสบความสำาเร็จในชีวิต ในหน้าที่การงาน และขอให้จดจำาไว้เสมอว่า   “วันหนึ่ง...พรหมลิขิต...
ได้พาให้พวกเรามาพบกัน และก็พรากให้พวกเราต้องจากกัน” แต่ลูก ๆ ของครูจะเป็นความทรงจำาที่ดีไปตราบนิจนิรันดร์     

#ใช้ชีวิตให้สนุกครับ
ด้วยรักและปรารถนาดี

นายอธิพันธุ์   เหลืองชัยชาญ

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ่



My Experience Abroad
Kru Cholakit Wongkot

 If you had a chance to travel anywhere in South-East Asian country, where would you like to go? Why? The                  
question I asked you is to consider about your experience abroad that it is not necessary to be the farther countries but 
they can also be our neighboring countries. Like Myanmar, Cambodia, Vietnam and Laos. They are located at your nose. 
Let’s see what an English teacher travelling to Laos would get. Would you feel the same as I mentioned here or not…?
 This country is a close neighbor. Also the relationship between Laos and Thai is like a brotherhood. They run 
trading, exchange working, and  share culture. It is very convenient to visit. You can travel to the country via land or air. 
You can drive from Thailand through its country or you can use the public transportation. Just a reminder, Laos is a right 
side driving country, while Thailand is a left side driving country. If you like to fly, many airlines are ready to serve you 
from Don Muang airport, Suvarnnabhumi airport and other domestic airports. The choice is yours…
 In October, 2017, Laos was chosen as our school education- tour destination for teachers and school staff.                    
It was a 5-day-tour. We were privileged to tour their 3 main tourist attractions: VangVieng, Luang PraBang and                     
Vientiane. Throughout the trip, we travelled by Loatian- tour bus with skilled- bus driver and a local tour guide. 
 Honestly, I have been to this country many times. Although I don’t feel like travelling abroad anymore but I feel 
it’s just like travelling in my home country which I love. It is our second home for Thais, isn’t it?...Why?
 Here are some nice reasons:  first is its people; we look similar (between the Thais and Laos).Second is its                  
language which is really familiar to our E- sarn dialect language. Third is its culinary meals which are alikeThai food. But 
the taste is slightly milder. If you are fond of eating sticky rice with grilled- chicken or grilled-pork for the meals, it is 
easily found in every corner there; whether during the day or night; or from the street food vendors to nice restaurants. 
If you have fancy for western food and drinks or high - end restaurants, you can find them there easily too. Fourth is its 
costume; Laos women wear a long skirt called Pha Sin like our Thai women in the northern and eastern part of Thailand. 
And fifth is their hospitality, you will be treated warmly like you are a big brother because your Baht talks louder there 
throughout the country. Every place accepts Baht. It is better than to carry a sack of Laos Kip. Feel great!!!You were                  
a millionaire!!!
 Let’s talk about what I found out about Laos as an English teacher. It is accepted that they can speak, read,                 
write and understand Thai very well. Our tour guide told us that they watch Thai series, Thai programs on TV. They adore 
our singers and actors. They can sing Thai song as if they own it. They communicate with us using Thai language fluently. 
Two thumbs up, Laos!!! What about us? We can just read the road signs, signs or a car template written in Laos. Slowly 
pronounce the words like we were an early primary school student. Think twice!!! How many foreign languages can Laos 
speak? At least 3 languages; French, English, and Thai.
 According to the tour guide - - China and Korea invested big money running business for a long run- - 5o years 
- - between Laos government. We passed some places and saw their communities have been being constructed. In      
learning language area - - it’s a great opportunity for a language learner - - to practice Chinese and Korean there! They 
are steps forward us in language learning in the near future. Think about how Laos can understand and use Thai well. 
They learn it from series, programs on TV, songs and films. They allow themselves surround with Thai language. It really 
works. 
 “Practice makes perfect” is always true in language learning. If you like to progress in language, you have to 
seek and choose your like-most ones to practice it. Do better means you improve. For you is to be a new you.
 That’s my own view about Laos in language learning. Beside, Laos has many wonderful things to serve your 
interest. If you can find time to experience abroad, Why not add this on your lists? 
 With all my best wishes. 

A well-known  Nam Xong  
for tubing in Vang Vieng.

City Gate (               ):Patuxay
        Vientiane

 Don’t - miss this activity. 
Tak Bat ;Give food to the monks, 

Luang Pra Bang 
    (                            ) style.

