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 “54 ป”  เปนชวงเวลาท่ีผานมา ทกุส่ิงทุกอยางท่ีเกิดข้ึนยอมเปนอดีต
เปนเหตุการณที่จารึกอยูในประวัติศาสตร เปนเร่ืองราวท่ีบันทึกอยูใน
ความทรงจําของแตละคน หลายคนแอบภูมใิจอยางเงียบๆ กบัความสําเร็จ
ทีเ่กิดข้ึน หลายคนไดรบับทเรียนจากความผิดพลาดท่ีผานมา ไมวาจะเปน
ความสําเร็จหรือความลมเหลว ตางก็เปนประสบการณของชีวติ และเปน
ความจริง สําหรับสถาบัน “ยอแซฟ” ของเรา 53 ป ที่ผานมา จึงมี
ความหมายและเปนความหมายท่ีมิใชสําหรับคนใดคนหน่ึง แตเปนของ
ทุกคน...
 นั่นหมายถึงหยาดเหง่ือแรงกายของบรรพบุรุษ กวาจะเปน
“ยอแซฟ” ในวันน้ี ทานเหลาน้ันตองตอสูกับอุปสรรคนานัปการ 
จงึกลายเปนพระคุณซ่ึงยากจะทดแทน เปนคุณงามความดีทีเ่ราจะตอง
สืบทอด และบัดน้ีพวกเราชาวยอแซฟขอกราบขอบพระคุณ และขอ
นําบางสวนมาบันทึกไวเป นแบบอยางสําหรับลูกหลานยอแซฟ
ทุกคนสืบไป...

ลํานํา
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เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562

Pope Francis Apostolic Visit to Thailand 
21-23 November 2019

ผูออกแบบปก ฝายมาตรฐานคุณภาพ

¨Ò¡»¡Ë¹ŒÒ – »¡ËÅÑ§

คณะผูจดัทาํวารสารซอนกลิน่ เพือ่ประชาสมัพนัธโรงเรียน ปที ่41 ฉบบัที ่75  ปการศกึษา 2562

ปรชัญา ORA et LABORA  “จงอธิษฐานและลงมือทํางาน”  

คตพิจน ์ เรียนเปนเลิศ เชิดชูวินัย พลานามัยสมบูรณ เพิ่มพูนคุณธรรม

วตัถปุระสงค ์ 1. เพื่อเผยแพรวิทยาการ ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ความบันเทิงแกครู นักเรียน ผูปกครองและศิษยเกา

 2. เพื่อเสริมสรางความรัก ความสามัคคี สื่อสัมพันธระหวาง ครู นักเรียน ผูปกครองและศิษยเกา

 3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการแสดงความคิดเห็น ผลงานในดานสรางสรรค ครู นักเรียน 

  ผูปกครองและศิษยเกา

เจา้ของ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 2 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110  

Web:www.joseph.ac.th  /  E-mail: joseph@joseph.ac.th
แผนกชาย  0-2429-0112-5  0-2429-7181-90  0-3431-1871  0-3432-2872  Fax. 0-2429-0109 

แผนกหญงิ  0-2429-7171-7  Fax. 0-2429-7180  

บรรณาธกิาร บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล  บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา 

กองบรรณาธกิาร นางสาวปลันญา วงศบุญ  นายคธาศักดิ์ กิจประเสริฐ  นายอภิวัฒน สวัสดี  นางสายสุนีย กอสนาน  

 นางวริยา อินพาเพียร  นายสามัคคี กิจเจริญ  นางอุษา  พุทธชาติเสวี  นายเดชสกล จึงประวัติ  

 นางสาวสุขสราญ บัวทอง  นางสุกาญดา วีระชุนย  นางวรวีย พลายละหาร

งานประชาสมัพนัธ ์ นางสายสุนยี กอสนาน  นางสาวจิตรอารยี คาํพันธ  นางสาวฐานวีร อนิทรสมบตั ิ นางสาววรญัญา อาศยัศาสน

 คณะกรรมการดาํเนนิงาน  คณะผูบรหิาร หวัหนางาน และคณุครทูกุทาน ฝายวชิาการ  ฝายกจิการนักเรียน

   ฝายจิตตาภิบาล  ฝายบริหารงานทั่วไป  ศูนยภาษาอังกฤษนิตโย  ฝายมาตรฐานคุณภาพ  

 แผนก English Programme  แผนกอนุบาล

พสูิจนต์วัอกัษร คุณครูกลุมสาระภาษาไทย  แผนกชายและแผนกหญิง

ปกณิกะ ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายจิตตาภิบาล ฝายมาตรฐานคุณภาพ  ฝายบริหารทั่วไป  

 ศูนยภาษาอังกฤษนิตโย  แผนกอนุบาล  หองเรียน JS

ดา้นถา่ยภาพ นายทศพล เกิดแจง  นางสาววรัญญา อาศัยศาสน  นายพรพจน  ริ้วบํารุง  นายแกวขวัญ พิมเสน



พิมพ�ที่ : บริษัทธรรมรักษ�การพิมพ� จํากัด  
โทรศัพท� 092-646-9261, 032-325534-5 
โทรสาร 032-314147 
E-mail : thammarak.ratchaburi@hotmail.com  
thammarak.design@gmail.com

»¡ËÅÑ§

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว........................................................................................................... 1
ลํานํา...................................................................................................................................... 2
จากปกหนา - ปกหลัง............................................................................................................. 3
สารบัญ................................................................................................................................... 4
ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ.............................................................................................. 5
เบื้องหลังความสําเร็จ.............................................................................................................. 6
กาวไปดวยกัน ........................................................................................................................ 7
ปที่ 1 ในครอบครัวยอแซฟอุปถัมภ......................................................................................... 8
วาทะจากคุณพอสุพัฒน.......................................................................................................... 9
THE GOOD MOMENT......................................................................................................... 10
ครอบครัวเดียวกัน.................................................................................................................. 11
54 ป แหงความเจริญกาวหนาของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน.................................. 11