Tad Kuang Si Waterfall,  
Luang Pra Bang

(                        )
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 ด.ญ. หทัยภัทร  ธิมาทาน ม.1/11

 ด.ญ.พิมพ์อัปสร  ขาวสุข ม.1/11  

 ด.ญ.จณิสตา  นิสสัยมั่น ม.1/11

 ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด  เข้าแข่งขันระดับภาค

กิจกรรมแข่งขันตอบคำาถามสารานุกรมไทย

สำาหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 23  โครงการสารานุกรมไทย

สำาหรับเยาวชน  โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสโมสรไลออนส์สากล

รวม 310 ประเทศไทย ประจำาปี ๒๕๖๐

Klaen
g Library ข้อมูลโดย ครูเอื้อมพร  ชื่นอารมย์และ

ครูดารินทร์  กิจชัยวัฒนา

น.ส.นภสร  ประเสริฐธรรม ม. 6/1
น.ส.สุนันทา  ยินดี  ม. 6/1
น.ส.ธารารัตน์  วงศ์แวว ม. 6/1
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำาดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  กิจกรรมการประกวด
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปีการศึกษา 2560  
 และได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำาดับที่ 1 ระดับภาค 
กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 
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ชื่อ   นายธีรชัย ชุ่มชื่น
การศึกษา   มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) พืชศาสตร์ 
ป.บัณฑิต   วิชาชีพครู 
ประวัติการทำางาน  2553 หัวหน้างานสวนโชว์ สวนนงนุชพัทยา
   2555 ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนิคมวิทยา ระยอง
   2558 พนักงานราชการ โรงเรียนวัดป่าประดู่ ระยอง
ภูมิลำาเนา   63/3 ม. 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

ชื่อ   นางสาวกรณาธิป  ชิณวงษ์
การศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี    การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
  จิตวิทยาการแนะแนว
ประวัติการทำางาน   2557  พนักงานราชการ 
  โรงเรียนศรียานุสรณ์  จันทบุรี 
ภูมิลำาเนา   1 ม.6 ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ 
  จ.จันทบุรี 22190

แนะนำ�บุคลากรใหม่

นางสาวฐิติรัชต์  เนตรธัญยพัฒน์  
และนางสาวศรีสุดา  ฉลอง

ครูดีศรีวส.�

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น 

ระดับจังหวัด ประจำาปี 2560 (คุรุสภา)
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นางสาวพรรณิกา  สุวรรณอำาไพ

รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15

 ระดับสถานศึกษา ประจำาปี 2561                                                     
 นางเตือนใจ  สมคิด 

นายสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์

ชื่อ  นางสาวยลลดา  เฟื่องเกษม 
การศึกษา ระดับอนุบาล  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
  ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
  ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.นาฎศิลป์ไทย
ภูมิลำาเนา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ครูดีศรีวส.�

นายทวี  พรมจันทร์, นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์, 
นายบุญส่ง พุ่มบาน, นายกัมพล จิตรเอื้ออารีย์กุล  

และนายโกมล ชัยเจริญศิลป์
จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

รางวัลคุรุปูชนีย์ 

รางวัลคุรุสดุดี

การประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำาเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. obec awards 

ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี

นายสรศักดิ์  บัวแย้ม
รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์  ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางสาวสุภาพรรณ  เวชศรี  
รางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม 
ด้านวิชาการ และ

เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ

นายกิตติ  วิริยะกิจ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

เหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ด้านวิชาการ และ
เข้าร่วมประกวดในระดับชาติ

นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
รางวัลคุรุสดุดี ครั้งที่ 62 ประจำาปี 2560 

จากคุรุสภา 
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ชื่อ นางสาวธัญสิริ  สุทธิสถิตย์
ชื่อเล่น  ปลา   นักเรียนชั้น ม.5/2
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ชื่อบิดา    นายชวลิต   สุทธิสถิตย์
ชื่อมารดา  นางสาวพรรณี   เหรียญลำาดับญาติ
นางสาวสุธาสินี  ใจเย็น ชื่อเล่น  ฝ้าย
นักเรียนชั้น ม.6/4
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ชื่อบิดา  นายสุเนตร   ใจเย็น
ชื่อมารดา   นางสำาราญ   ใจเย็น
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
 การแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38  (รอบคัดเลือก
ตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2) 
ณ จังหวัดชลบุรี 
ผลการแข่งขัน
 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2  เข้าแข่งขันกีฬา
นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38  ณ จังหวัดนครราชสีมา)

เด็กดีศรีวส.

นางสาวเจนจิรา  บุญนิมิตร   
ชื่อเล่น  เจน  นักเรียนชั้น ม.5/6
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ชื่อบิดา  นายวีระศักดิ์   บุญนิมิตร
ชื่อมารดา   นางสาวสายฝน   วิลัยวงค์
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์” 
ณ จังหวัดนนทบุรี
ผลการแข่งขัน
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ได้สิทธิ์เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดน่าน)
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1.ชื่อ     เด็กหญิงบงกช  สิ้นเคราะห์ ชื่อเล่น แนท
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
บิดา      นายวสันต์  สิ้นเคราะห์
มารดา      นางสาวมรกต เจริญวงศ์
2.ชื่อ    เด็กหญิงวารี  คมขำา ชื่อเล่น วารี
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
บิดา    สมยศ คมขำา
มารดา    ศิริพร  เหมภักดี
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
 เหรียญเงิน  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับม.ต้นงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67

1.ชื่อ  นางสาวปรารถนา  วานิชรัตน์  ชื่อเล่น ปลาย
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
บิดา  นายนฤนาท วานิชรัตน์
มารดา  นางสาวปัทมา ประดับเพชร 
2.ชื่อ  น.ส.ปภัทรศรา อรัญวงศ์ ชื่อเล่น ดรีม
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
บิดา  นายไกรศร อรัญวงศ์
มารดา นางสาวประทุม หมั่นสมัคร
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
 เหรียญทอง  ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 67

ชื่อ  นายนันทวัฒน์  สะอาด  
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
บิดา  นายสอน  สะอาด
มารดา  นางราตรี  สะอาด

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ  เป็นตัวแทนจังหวัดระยองเข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดระดับภาค ณ จังหวัดชลบุรี

ชื่อ  นายภูรีภัทร  ยั่งยืน
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
บิดา  นายสินธร  ยั่งยืน
มารดา นางสาวธัญรัศม์  ไตรสิทธิ์ธนากุล

1. 2. 1. 2.