ฝายกิจการนักเรียน
บริจาคโลหิต........................................................................................................................... 12
วันเฉลิมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว.... 13
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี........ 14
“วันแมแหงชาติ”................................................................................................................... 15
“พิธีถวายบังคมพระฉายาลักษณเนื่องในวันคลายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9”............................ 16
วันพอแหงชาติ........................................................................................................................ 17
ประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 2562........................................................................... 18
ไหวครู 2562.......................................................................................................................... 19
เครือขายผูปกครอง 2562...................................................................................................... 20
ลอย ลอยกระทง...ลอย ลอยกระทง....................................................................................... 22
Christmas Festival 2019................................................................................................... 23
วันเด็กแหงชาติ....................................................................................................................... 24
รอยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา............................................................................... 25
งานแนะแนว........................................................................................................................... 26
Classroom Meeting............................................................................................................ 27
สรุปผลการศึกษาตอของนักเรียน ม.6 ป 62.......................................................................... 28
ลูกยอแซฟฯ...เมล็ดพันธุจากผูหวาน....................................................................................... 30
“งานอัตลักษณ งานเอกลักษณ”............................................................................................ 33
วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ............................................................................... 40
ชุมนุมลูกเสือสํารอง ครั้งที่ 1.................................................................................................. 41
เนตรนารี...ศรีเยาวชนของไทย............................................................................................... 42
เมื่อพวกเราไดมา...มาอยูคายพักแรม..................................................................................... 44
Day Camp............................................................................................................................ 46
ชุมนุมลูกเสือ........................................................................................................................... 47
สวัสดิภาพและความปลอดภัย................................................................................................ 48
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน.............................................................................. 50
เรียนตองใหรู ดูแลวปฏิบัติ นําไปใชใหเคยชิน......................................................................... 52
จิตอาสา.................................................................................................................................. 54
จากใจ...ประธานนักเรียน....................................................................................................... 55
สภานักเรียน........................................................................................................................... 56
พี่นองรวมใจ...สายใยสัมพันธ................................................................................................. 57
อําลาดวยใจ...สายใยสัมพันธ.................................................................................................. 58
ธนาคารโรงเรียน..................................................................................................................... 59
กิจกรรมชมรม......................................................................................................................... 60
ซอนกลิ่นเกมส 62.................................................................................................................. 62
แอโรบิคสรางสุขภาพ.............................................................................................................. 65

ศูนยภาษาอังกฤษนิตโย
NITTAYO ENGLISH LANGUAGE CENTRE (NELC)  .......................................................... 66
Corporate Social Responsibility (CSR)........................................................................... 67
Impressions of the Teaching Profession....................................................................... 69
Teacher Training Project................................................................................................... 72

English Programme    
Idenfity of English Programme........................................................................................ 74
English Programme Activities.......................................................................................... 75
Super Teachers of English Programme......................................................................... 76
Proud of you JS.EP.06...................................................................................................... 78

»¡Ë¹ŒÒ
ลงกรณ 

........................
....

สารบัญสารบัญ
ฝายจิตตาภิบาล  
โครงการเมล็ดพันธุแหงความดี............................................................................................. 79
งานฉลอง 350 ป มิสซังสยาม.............................................................................................. 80
อบรมคุณธรรมบุคลากร/ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ........................................................... 81
ฟนฟูจิตใจนักเรียน / สวดภาวนาและฟงพระวาจาพระเจา................................................. 82
สอนจริยศึกษาและคริสตศาสนธรรม / สังคมสงเคราะห..................................................... 83
วันสําคัญทางศาสนา............................................................................................................ 84
การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส............................................ 85
กิจกรรมทดสอบพระคัมภีร.................................................................................................. 86
ชุมนุมครูคําสอนระดับชาติ ครั้งที่ 6..................................................................................... 87

ฝายวิชาการ   
วันวิชาการเขตการศึกษา 5.................................................................................................. 88
กิจกรรมฝายวิชาการ............................................................................................................ 90
Study Tour Project.......................................................................................................... 97
คายกลุมสาระ English Day Camp.................................................................................... 106
ดาวเดน...ยอแซฟ................................................................................................................. 110
หองเรียน JS (Joseph Gifted)............................................................................................ 115
ผลการแขงขันทักษะและความสามารถดานวิชาการฯ และศักยภาพ................................... 116
O-NET เต็ม 100 ปการศึกษา 2562.................................................................................... 121
ผลสอบ RT ของระดับชั้น ป.1 ปการศึกษา 2562................................................................ 125
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกเขาคายอบรมโอลิมปกวิชาการ......... 128
รายชื่อนักเรียน GAT เชื่อมโยงคะแนนเต็ม 150 คะแนน..................................................... 128
นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและไดรับทุนนักเรียนดี.................................................... 129
หลักสูตรเสริมสมรรถนะผูเรียนยุคดิจิทัล.............................................................................. 130
“Active Learning” การจัดการเรียนการสอนตามแบบ Active Learning........................ 131
JS Melody / เหนื่อยก็พัก...พรอมก็เปา.............................................................................. 132
เชานี้...ที่...ยอแซฟ................................................................................................................ 133
ตลาดนัดวิชาการ สรางสุข...HAPPINESS “พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา”.......................... 134
สะเต็มศึกษา (Stem Education)........................................................................................ 136
ประสบการณตางแดน (Overseas Experience)................................................................ 138
นักศึกษาฝกสอน.................................................................................................................. 141
การพัฒนาครู....................................................................................................................... 143
งานวิจัยในชั้นเรียน............................................................................................................... 148

ฝายบริหารงานทั่วไป  
โครงสรางบริหารงาน รร.ยอแซฟฯ 62................................................................................. 152
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน.............................................................................................. 153
คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ......................................... 154
25 ป ชีวิตสงฆ “พอมาที่นี่ทั้งตัว และหัวใจ”....................................................................... 156
“ครูผูให...”  บุคลากรที่เสียสละและอุทิศเวลาใหกับโรงเรียน.............................................. 158
ครูดีเดน ฝายการศึกษา อัครสังฆทณฑลกรุงเทพฯ ประจําป 2561...................................... 159
“เชิดชูเกียรติครูอาวุโส”....................................................................................................... 160
โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดนฯ..................................................................... 162
รางวัล “คุรุสดุดี ประจําป 2562”........................................................................................ 163
วันวานที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ............................................................................ 164
คุณครูปฏิบัติงานนาน 25 ป................................................................................................. 165
มหาบัณฑิตปายแดง แหงรั้วเขียวเหลือง.............................................................................. 166
ประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใหม 2562............................................................. 167
ปฐมนิเทศครูใหม โรงเรียนในเครืออัครสังฆมลทลกรุงเทพฯ ป 2562.................................. 168
“สุขสันตหรรษา...ลั้นลาครูยอแซฟฯ”.................................................................................. 169
Colourful Family.............................................................................................................. 172
งานพยาบาล......................................................................................................................... 174
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจําป 2563-2567” 180
รับฟงการมอบนโยบายในการจัดการศึกษาจาก รมช. กระทรวงศึกษาธิการ........................ 181
แนะนําสติ๊กเกอร Line โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ................................................................. 182
แนะนํา Line Official โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ................................................................... 183
ผูใหการสนับสนุนงานยอแซฟสัมพันธ ’63........................................................................... 184
2562 นี้ มีอะไรใหมที่บานเรา............................................................................................... 194
“ปากเปนเอก เลขเปนโท”................................................................................................... 195
การวางมาตรการรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดฯ.............. 196
รับการตรวจประเมินการดําเนินการตามมาตรการเฝาระวังการแพรระบาดฯ...................... 197
มาตรการปองกันโรค COVID-19 ในสถานศึกษา................................................................. 198