เด็กดีศรีวส.

ผลงานกีฬานักเรียน ระดับประเทศ
นายศิรวิชญ์  ปรางศรี    ชื่อเล่น  ฟาร์ม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2
ประเภทกีฬา  ไคท์เซิร์ฟ (Kite  surf)
ชื่อบิดา   นายประณี   ปรางศรี
ชื่อมารดา   นางสาวทินสิรี   ปองความดี
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
ตัวแทนทีมชาติไทยรายการชิงแชมป์โลก  

นายกฤตภาส   สวัสดิภาพ ชื่อเล่น  เก้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
ประเภทกีฬา นักกีฬาจักรยานเสือภูเขา
ชื่อบิดา   นายสิทธิเดช   สวัสดิภาพ
ชื่อมารดา   นางราตรี   สวัสดิภาพ
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
1. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 33 
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ดอกแก้วเกมส์”
ณ จังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
(ประเภทอินไลน์เรส , ประเภทครอสคันทรี ชาย)
2. การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำาปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย (ครอสคันทรี่)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
3. สุดยอดการแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขาของเมืองพัทยา  ปี 2559
(PATTAYA MOUNTAIN BIKE CHALLENGE 2016) 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  (ชาย)
ชิงถ้วยเกียรติยศนายกเมืองพัทยา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวธันยพร  สรรเสริญ   ชื่อเล่น  น้อยหน่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/10
ประเภทกีฬา   เปตอง
ชื่อบิดา    นายอนันต์   สรรเสริญ
ชื่อมารดา    นางเกสร   สรรเสริญ
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
       การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์”
ณ จังหวัดนนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
(ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับประเทศ ณ จังหวัดน่าน)

นายวัชระ   สิงห์ฉาดฉาน ชื่อเล่น  ซิม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/8
ประเภทกีฬา  มวยไทย
ชื่อบิดา นายสมพันธ์   สิงห์ฉาดฉาน
ชื่อมารดา  นางสาววัชรินทร์   เทพศาสตรา
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
       การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์”
ณ จังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ
( ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดน่าน )

เด็กหญิงปาลิตา  ไข่ติยากุล   ชื่อเล่น  ขิม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.3/6
ประเภทกีฬา   มวยไทยสมัครเล่น
ชื่อบิดา    นายสินชัย   ไข่ติยากุล
ชื่อมารดา     นางสาวปิยะวรรณ   รัตนตรัย
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
       การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 34 
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ดอกแก้วเกมส์” 
ณ จังหวัดสระแก้ว  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

วอลเลย์บอลชายหาด  2  คน 
1. นางสาวปฏิมา  ขจิตวัฒนกุล   ชื่อเล่น  เวย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ชื่อบิดา    นายศิริชัย   ขจิตวัฒนกุล
ชื่อมารดา    นางสาวเรณู   งามเสงี่ยม
2. นางสาวเจนจิรา  บุญนิมิตร   ชื่อเล่น  เจน   
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ประเภทกีฬา วอลเลย์บอลชายหาด
ชื่อบิดา   นายวีระศักดิ์   บุญนิมิตร
ชื่อมารดา   นางสาวสายฝน   วิลัยวงค์
ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 39  
(รอบคัดเลือกระดับเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ได้สิทธิ์เป็นตัวแทน 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 39   
ณ จังหวัดนครนายก)

นางสาวสุกัญญา  พ่วงอยู่ ชื่อเล่น  โบนัส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10

ประเภทกีฬา กีฬาลอนโบวล์ส

ชื่อบิดา    นายสุริยา   พ่วงอยู่

ชื่อมารดา    นางอโนทัย   พ่วงอยู่

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

ตัวแทนทีมชาติไทย รายการชิงแชมป์เอเชีย  ครั้งที่ 29 
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 ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำาคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตามปฏิทินจีนเช่นเดียวกับวันสงกรานต์ ซึ่งมีประวัติความเป็นมา
ยาวนานกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งวันตรุษจีนในปีนี้ตรงกับวันที่16 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้คนต่างให้ความสำาคัญและมีการเฉลิมฉลองทั่วโลก โดยเฉพาะชุมชน
ขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน
         โดยชาวจีนจะเริ่มเตรียมงานฉลองตรุษจีนหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน ผู้คนเริ่มซื้อของขวัญ
  สิ่งของประดับบ้านเรือน  ชาวจีนจะทำาความสะอาดบ้านของตน ตั้งแต่บนลงล่าง  หน้าบ้าน
  ยันท้ายบ้านซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้ายออกไป ประตูหน้าต่างจะถูกประดับประดาด้วย  
  กระดาษที่มีคำาอวยพร อย่างเช่นอยู่ดีมีสุขรำารวยและอายุยืนโดยเทศกาลตรุษจีนนี้ชาวจีน
  จะทำาการเฉลิมฉลองทั้งสิ้น 15 วันดังนี้