ทําเนียบนักเรียน   อ.3  ป.6  ม.3  และ ม.6...................................................................... 199

Pope Francis Apostolic Visit to Thailand  21-23 November 2019................ 1
บทนํา................................................................................................................................... 2
KINDERGARTEN 2019.................................................................................................... 3
มาตรฐานที่ 1  : คุณภาพผูเรียน (ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม)............................................... 15
มาตรฐานที่ 2  : ดานกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา............ 25
มาตรฐานที่ 3  : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ........................ 29



¾ÃÐ¤ÒÃ�´Ô¹ÑÅ ¿ÃÑ§«ÔÊà«àÇÕÂÃ� à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì â¡ÇÔ·ÇÒ³Ôª
»ÃÐÁØ¢ÍÑ¤ÃÊÑ§¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï



 คงไมงายนัก ที่คนเราจะประสบความสําเร็จ ทั้งดานการศึกษาและหนาที่การงานในเวลาเดียวกัน พวกเรา
คงจาํนกัรองดงัหนาใสในอดตี คอื นาวนิ (ตาร) เยาวพลกลู กลบัทาํไดดทีเีดยีว โดยเร่ิมจากการเปนนสิติเกยีรตนิยิมอนัดบัหนึง่
เหรียญทอง  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นักรอง นักแสดงยอดนิยม และพวงทายดวยรางวัล
เยาวชนดีเดน คือสิ่งที่ยืนยันความสําเร็จไดเปนอยางดี
 เบื้องหลังความสําเร็จนี้ มาจากพื้นฐานครอบครัวที่มีความอบอุน  ทุกครั้งที่ตารใหสัมภาษณถึงความสําเร็จ
ของชีวิต เขาจะพูดเสมอวา เพราะความอบอุนในครอบครัวที่พอเเมและพ่ีนองใหกับเขา ทําใหเขามีความเอาใจใส 
มีความรับผิดชอบ และพยายามที่จะทําดีเสมอ
 พอจึงอยากเสนอใหทุกทานไดสรางความอบอุนใหกับครอบครัวเพื่อเปนเกราะปองกันความไมดี ความหลงผิด
และความแตกแยก ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว ดวยการปฏิบัติดังนี้ 
 1. เอาใจใสกันและกัน สมาชิกทุกคนในครอบครัวเอาใจใสดูแลกันและกัน
 2. มีความรับผิดชอบ ในหนาที่และตามบทบาทของสมาชิกในครอบครัว
 3. เสียสละ พรอมที่จะลําบากเพื่อคนอื่น
 4. ใหอภยัสมอ ไมวาสมาชกิคนหนึง่คนใดจะพลาดผดิไปใหอภยัใหกาํลงัใจ เพือ่เปดโอกาสใหเริม่ตนใหมเสมอ
 5. ทําดีใหกันและกันเสมอ คิดดี ทําดีใหกันและกันเสมอ ก็จะไมมีใครอยากทําใหใครเสียใจ
 ทั้ง 5 ขอนี้ จะทําใหเกิดความอบอุนในระหวางสมาชิกในครอบครัวและความรักความอบอุนนี้ จะเปนเกราะ
ปองกันคนใดคนหนึ่งไมใหหลงผิดชีวิตพัง แตจะกลายเปนแรงบันดาลใจใหมุงสูความสําเร็จเพื่อนําความสุขความยินดี
แกสมาชิกทุกคนในครอบครัว

                                         ขอพระเจาอํานวยพระพร                                                            
                                        บาทหลวงวิทยา ลัดลอย

                                         อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
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 ปที่ 54 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปที่พวกเราทุกคนพากันกาวผานเรื่องราวตาง ๆ มากมายในบานหลังนี้ 
มีหลากหลายส่ิงหลากหลายอยางท่ีเปนเร่ืองราวดี ๆ ใหจดจํา มีหลากหลายส่ิงหลากหลายอยางท่ีตองเก็บไวเปนแงคิด
เก็บไวเพื่อเตือนจิตเตือนใจตนเอง
 บานหลังใหญแหงนี้ มีคนในครอบครัวกวาหาพันคน มีคณะผูบริหาร ครู นักเรียน เจาหนาที่พี่เลี้ยง พนักงาน 
แมบาน มีครูของพอคอยทําหนาที่มอบความรัก ความเอาใจใสดูแลลูก ๆ ทั้งระดับอนุบาลระดับประถมและระดับมัธยม 
มีลูก ๆ ที่มีหนาที่ตองฝกฝนตนเองท้ังในดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการศึกษาหาความรูและดานการใชทักษะชีวิต 
กวาจะนําพากันกาวผานไปในแตละระดับชั้นแตละป ไมใชเรื่องงาย แตก็ไมใชเรื่องอยาก เพราะทุกอยางอยูบนพื้นฐาน
ของความรัก ความเอาใจใส และความมุงหวังในการพัฒนาใหลูก ๆ ของเราเติบโตเปนบุคคลที่สมบูรณ ทั้งสติปญญา 
รางกาย และจิตใจ
 พอขอใชโอกาสนีใ้นการสงความรกัความปรารถนาด ีถงึครขูองพอ ผูปกครองและลกู ๆ  ทกุคน ตลอดจนทกุ ๆ  คน
ในครอบครัวยอแซฟฯ  ของเรา ขอใหพวกเรากาวไปดวยกนั มอบความรกั ความหวงใยและสิง่ด ีๆ  ใหแกกนัและกนัตลอดไป

           “บางครั้งเราก็ไมไดทําอะไรเพื่อตนเอง
                              แตเราทําเพื่อคนที่เรารัก...”
 