 *วันที่แปด ครอบครัวจะร่วมกัน

รับประทานอาหาร  และเมื่อถึงเวลา
เที่ยงคืน  ทุกคนจะสวดมนต์ขอพร
จากเทียนลงมาข้างล่าง เทียนกงเทพ
แห่งสวรรค์
 *วันที่เก้า จะสวดมนต์ไหว้และ
ถวายอาหารแก่เง็กเซียนฮ่องเต้
 *วันที่สิบถึงวันที่สิบสอง เป็น
วันของเพื่อนและญาติๆ ซึ่งควรเชื้อเชิญ
มาทานอาหารเย็นและหลังจากที่ทาน
อาหารที่อุดมไปด้วยความมัน
 *วันท่ีสิบสาม ถือเป็นวันท่ีชาวจีน

จะรับประทานข้าวธรรมดากับผักดองกิมกิ 

ถือเป็นการชำาระล้างร่างกาย
 *วันท่ีสิบส่ี วันเตรียมงานฉลอง
โคมไฟ
 *วันที่สิบห้า  วันฉลองตรุษจีน
 ก่อนจากกันไปวันนี้ขออวยพร
ให้ผู้อ่านทุกคน มีความสุขในวันตรุษจีน

 *วันแรกของปีใหม่ เป็นการต้อนรับ

เทวดาแห่งสวรรค์และโลกผู้คนจะคนงด
ทานเนื้อเพราะเชื่อว่าจะเป็นการต่ออายุ
และนำามาซึ่งความสุขในชีวิตให้กับตน
 *วันที่สอง ชาวจีนจะไหว้บรรพชน
และเทวดาทั้งหลายและจะดูแลสุนัข
เป็นอย่างดีเพราะเชื่อว่าเป็นวันที่สุนัข
ได้ถือกำาเนิดขึ้นบนโลก
 *วันท่ีสามและส่ี เป็นวันท่ีบุตรเขย
จะต้องทำาความเคารพพ่อตาแม่ยาย
 *วันที่ห้า เรียกว่า พูวู ซึ่งวันนี้                
ทุกคนจะอยู่กับบ้านเพ่ือต้อนรับการมาเยือน
ของเทพเจ้าแห่งความรำารวย
 *วันที่หกถึงสิบ ชาวจีนจะเดินทาง
ไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและ
เข้าวัดสวดมนต์เพื่อความสุขความเจริญ
 *วันที่เจ็ด  เป็นวันที่ชาวนานำาเอา
ผลผลิตของตนออกมา และจะทำานำาที่ทำา
มาจากผักเจ็ดชนิดเพื่อฉลองในวันนี้
โดยเชื่อว่าเป็นวันถือกำาเนิดมนุษย์ผู้คน
จะรับประทานหมี่ซั่วและปลาดิบ 
เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและประสพ
ความสำาเร็จ

ฉลองตรุษจีนอย่างไรให้เฮง...เฮง...เฮง!!!

กงจู้เจี้ยนคัง ซิ่งอวิ้น ซินเหนียนไคว้เล่อ

ขอให้แข็งแรงโชคดีมีความสุขในวันปีใหม่

โดย ครูมุกรินทร์ นิลโกศล, ครูอัจฉริยา พุทธเวช
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ฉลองตรุษจีนอย่างไรใหเ้ฮง...เฮง...เฮง!!! 
 