 ขอพระเปนเจาและนักบุญยอแซฟองคอุปถัมภของโรงเรียนไดอํานวยพระพรแกทุกทานตลอดไป

                 ดวยความรักและความปรารถนาดี
         บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
               ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต/ผูจัดการ

ผผาานนเเรร่่ืืออองงรรราาาววววตตตตตาาาางงงง ๆๆๆๆๆ มมมาาากกกมมมมาาายยยใใใใในนนบบบบบาาาานนนนนหหหหหลลลลัััังงงงนนนนนีีีี้้้้้ 
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88

 1 ปแรกท่ีพอเขามาเปนสมาชิกในครอบครัวยอแซฟอุปถัมภ ครอบครัวใหญที่มีสิ่งดีๆ มากมายและมี

หลาย ๆ  เร่ืองท่ีนาสนใจเรียนรู ซึง่ 1 ปทีผ่านมาพอรูสึกวาเรียนรูไดเพียงสวนเดียวในอีกหลาย ๆ  สวนท่ียังตองเรียนรูตอไป

 สิ่งหนึ่งที่ ได พบเห็นและรู สึกภาคภูมิใจ คือ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภเป นขุมทรัพยทางสติป ญญา 

ที่สงนักเรียนจํานวนมากใหประสบความสําเร็จในการเพิ่มพูนความรูในการศึกษาตอในระดับสูงในสถาบันท่ีมีคุณภาพ 

และประสบความสําเร็จในวิชาชีพหนาที่การงานที่ดี

 ปจจัยสําคัญของความสําเร็จน้ีมาจากความสามารถของคุณครูที่มาพรอมกับความเอาใจใสในการดูแลอบรม

และสอนอยางมีคุณภาพ บวกกับความเอาใจใสของผู ปกครองที่พรอมรวมมือเต็มที่ในทุกๆ  ดาน “ความรวมมือ

ที่ทรงประสิทธิภาพ” จึงเปนปจจัยแหงความสําเร็จ และจะยังคงเปนตอไปสําหรับนักเรียนในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

ทุกคนทุกรุน

 จึงขอทุกทาน อยาลังเลท่ีจะรวมมือกันตอไป โดยมีเปาหมายเดียวกันน่ันคือเพ่ือความสําเร็จของเด็กๆ 

ที่เปนบุตรหลานในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภของเราตอไป

                                                                               ขอพระเจาอํานวยพรแดทุกทาน

                                                                              บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา

                                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

ปที่ 1 ในครอบครัวยอแซฟอุปถัมภปที่ 1 ในครอบครัวยอแซฟอุปถัมภ
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 สวัสดีบรรดานักเรียนที่รักและผูปกครองที่เคารพทุกทาน หากยอนเวลากลับไปเดือนพฤศจิกายนปที่แลว เราคนไทยไดมีโอกาส

ตอนรับองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ซึ่งพระองคทรงเปนตัวแทนของพระเยซูเจาบนแผนดินนี้ แนนอนวาการเตรียมงาน

ยอมตองเหนี่อยท้ังแรงกายและแรงกาย  แตพวกเราทุกคนก็มีความสุขความยินดี โดยเฉพาะเวลาท่ีเราไดโบกมือตอนรับพระองคเวลาที่

เสด็จผานเราพรอมกับตะโกนวา “Viva li Papa” พรอมกับความรูสึกท่ีตื้นตันใจ โดยสวนตัวพอไดมีโอกาสเจอพระสันตะปาปาแลว

เวลาท่ีไปเรียนที่กรุงโรมในหลาย ๆ โอกาส และไดมีโอกาสไดจับมือพระองคทาน เม่ือตอนท่ีไปเขาเฝาพรอมกับเพ่ือน ๆ นักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยที่นั้น แตการไดพบและจูบพระหัตถของทาน เมื่อพระองคไดเสด็จมาทํามิสซาท่ีสนามศุภชลาศัยนั้น พอรูสึกมีความสุข

และตื่นตันใจกวาครั้งแรกที่ไดจับมือเฉย ๆ ทําใหคิดถึงวา ถาเราไดพบกับพระเยซูเจาจริง ๆ เราจะมีความชื่นชมยินดีเพียงใด

 นอกจากประสบการณของพอเองแลว จากการไดเห็นประมวลภาพตาง ๆ ที่เผยแพรตามสื่อตางๆ นั้น ทําใหไดเห็นแงมุม

ที่นาประทับใจมากมาย ไดเห็นน้ําตาของคนที่มีความสุขเพราะไดสัมผัสมือกับพระองคทาน เห็นภาพการพบกันของผูนําประเทศและ

ตัวแทนจากศาสนาตาง ๆ ทําใหคิดถึงความเปนหนึ่งเดียวกันในความหลากหลายทางของเชื้อชาติและวัฒนธรรม มีภาพหนึ่งท่ีพอรูสึก

ประทบัใจเปนพเิศษคอื ภาพของพระสันตะปาปาท่ีโอบกอดและจุมพติบรรดาคนเจ็บปวยและเด็กเลก็ ๆ  ซึง่เปนภาพทีด่เูรยีบงายแตทรงพลัง
ไดเห็นความรักและพลังที่แฝงอยูในชวงเวลาเหลานั้น ทําใหคิดถึงคําสอนที่เคยไดรับจากบิดาตอนเดก็ ๆ ที่บอกใหเราทําตัวเปน “นํ้าเปลา” 

ที่สามารถเขากับนํ้าอะไรก็ได ไมวาจะเปนนํ้าผลไม นํ้าหวาน นํ้าเค็ม (อาจจะเขากับนํ้ามันไดไมดีนัก) แนนอนวา นํ้าเปลาอาจจะดูเปน

สิง่ธรรมดา ๆ  แตมนัทรงคณุคาและขาดไมไดสําหรบัสิง่มีชวีติทุกชนดิ การทําตัวใหเปนเหมือนนํา้เปลา อาจจะดูวาเปนชีวติธรรมดา เรียบงาย 
แตเปนชีวิตที่ทรงคุณคาสําหรับทุก ๆ คนที่เขามาสัมผัสกับชีวิตของเรา 
 เคยไดอานเจอคําพูดหนึ่งของอัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) ที่ไดเคยกลาวไววา “Everything should be made 
as simple as possible, but not simpler.” “ควรทําทกุสิ่งใหงายเทาที่จะทําได แตไมใชทําแบบมักงาย” ซึ่งสิ่งนี้สะทอนใหเห็นชัด
ดวยแบบอยางของทานนักบุญยอแซฟ  องคอุปถัมภโรงเรียนของเรา แบบอยางแหงความเรียบงายของทานตองเปนแบบอยางใหเราทุกคน