 ตรุษจีนเป็นเทศกาลที่ส าคัญที่สุดของจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนเช่นเดียวกับวันสงกรานต์ ซึ่งมีประวัติ
ความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งวันตรุษจีนในปีนี้ตรงกับวันที่16 กุมภาพันธ์ ผู้คนต่างให้ความส าคัญและมีการ
เฉลิมฉลองทั่วโลก โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่ของคนเชื้อสายจีน 
 โดยชาวจีนจะเริ่มเตรียมงานฉลองตรุษจีนหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน ผู้คนเริ่มซื้อของขวัญสิ่งของประดับ
บ้านเรือน ชาวจีนจะท าความสะอาดบ้านของตน ตั้งแต่บนลงล่าง หน้าบ้านยันท้ายบ้านซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชค
ร้ายออกไป ประตูหน้าต่างจะถูกประดับประดาด้วยกระดาษท่ีมีค าอวยพร อย่างเช่นอยู่ดีมีสุขร่ ารวยและอายุยืนโดย
เทศกาลตรุษจีนนี้ชาวจีนจะท าการเฉลิมฉลองทั้งสิ้น15วันดังนี้ 
 วันแรกของปีใหม่ เป็นการต้อนรับเทวดาแห่งสวรรค์และโลกผู้คนจะคนงดทานเนื้อเพราะเชื่อว่าจะเป็นการต่อ
อายุและน ามาซึ่งความสุขในชีวิตให้กับตน 
 วันที่สอง ชาวจีนจะไหว้บรรพชนและเทวดาทั้งหลายและจะดูแลสุนัขเป็นอย่างดีเพราะเชื่อว่าเป็นวันที่สุนัขได้
ถือก าเนิดขึ้นบนโลก 
 วันที่สามและสี่ เป็นวันที่บุตรเขยจะต้องท าความเคารพพ่อตาแม่ยาย 
 วันที่ห้า เรียกว่า พูวู ซึ่งวันนี้ทุกคนจะอยู่กับบ้านเพื่อต้อนรับการมาเยือนของเทพเจ้าแห่งความร่ ารวย 
 วันที่หกถึงสิบ ชาวจีนจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้องเพ่ือนฝูงและเข้าวัดสวดมนต์เพ่ือความสุขความเจริญ 
 วันที่เจ็ด เป็นวันที่ชาวนาน าเอาผลผลิตของตนออกมา และจะท าน้ าที่ท ามาจากผักเจ็ดชนิดเพื่อฉลองในวันนี้
โดยเชื่อว่าเป็นวันถือก าเนิดมนุษย์ผู้คนจะรับประทานหมี่ซั่วและปลาดิบ เพ่ือชีวิตที่ยืนยาวและประสบความส าเร็จ 
 วันที่แปดครอบครัวจะร่วมกันรับประทานอาหารและเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนทุกคนจะสวดมนต์ของพรจากเทียน
กงเทพแห่งสวรรค์ 
 วันที่เก้าจะสวดมนต์ไหว้และถวายอาหารแก่เง็กเซียนฮ่องเต้ 
 วันที่สิบถึงวันที่สิบสองเป็นวันของเพ่ือนและญาติๆซึ่งควรเชื้อเชิญมาทานอาหารเย็นและหลังจากท่ีทาน
อาหารที่อุดมไปด้วยความมัน 
 วันที่สิบสาม ถือเป็นวันที่ชาวจีนจะรับประทานข้าวธรรมดากับผักดองกิมกิ ถือเป็นการช าระล้างร่างกาย 
 วันที่สิบสี่ วันเตรียมงานฉลองโคมไฟ 
 วันที่สิบห้า วันฉลองตรุษจีน 
ก่อนจากกันไปวันนี้ขออวยพรให้ผู้อ่านทุกคน มีความสุขในวันตรุษจีนนะคะ 
恭祝健康、幸运、新年快乐。 
กงจู้เจี้ยนคัง ซิ่งอวิ้น ซินเหนียนไคว้เล่อ 
ขอให้แข็งแรงโชคดีมีความสุขในวันปีใหม่ 
 
โดย ครูมุกรินทร์ นิลโกศล , ครูอัจฉริยา พุทธเวช 
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 สุขสันต์วันเกิดผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้อ่านคอลัมน์นี้ ขอให้สมหวัง สุขภาพดี มีความสุขนะคะ 
กลับมาพบกับ English Learning Tips อีกครั้งในเทอมนี้ ซึ่งเป็นเทอมที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย มีการเรียน                   
ที่เข้มข้น มีการสอบต่างๆ ที่ดุเดือดมาก ไหนจะสอบเก็บคะแนน สอบปลายภาค สอบ O-NET ของน้องม.3 สอบ 
O-NET, GAT และ PAT ของพี่ม.6 ทำาเอานักเรียนอดหลับอดนอนทบทวนเนื้อหากันทุกคน (ครูหวังว่าจะเป็นเช่นนี้^^)                         
ที่สำาคัญที่สุด นักเรียนต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ หมั่นทบทวนเนื้อหาบ่อยๆ 
ไม่หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุกกี้เสี่ยงทายนะคะ
 ครั้งนี้ครูมีของดีมาฝาก เป็นเทคนิคดี ๆ ที่ครูเคยได้รับสมัยเรียน ม.6 ตอนนั้นมีวิทยากรมาติวสอบ O-NET 
ภาษาอังกฤษให้ที่โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”ครูยังจำาและใช้เทคนิคนี้มาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้หากพูดถึงเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Conditional sentence หรือ If-clause ที่เราเคยเรียนกันมา หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ยาก
มาก ต้องใช้ความรู้เรื่อง Tense ทั้ง present simple, past simple, future  simple,  past  perfect  และ  future  perfect 
มีตั้ง 4 ประเภทตามการนำาไปใช้และมีรายละเอียดอีกมากมายให้จดจำา ใครต้องการใช้เทคนิคนี้จะต้องใช้ทำานองเพลง 
Happy birthday มาช่วยด้วย เมื่อพร้อมแล้ว เรามาร้องเพลงกันเลย...