ในฐานะที่เราเปนลูก ๆ ของทานเชนเดียวกัน แนนอนวาสิ่งที่เรียบงาย ไมใชสิ่งที่มักงาย เพราะหลายคนมักนํามาปะปนกัน ความเรียบงาย
เปนสิง่ทีแ่สดงออกถึงความลงตัวและพอดสีาํหรับทกุสิง่ ไมขาดไมเกนิความจาํเปน ดงันัน้การจะทาํใหเรยีบงายและดูดตีองอาศัยการไตรตรอง

คิดอยางรอบคอบ แตความมักงายเปนการทําอะไรแบบขาดการยั้งคิดหรือไมคิดไมไตรตรองอะไร หรือที่เรียกวาสั่งแตวาทํา มันขาดคุณคา
และความหมายของส่ิงทีท่าํ พอจงึอยากฝากแบบอยางประการนีข้องทานนกับญุยอแซฟไวใหบรรดาลกู ๆ  ทกุคนไดไตรตรองและนาํไปปรบัใช

ในชีวิตประจําวันของเราใหเราเลือกความเรียบงายแตไมเปนคนมักงายอีกตอไป

                                                       ขอพระเจาอํานวยพร            
                                                                                       บาทหลวงสุพัฒน หลิวสิริ

                                                ผูชวยผูจัดการดูแลงานการเงินและงบประมาณ/จิตตาภิบาลโรงเรียน

นนนเเเววลลาาากกกลลลัับบไไปปปเเดดืืืออนนนนพพพฤฤฤศศศจจจิิกกกาาายยยนนนปปปททท่่ีีีแแแลลลวว เราาาคคนนไไไททยยไไไดดดมมมีีโโออกกาาสสส

นนนขขขออองงพพพรรระะะเเยยยซซซููเเเจจจาาาบบบนนนแแแผผผนนนดดิินนนนนน้้้้ีี แแแนนนนนอออนนนวววาาากกกาาารรรเเเตตรรรีียยยมมงงาาานนน

ิิ ีี โโโโ ีีี่่ ไไไ โโ ืื  ัั  ีี่่

ÇÒ·Ð¨Ò¡¤Ø³¾‹ÍÊØ¾Ñ²¹�ÇÒ·Ð¨Ò¡¤Ø³¾‹ÍÊØ¾Ñ²¹�

9



1010

THE GOOD MOMENTTHE GOOD MOMENT

ชวงเวลาที่ดี…จะกลายเปน ความทรงจําที่ดี
ชวงเวลาที่แย…จะกลายเปน บทเรียนที่ดี…

 ในชีวิตของเราทุกคน มีสิ่งหน่ึงที่เราทุกคนมีอยางเทาเทียมกันคือ เวลา แตเวลาของเรามีไมเทากัน 
เรารูวันเริ่มตน แตไมสามารถรูไดเลยวาเวลาของเราจะส้ินสุดลงท่ีวันไหน… จึงควรทําใหเวลาที่เรามีเปนชวงเวลาท่ีดี 
มีคุณคา มีประโยชน ใหทุกๆวันเปนชวงเวลาดี ๆ ของชีวิต
 ณ ชวงเวลานี้ ที่เราไดมาศึกษาหาความรูที่นี่ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภซึ่งเปนชวงเวลาวางรากฐานท่ีสําคัญ
ของชีวิต  เพราะเปนชวงที่เด็ก ๆ ตองการการดูแลเอาใจใส อบรมบมนิสัยใหเปนคนดีมีคุณธรรม ใหเกงท้ังวิชาความรู 
ปลูกฝงสิ่งที่ดีงามในใจคนเหมือนตนไมที่ไดรับการดูและพรอมจะเติบโตไปเปนคนดีของสังคมและประเทศชาติ
 เมื่อเด็ก ๆ จบจากที่นี่ไป เปนเวลาที่เขาเติบโตและพรอมจะโบยบิน วันน้ันเราจะไดเฝามอง เปนกําลังใจ 
เปนที่ปรึกษาและดูการเติบโตของตนไมที่เรารดนํ้าพรวนดินดวยความตั้งใจเปนตนไมที่เติบใหญ สมบูรณ ผลิดอกออกผล
ใหเราชื่นใจ และชวงเวลาที่ดีที่โรงเรียนแหงนี้จะกลายเปนความทรงจําที่ดีของเราตลอดไป

                    นางสาวนงลักษณ จิรกิตตยากร
             นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
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 ขอแสดงความยินดีกับคณะผู บ ริหาร  คณะครู 
บุคลากร และนักเรียนยอแซฟอุปถัมภสามพรานทุกคน 
ที่ ไ ด  มี ส  วนร  วมกั น ในการพัฒนา  ทํ า ให  โ ร ง เ รี ยน
ยอแซฟอุปถัมภ สามพราน ของพวกเรา มีความเจริญ
กาวหนาจนเปนโรงเรียนชั้นนําโรงเรียนหนึ่งของจังหวัด
นครปฐม
 ขาพเจาในนามนายกสมาคมและตัวแทนศิษยเกา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน  รู สึกภาคภูมิ ใจ
ที่ไดเปนศิษยเกาของโรงเรียนแหงนี้ และขอใหทุก ๆ ทาน 
ทุก ๆ ฝาย รวมมือรวมใจกันบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
สามพรานของพวกเราใหสามารถกาวผานอุปสรรคตาง ๆ 
ไปไดและใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ข้ึนไป
 สดุทายน้ี ขาพเจาขอพรจากนกับุญยอแซฟ องคอปุถัมภ
พระศาสนจกัรสากล และโรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ สามพราน 
โปรดคุ มครองและอวยพรให คณะผู บริหาร คณะครู 

บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนผู ที่ ให การสนับสนุน
โรงเรียนทุกทานประสบแตความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

นายไอศูรย  เพชรวงษสกุล (OJS22)
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ป 2563

ครอบครัวเดียวกัน

 คําวา “ครอบครัว” เปนคําท่ีทําใหเรามีความสุข 
มกีาํลงัใจ มคีวามอบอุน เสมอืนการทีเ่ราไดมพีวกพองทีจ่ะทาํ
การสิ่งใดรวมกัน ไปในทิศทางเดียวกัน และคอยผลักดันกัน
ใหบรรลุสูเปาหมายที่สําเร็จได ครอบครัวท่ีสมบูรณแบบ 
เกิดจากการมีผู นําครอบครัวที่มีความสามารถทําหนาที่
ไดอยางเหมาะสม นําพาใหสมาชิกในครอบครัวเกิดความรัก 
ความอบอุน เปนหนึ่งเดียวกัน เปรียบเสมือนภูมิคุ มกัน
ใหคนในครอบครัวแข็งแรง และปลอดภัย
 เชนเดียวกัน กับ ครอบครัวในยอแซฟอุปภัมถ ถือเปน
ครอบครัวใหญ ที่ไดรับการยอมรับ และไวใจ จากผูปกครอง
จํานวนมาก มอบหมายใหทําหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
คอยนําพาดูแลและพัฒนาสมาชิก คือ บุตร หลานใหเจริญ
เติบโตขึ้นอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรม และความดี พัฒนา
ศักยภาพความสามารถ การเรียนรูของลูกๆ ใหออกสูสงัคม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับขององคกร 
หลาย ๆ องคกร
 ดฉินั ในนามเครอืขายผูปกครองโรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ
มีความภาคภูมิใจ และดีใจท่ีไดเปนสวนหน่ึงของครอบครัว
ยอแซฟอุปถัมภ และขอแสดงความช่ืนชมตอคณะผูบริหาร 

คณะครู สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกาฯ และ
ผูปกครองทุกทาน ทีไ่ดตระหนกัถงึกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติ
ชวยกันสรางสรรคสงเสริมทั้งดานวิชาการ กิจกรรมตาง ๆ 

ใหครอบครวัยอแซฟอุปถมัภ สามพราน แหงนี ้เปนทีย่อมรับ 
และมีชื่อเสียงจวบจนถึงทุกวันนี้ และตลอดไป

อชัญญาจ วรเศรษฐอังกูร
ประธานเครือขายผูปกครองโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

54 ป� แห�งความเจริญก�าวหน�า
ของของ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ� สามพรานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ� สามพราน



 วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 และ
วั น ศุกร  ที่  29  พฤศจิ ก ายน  พ .ศ . 2562 
เวลา 9.30 – 14.00 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
สมาคมผู ปกครองและครูฯ รวมกับ ภาควิชา
เวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
ขอรับบริจาคโลหิต จาก คณะครู เจ าหนาที่ 
นักเรียน ผู ปกครอง และชุมชน เพ่ือชวยเหลือ
ผูปวยของโรงพยาบาลศิริราช 

ºÃÔ¨Ò¤ºÃÔ¨Ò¤âÅËÔμâÅËÔμ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเเละสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เเละพระราชทานของที่ระลึก
แกผู ทําคุณประโยชนของคณะฯ เน่ืองใน “วันมหิดล” ประจําป 2562 ณ ศาลาศิริราช 100 ป โรงพยาบาลศิริราช
ในวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น.โอกาสนี้ คุณพอสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผูอํานวยการโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท และรับพระราชทานโลที่ระลึกแกผูใหการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิต 
ใหกับคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
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“วนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาสทุดิา “วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนี”พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชนี”

  วันศุกรที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จัดวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพร
 สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ใหเกียรติเปนประธานในพิธ ี
 ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูบริหาร วางพานพุม ประธานในพิธีวางพานพุม เปดกรวย 
ถวายเคร่ืองราชสักการะเบื้องหนาพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี พรอมทั้งกลาวคําถวายพระพรชัยมงคล 
ณ ลานอเนกประสงคอาคาร นักบุญฟรังซิสเซเวียร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  เปดกรวยกระทงดอกไมถวายราชสักการะ
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 วันเสารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภจัดประชุมผูปกครองประจําป 2562  ณ อาคารนักบุญสมเด็จ
พระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2  แบงการประชุมเปน 2 รอบ รอบแรกระดับประถมศึกษา รอบที่สองระดับมัธยมศึกษา  โดยนายกสมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภรายงานผลการดําเนินงานของสมาคมในปการศึกษา 2561 บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา 
ผูอํานวยการแถลงนโยบายของโรงเรียน ปการศึกษา2562 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมผู ปกครองและครูโรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ เพื่อปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา 2562-2563 นอกจากนี้ผูปกครองไดพบครูประจําชั้นเพื่อรับแนวทางการเรียนการสอน
และการติดตามพฤติกรรมของนักเรียน

ประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 2562ประชุมผูปกครองประจําปการศึกษา 2562
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äËÇŒ¤ÃÙ 2562äËÇŒ¤ÃÙ 2562
  วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562  บาทหลวงวิทยา ลัดลอย
  อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ ใหเกียรติเปนประธานเสกหนังสือ 
รวมกับคณะพระสงฆคณะผูบรหิาร และคณะคร ูในงาน “พธิไีหวคร ูนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศึกษาปที ่1  ถงึ  มธัยมศกึษาปที ่6”  พธิปีระดบัเข็มนกัเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 4  เพื่อตอนรับเขาสูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากนั้นบาทหลวงสุชาติ 
อดุมสทิธิพฒันา ผูอาํนวยการโรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ กลาวใหโอวาท และมอบรางวัล
การประกวดพานไหวครู  ณ ลานอเนกประสงค
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 วนัอังคารท่ี 5 พฤศจกิายน พ.ศ.2562  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  พรอมดวย
ตัวแทนเครือข ายผู ปกครอง ตัวแทนคณะผู บริหาร ตัวแทนคณะครู  
นาํแจกนัดอกไมไปทูลเกลาทูลกระหมอมถวายท่ีหนาพระรปูพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  พรอมลงนามถวายพระพร  
ขอใหทรงหายจากอาการประชวร  ทรงมพีระพลานามัยแข็งแรงสมบรูณโดยเรว็
ณ บริเวณช้ัน 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย

เครือขายผูปกครอง  ประชุมเพื่อวางแผนสนับสนุนการจัดกิจการตาง ๆ ของโรงเรียน

นําไอศกรีม
มาแจกเด็ก ๆ 

ในกิจกรรมกีฬาสี

à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ 2562à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ 2562
 วนัเสารที ่6 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30-10.30 น.  ฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ  จดัการประชุมผูแทนผูปกครองเครอืขาย
ระดับชวงชั้น แผนกชาย  แผนกหญิง  และอนุบาล  ปการศึกษา 2562-2563  โดยไดรับเกียรติจากคุณพอสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา  