 จากเนื้อเพลงบรรทัดแรก ถ้าคุณทิ้งฉัน ฉันจะร้องไห้ (ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นไปได้ในปัจจุบัน) บรรทัดที่ 2 
ถ้าคุณท้ิงฉัน ฉันจะตาย [จริง ๆ แล้วเขายังไม่ได้ท้ิงเรา] (ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน) และบรรทัดสุดท้าย
ถ้าคุณทิ้งฉันนะที่รัก ฉันจะร้องไห้จนตาย จริง ๆ แล้วเขาไม่ได้ทิ้งเรา และเราก็ไม่ได้ร้องไห้จนตาย] (ใช้กับเหตุการณ์
ที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต) ลองนำาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะ ได้ผลอย่างไรมากระซิบบอกกันได้นะคะ

Happy birthday to you,

Happy birthday to you,

Happy birthday, happy birthday,

Happy birthday to you…

English Learning Tips
by Kru Bee
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ต้นกล้าพันธุ์ดี
 โรงเรียนแกลงแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าที่เจริญงอกงามขจรขจายไปทั่ว ไม่เฉพาะแผ่นดินอำาเภอแกลง แต่ยังได้แตกหน่อ
ออกผลไปทั่วทั้งแดนดินประเทศไทยก็ว่าได้ มาถึง ณ วันนี้ครบรอบร้อยปีและกำาลังก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ร้อยเอ็ดเรามาร่วมกัน                
ตั้งจิตรำาลึกถึงเหล่าบรรพชนผู้มีวิสัยทัศน์  (VISION)  เห็นคุณค่าและได้สร้างสรรค์การศึกษาไว้ให้เราชาวลูกหลานเหลืองแดง
มานับศตวรรษตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน  และด้วยคุณูปการยิ่งของท่านทั้งหลายที่ล้วนเป็นเหล่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์  พันธุ์ดี 
ที่ได้ให้กำาเนิดต้นกล้าพันธุ์ดีอย่างเราๆ  ไว้ให้แก่แผ่นดิน เรามาติดตามประวัติการจัดการศึกษาที่มีขึ้นครั้งแรกและสร้างสรรค์
ความเจริญให้แก่ชาวอำาเภอแกลงกันเลยค่ะ

 พ.ศ.2441  ได้ปรากฏร่องรอยการจัดการ
ศึกษาในอำาเภอแกลงขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  โดย
พระสุคุณคณาภรณ์ (ม.ร.ว.ชื่นนพวงศ์) เป็นผู้อำานวยการ
ศึกษาได้เดินทางมาถึงระยอง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.
2441 ได้เดินทางมาถึงอำาเภอแกลงพักจัดการศึกษา            
ที่อำาเภอแกลง 1 วัน และได้รายงานสภาพการศึกษา
ของราษฎร พร้อมท้ังเสนอความเห็นในการจัดการศึกษา
ของอำาเภอแกลง ว่าวัดที่สมควร  จะตั้งโรงเรียนได้ใน
ชั้นแรกมี 2 แห่ง คือ วัดสมมติเทพฐาปนาราม ตำาบล
แหลมสน และ วัดโพธิ์ทอง ตำาบลบ้านทางเกวียน

พ.ศ.2443  แขวงอำาเภอแกลง มีการจัดตั้ง 2 โรงเรียน คือ
 1. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง มีนักเรียน 42 คน พระสมุห์พัฒน์เป็นผู้จัดการ
หลวงชำานาญบุรีรมย์ กรมการอำาเภอเป็นหัวหน้าผู้อุดหนุน
 2. โรงเรียนสมมติเทพฐาปนาราม  มีนักเรียน  20  คน 
มีพระครูสังฆการบุรพาทิศเป็นผู้จัดการ
พ.ศ.2446  โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
               ขณะยังขึ้นอยู่กับจันทบุรี
พ.ศ.2448 เมืองจันทบุรีมีโรงเรียนทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยแขวงอำาเภอแกลง
               มีโรงเรียน 2 โรงเรียนประกอบด้วย
 1. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง พระสมุห์พัฒน์เป็นผู้ปกครอง นายพลับครูฝึก
ชั้นมูลเป็นครู หลวงแกลงแกล้วกล้า นายอำาเภอ หลวงพิภัชน์พจนกิจ ผู้พิพากษา 
เป็นหัวหน้าผู้อุดหนุนนักเรียน 40 คน
 2. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เจ้าอาวาสหลำา ปัญญายิ่งเป็นผู้ปกครอง
ขุนนิกรกิจการ ผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าผู้อุดหนุน มีนักเรียน 40 คน

พ.ศ.2449 ในแขวงอำาเภอแกลง มีโรงเรียน 3 โรงเรียน
 1. โรงเรียนวัดแจ้งมรคา (ปัจจุบันคือวัดหนองแพงพวย) เจ้าอาวาสด้วงเป็นผู้ปกครอง พระเหลือเป็นครู นายลอยเป็นหัวหน้า
ผู้บำารุงเงินปีละ 180 บาท 4 อัฐมีนักเรียน 31 คน เปิดสอนชั้นมูลศึกษา
 2. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง พระสมุห์พัฒน์ เป็นผู้ปกครองนายพลับครูฝึกหัดเป็นครูหลวงแกลง แกล้วกล้า นายอำาเภอแกลง 
เป็นหัวหน้าบำารุงเงินปีระ 82 บาท มีนักเรียน 30 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษา 
 3. โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เจ้าอาวาสวัดหลำา ปัญญายิ่งเป็นผู้ปกครอง พระแดงเป็นครู ขุนนิกรกิจการ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้า
บำารุงเงินปีละ 44 บาท มีนักเรียน 26 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาและเปิดทำาการสอนตั้งแต่ชั้นมูลศึกษา ป.1 ป.2 และ ป.3 รวม 4 ชั้น 
พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดพลงช้างเผือก เป็นโรงเรียนประจำาอำาเภอแกลง แต่บัดนั้น พ.ศ.2460 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
 จวบจนถึงวันนี้ ในวาระที่โรงเรียนครบรอบ ๑๐๐ ปี เหล่าต้นกล้าพันธุ์ดีทุกต้นขอแสดงกตเวทิตาจารึกคุณงามความดี
ของท่านทั้งหลายให้สถิตย์อยู่ในความทรงจำาของลูกหลานชาวเหลืองแดง 
ชาวอำาเภอแกลงและคู่แผ่นดินไทยตลอดไป