ผู อํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  เปนประธาน
ดาํเนนิการประชุมเครือขายผูปกครองระดบัชวงชัน้  เพ่ือช้ีแจง
ระเบียบปฏิบัติ  แนวทางในการดําเนินการและการ
พิจารณาคัดเลือกประธานเครือขายผู ปกครอง และ
คณะกรรมการเครือขายผู ปกครอง  ระดับโรงเรียน 
ณ หองประชุม 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
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เครือขายผูปกครองรวมแสดงบนเวทีเพื่อสงความสุข ในกิจกรรมวันคริสตมาส

รวมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาอยูหัวและวันพอแหงชาติ

นําขาวตมมาใหบริการนักเรียนในกิจกรรมคายพักแรมลูกเสือ  เนตรนารี  ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

รวมสนุกกับกิจกรรมวันสงกรานต

 นํ านํ้ า ห ว านและ
นํ้าสมุนไพรใหบริการ
นั ก เ รี ย น ใ น ง า น วั น
วิชาการและกิจกรรม 
Day Camp
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ลอย ลอยกระทง... ลอย ลอยกระทงลอย ลอยกระทง... ลอย ลอยกระทง
 วันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

จัดกิจกรรมวันลอยกระทง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนรูจักอนุรักษ

ทรัพยากรนํ้าภายในโรงเรียน และชุมชน อีกทั้งใหนักเรียนไดศึกษาความ

เปนมาของประเพณีลอยกระทง เพื่อใหนักเรียนไดใชวัสดุธรรมชาติมา

ทํากระทง และอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากนี้มีประกวดหนูนอยนพมาศ

นางนพมาศ และเทพบุตรยอแซฟ การประกวดวาดภาพ STREET ART 

ประกวดการประดิษฐกระทง ประเภทสวยงามและความคิดสรางสรรค 

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวมงาน 

โดยมีคุณพอสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

และคุณพอวิทยา ลดัลอย อธิการสามเณราลยันักบุญยอแซฟ ใหเกียรติเปน

ประธาน กลาวเปดงาน ณ ลานหนาอาคารนักบุญฟรังซิสเซเวียร
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 วนัศุกรที ่20 ธนัวาคม พ.ศ.2562 คณุพอสพุฒัน หลวิศิริ

ผู ช วยผู จัดการ ใหเกียรติเปนประธานในวจนพิธีกรรม 

เสร็จพิธีคุณพอใหโอวาทในวันคริสตมาส “CHRISTMAS 

FESTIVAL 2019” ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี มอบรางวัล

จากคุณพอคณะผูบรหิารและเครอืขายผูปกครองแกนกัเรยีน 

เพ่ือสงมอบความสุขใหกับคณะครูและนักเรียนทุกคน 

มกีจิกรรมสอยดาว จบัฉลาก เลนเกมชงิรางวลั รบัประทานอาหาร

จบัของขวญั ทาํกจิกรรมรวมกนั สวดมนต เดนิทางกลับบาน 

ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

CHRISTMASCHRISTMAS FESTIVAL 2019 FESTIVAL 2019

 วันศุกรที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562  จัดกิจกรรม
คริสตมาส โดยคุณพอสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา 
ประธานในพิธปีระกอบวจนพิธกีรรม มกีารแสดงละคร
ประวัติวันคริสตมาส  มีกิจกรรมสอยดาว และ
เกมตาง ๆ  เชน บงิโก ตกัไข ปาเปา ดสิโก  มกีารแสดง
ของนักเรียนทุกระดับช้ันบนเวที  ในโอกาสนี้
คณะผูบริหาร คณะครู เจาหนาท่ี และเครือขาย
ผู ปกครองรวมกันสงมอบความสุขดวยของขวัญ 
ของรางวัลใหนักเรียน
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วันเด็กแหงชาติ

 วันศุกรที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 จัดกิจกรรมวันเด็ก โดย คุณพอสุพัฒน หลิวสิริ 
ประธานในพธิอีานสาสนวนัเดก็และคาํขวญัวนัเดก็แหงชาต ิของ พลเอกประยุทธ  จนัทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี และจับฉลากมอบของขวัญของรางวัลใหกับนักเรียน

่

วันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563 ซึ่งตรงกับวันเสารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 
ใหกับเด็กๆ เยาวชนไทย เพ่ือเปนขอคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ 
นั่นก็คือ “เด็กไทยยุคใหม รู รักสามัคคี รู หนาท่ีพลเมืองไทย” จากน้ัน
ชมการแสงชุด Kill This Love โดยนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 
หองเรียน JS ครูผูฝกสอน มิสสายสุนีย กอสนาน และการขับรองเพลงสากล 
โดยเด็กชายภัทรธร ศรีชัย ชั้นมัธยมศีกษาปที่ 1/3 (นองไตฝุน) ในบทเพลง 
Some One You Love ผูไดรับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคกลาง และภาค ตะวันออก ครัง้ที ่69 ปการศกึษา 2562 การขบัรองเพลงสากล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ผูฝกสอน มาสเตอรเอกพงษ เฑียมเทวัญญ
หลังจากนั้น ผูบริหาร ผูปกครองเครือขาย สงความสุขโดยการจับสลาก
มอบของขวัญใหกับนักเรียน ณ ลานอเนกประสงคอาคารฟรังซิสเซเวียร
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ÃŒÍÂ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¶Ñ¡·Íã¨ ÊÒ¹ÊÒÂãÂ ÁØ·ÔμÒ
 วนัองัคารท่ี 21 มกราคม พ.ศ.2563 “รอยความรกั ถกัทอใจ สานสายใย มทุติา “พธิอีาํลาครูเกษียณ
พิธีเปดดวยการแสดงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1  (หองเรียน JS)   เพลง “รอยใจมากราบครู” 
คุณครูผูฝกสอน มิสสุนีย ฟกวงศ ตัวแทนนักเรียนชาย นายธนวัฒน ตุกพริก กลาวความประทับใจ
ที่มีตอมาสเตอรสถาพร อุสาหะ  คุณครูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (ดนตรี ตัวแทนนักเรียน EP. 
นางสาวอัครภา พรโชคบวร กลาวความประทับใจที่มีตอ มิสสุรินดา บรรจงรักษา คุณครูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยจากนั้นตัวแทนนักเรียนมอบดอกไมใหกับคุณครูทั้ง 2 ทาน  คุณครูเกษียณ  
กลาวความประทับใจตามลําดับจากนั้น คุณพอวิทยา ลัดลอย อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
ใหเกียรติมอบของที่ระลึกพรอมทั้งกลาวโอวาท ขอพรจากพระเจาเพื่อครูเกษียณ ปการศึกษา 2562  
พรอมทั้งกลาวขอบคุณคุณครูเกษียณที่ปฏิบัติงานกับทางโรงเรียน  
ณ ลานอเนกประสงคอาคารฟรังซิสเซเวียร