รดนำาพรวนดินโดย เตือนใจ  สมคิด  ้ตอน รอยปีโรงเรียนแกลง้

อ้างอิงจากเฉลียว ราชบุรี. “การศึกษา” 
ในหนังสือเมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน 

จัดพิมพ์โดยเทศบาลตำาบลเมืองแกลง พ.ศ.2546 หน้า 176-204
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การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2560

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

โดยนางสาวศศิธร   ประเสริฐสุขสันต์

การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560

นางสาวปนดัดา  รัตนวิจิตร 
คณะการจดัการโลจิสติกส์

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (ทนุ)

นางสาววิไลพร   นามเจริญ
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม ่

คณะบริหารธุรกิจ
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (ทนุ)

นายสรุศกัด์ิ  กลุภา
สาขาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(ระยอง)

นางสาวกลุสตรี จติุชยั
สาขาวิชาปิโตรเคมี

วิทยาลยัเทคนิคระยอง

นางสาวพรทิพย์ พิบลูผล
สาขา เคมี (คบ.5 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

นายอษัฎาวฒุิ พนัธุนาค
สาขาเทคโนโลยีศกึษาและคอมพิวเตอร์  

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

นางสาวชนากานต์   วิทยศกัด์ิพนัธุ์
สาขาปฐมวยั คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา

นายวรฉัตร ปอ้งความดี
สาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม

นายจกัรกฤษณ์  บญุจนัทร์
สาขาเอกพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลยับรูพา

นางสาวชญาภา   ชติุดาราลกัษณ์
สาขาศิลปะศาสตร์   (คบ5 ปี)

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ

นายพงษ์นรินทร์  โอษฐิเวช
สาขาการศึกษาปฐมวยั 
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา

นางสาวสธุาสินี   ใจเย็น
สาขาพลศึกษา   คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยับรูพา

นางสาวจิดาภา ช่ืนเอ่ียม
สาขาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ระยอง)

นางสาวพรชิตา   ปานรัตน์
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์

วิทยาลยัเทคนิคระยอง

นางสาวจิดาภา   ช่ืนเอ่ียม
สาขาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ระยอง)

นางสาวอรสา   เก่อใจ
คณะบญัชี

วิทยาลยัเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 
(R-TEC) 

ภทัราพร  ชินจิรัฐติกาล
สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารและการจดัการ

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

นางสาวปัทมา สีด า
สาขาการบญัชี  คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(ระยอง)

นางสาวอทิตา   สนธิเดชขจิตพร
สาขาการจดัการอตุสาหกรรมพาณิชยนาวี

คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลยับรูพา

นางสาวสวรส ขวญัเนตร
สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการค้าสมยัใหม่
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ (ทนุ)

นางสาวศิวพร   อินทรเนตร
สาขาการจดัการทรัพยากรมนษุย์แบบญ่ีปุ่ น

คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบนัเทคโนโลยีไทย – ญ่ีปุ่ น (ทนุ)

นายกฤติน สริุยะก าพล
คณะบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ

วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลยับรูพา  (ระยอง)

นางสาวณชัชา  บญุสง่
สาขาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561

โดยนางสาวศศิธร   ประเสริฐสขุสนัต์
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวศศิธร   ประเสริฐสุขสันต์

การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560
ข้อมูลโดย  ครูศศิธร  ประเสริฐ

สุขสันต์

นายธนสุ คนึงเหตุ
สาขาวิศวกรรมเคมี   คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

นางสาวธารารัตน์  วงศ์แวว
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวอภิสรา ศรีคทันา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวอินทิรา   มะลิวลัย์
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวบวัชมภู กลิ่นสวุรรณ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาววรรณพร หน่อค าหล้า
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นายจกัรรินทร์ จนัทรสนิท
สาขาวิศวกรรมเคมี   คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

นางสาวปณุยาพร   ตากมจัฉา
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวอวิกา  สวุรรณวฒัน์
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561

โดยนางสาวศศิธร   ประเสริฐสขุสนัต์

นางสาวศิรภสัสร ศรีสขุ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวนภสร ประเสริฐธรรม
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวสนุนัทา ยินดี
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวอญัมณี โสมศิริรักษ์
คณะกายภาพบ าบดั 

สาขาวิชากายภาพบ าบดั
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นายกิตติธัช ใจต ามา
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา

นางสาวปาณิศา ค าเสนาะ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวกนกวรรณ หาญสกลุสิทธิผล
หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์บณัฑิต

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรีุ

นางสาวทิมาพร  จนัทร์ศรี
คณะสตัวแพทยศาสตร์ สาขาสตัวแพทย์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั

นางสาวชติุนนัท์ ศรีสวสัด์ิ
สาขาสาธารณสขุชมุชน  
คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับรูพา

นายธนาธิป ใจหาญ
วิศวกรรมยานยนต์

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
(ทนุเจียรไนเพชร)

นางสาวพลอยไพลิน   หมัน่การ
สาขาเคมีอตุสาหกรรม   คณะวิทยาศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั

นางสาวนภสัสร แซต่ัง้
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและผลติภณัฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์การเกษตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ

นางสาวพรรวินท์ ศรีเจริญ
สาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 

มาหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี

นางสาวนิชาภา   วิทยานกุรณ์
สาขาฟิสิกส์ประยกุต์   คณะวิทยาศาสตร์

สถาบนัเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
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การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560

นายธนดล เกือ้หนนุ
สาขา ดิจิตลัอาร์ต คณะ มลัติมีเดีย
มหาลยัศรีปทมุ (ทนุสนบัสนนุ) 

นางสาวแอนนา   มาราโอ๊ะ
สาขาการโรงแรม คณะศิลปะศาสตร์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ

นางสาวปิยะฉัตร   สงัข์ขาว
สาขาเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก 
(บางพระ)

นางสาวสพิุชฌาย์ พนัธ์โหมด
สาขาอญัมณีศาสตร์ 

คณะอญัมณีศาสตร์และประยกุต์ศิลป์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี

นางสาวบญุญิสา  ยัง่ยืน
สาขาภาพยนตร์ 

คณะดิจิทลัมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

นางสาวมธิุตา   เครือวลัย์
สาขานิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา

นางสาวกฤษณา   วงศ์คง
สาขาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลยัเทคนิคระยอง

นาย พีรพงษ์ สดุสงวน
สาขาวารสารและคอนเวอร์เจนซ์
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

นางสาวกลุธิดา   มีกระจิต
คณะการบิน สาขา บริหารกิจการการบิน 
EASTERN ASIA UNIVERSITY

(มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น เอเชีย)

นางสาวกาญจนา มัง่คัง่
สาขาเทคโนโลยีการผลติสตัว์
ส านกัวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี

นางสาวกิติญา บวัทอง
Yunnan Normal University (ทนุ)

Kunming , China

นางสาวชนญัชิดา แวววบัศรี
สาขาวิชาภาษาไทย

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา

นายสทุธิภทัร เจริญวงศ์
สาขาบริหารหารจดัการธุรกิจอาหาร 

คณะการจดัการธุรกิจอาหาร
สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์

นางสาวธนชัชา   สวนงาม
คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลยักรุงเทพ

นางสาวดวงกมล จนัทร์อ ารุง 
สาขาการพฒันาชมุชน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี

นางสาวปวนัรัตน์ หนนู้อย
วิทยาลยัอาชีวะศกึษาฉะเชิงเทรา

นางสาวมีนา เมืองจรัสแสง
สาขาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายนพพร   สขุเจริญพร
สาขานิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา

นายศิรวิชญ์ ปรางศรี
สาขานิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา

นายสรรพวศั หาดพไิชย
สาขานิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลยับรูพา

นายนธัทวฒัน์ เครือวลัย์
คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง

นายพบชยั  ชายหาด
คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2561

โดยนางสาวศศิธร   ประเสริฐสขุสนัต์
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวศศิธร   ประเสริฐสุขสันต์



 คำาว่า “สะเต็ม”  หรือ  “STEM” 
เป็นคำาย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขา
วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology)  วิศวกรรมศาสตร์  (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) หมายถึงองค์
ความรู้ วิชาการของศาสตร์ท้ังส่ีท่ีมีความเช่ือมโยง 
กันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์
ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน ในการ
ดำาเนินชีวิตและการทำางาน คำาว่า STEM ถูกใช้
ครั้งแรกโดยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: 
NSF) ซ่ึงใช้คำาน้ีเพ่ืออ้างถึงโครงการหรือโปรแกรม
ท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์อย่างไรก็ตามสถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ให้นิยามที่ชัดเจน
ของคำาว่า STEM มีผลให้มีการใช้และให้ความหมาย 
ของคำานี้แตกต่างกันไป (Hanover Research, 
2011, p.5) เช่น มีการใช้คำาว่า STEM  ในการอ้างอิง 
ถึงกลุ่มอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 สะเต็มศึกษา  คือ  แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ 
ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์  โดยเน้นการนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้ง
การพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิต 
และการทำางาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ 
กับชีวิตจริงและการทำางานการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำาทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่าน้ัน               
ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำาถาม
แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมท้ังสามารถ
นำาข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำาวันได้ 

รู้จักสะเต็ม

 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ  5  ประการ ได้แก่ 
(1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจำาวันและการทำาอาชีพ  (3) เน้นการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน  และ 
(5)เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและความเข้าใจที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  เพ่ือให้เห็นว่าวิชาเหล่าน้ัน
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนำามาใช้ได้ทุกวัน   

ข้อมูลจาก  http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

	 สะเต็มศึกษา

ข้อมูลโดย ครูยุพิน  เอมเจริญ
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