คราครูาค
คร”ครูครู
จจจ

ะระระ

22 

ยณษยีณกษยีรเูกษรเูกรเู ณณ
”” 
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 วันเสารที่ 5-6 กันยายน 2562 งานแนะแนวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
จัดบริการแนะแนวโดยมุงใหผู รับบริการมีทักษะชีวิต อยู ดีมีความสุข
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ หองแนะแนว

ใหบริการงานแนะแนวกับครู ผูปกครอง และนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา 

วนั

จัดบริก

สามารถ
ใหบริการงา

§Ò¹á¹Ðá¹Ç§Ò¹á¹Ðá¹Ç
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2562โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ปการศึกษา 2562

และระดับมัธยมศึกษา มีบริการแบบทดสอบทางจิตวิทยาท้ังแบบเอกสารและ
ดําเนินการดวยระบบคอมพิวเตอร บริการใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล และรายกลุม 
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ และโครงการอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการเชิญ
รุ นพี่ศิษยเกาและสถาบันการศึกษาตางๆมาแนะแนวในคาบเรียนแนะแนว ทั้งนี้
เพื่อเปนการแนะนําคณะหลักสูตรการศึกษา  วิธีการรับสมัครเขาศึกษาตอในรูปแบบ
วิธีการตาง ๆ ใหกับนักเรียนและผูปกครองท่ีไดมารวมงานไดรับทราบขอมูลเพ่ือนําไป
เปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาตอใหกับนักเรียนตอไป   
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 ในวันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภไดจัดกิจกรรม  CLASSROOM  MEETING โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหผูปกครองไดพบกับคุณครูประจําช้ันและครูผูชวยเพ่ือจะไดพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือจะไดนําขอมูล
ของนักเรียนที่มีปญหามาวิเคราะหและหาทางชวยเหลือตอไป  ตลอดจนเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางครูประจําชั้น  ผูปกครอง  
และนักเรียนใหมากยิ่งขึ้น

CLASSROOM MEETINGCLASSROOM MEETING
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ลําดับ
ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัย
จาํนวน
(คน)

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11

2 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 16

3
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร

61

4 มหาวิทยาลัยมหิดล 45

5
มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ
14

6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลา
31

7 มหาวิทยาลัยศิลปากร 46

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÊÍº¤Ñ́ àÅ×Í¡à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒμ‹ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÊÍº¤Ñ́ àÅ×Í¡à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒμ‹ÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6
»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561 ·Õèà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561 ·Õèà¢ŒÒÈÖ¡ÉÒã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 ปการศึกษา 2561 มีทั้งหมด 445 คน
นักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัย ทั้งหมด 390 คน 
นักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยของรัฐบาล  325 คน  คิดเปนรอยละ  83.33
นักเรียนสอบเขามหาวิทยาลัยเอกชน  65 คน  คิดเปนรอยละ 16.67

***หมายเหตุ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561   มีทั้งหมด 445 คน
นักเรียนศึกษาตอตางประเทศ  จํานวน 12 คน
นักเรียนเตรียมปฏิบัติตนเปนนักบวช (ศกึษาตอวิทยาลัยแสงธรรม)  จํานวน 34 คน
นักเรียนประกอบธุรกิจสวนตัวหรือธุรกิจครอบครัว   จํานวน 4 คน
นักเรียนแลกเปลี่ยนตางประเทศ (AFS)  จํานวน 2 คน
ลาพักการศึกษาเพื่อรอศึกษาตอปการศึกษา 2563  จํานวน 3 คน

ลําดับ
ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัย
จาํนวน
(คน)

8 มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 6

9
เตรียมทหาร

โรงเรียนนายรอย
1

10 ศูนยฝกพาณิชยนาวี 1

11
โรงเรียนจาอากาศ 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ
1

12 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 1

13 มหาวิทยาลัยบูรพา 20

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 30
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ลําดับ
ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัย
จาํนวน
(คน)

15 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4

16
มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
27

17 มหาวิทยาลัยนครพนม 1

18 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3

19
มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมมาธิราช
1

20
มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร
1

21 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2

22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1

23
มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัย
1

24 วิทยาลัยดุสิตธานี 8

25 การบินพลเรือน 1

ลําดับ
ตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย

รายชื่อมหาวิทยาลัย
จาํนวน
(คน)

26 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 20

27 มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัทติ 6

28 มหาวิทยาลัยรังสิต 6

29
มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

5

30 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4

31
สถาบันเทคโนโลยี

ไทย – ญี่ปุน
1

32 มหาวิทยาลัยสยาม 6

33
มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7

34
วิทยาลัยเทคโนโลยี
การทะเลแหงเอเชีย

1

35
สถาบนัการจัดการ

ปญญาภิวัฒน
2
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ลูกยอแซฟฯ...
เมล็ดพันธุจากผูหวาน

 นายอนุชา  ประณุทกระสานติ์  วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ผมภูมิใจมาโดยตลอดตั้งเเตที่ไดเขามาในโรงเรียนตลอด 15 ป ถือเปนความภูมิใจ

ที่ไดเปนลูกยอแซฟ เลือดเขียวเหลืองยังอยูในใจผมเสมอ ที่นี่ใหอะไรผมหลายอยางมาก 

ไมวาจะเปนมติรภาพทีด่ ีคณุครทูีเ่อาใจใสนกัเรยีน ใหความอบอุนแกนกัเรยีน เสมอืนบาน

หลังที่ 2 โรงเรียนใหโอกาสผมในหลาย ๆ ดาน ทั้งกีฬา วิชาการ กิจกรรมตาง ๆ 

 ตั้งแตที่ไดเขามาในรั้วมหาวิทยาลัยนี้แลว  ผมยังคงคิดถึงโรงเรียนอยูเสมอ  และ

จะเปนความทรงจําท่ีดีแบบนี้ตลอดไป อยากฝากถึงนอง ๆ ที่กําลังอานบทความนี้อยู 

อยากใหนอง ๆ ตั้งใจเรียน ควาโอกาสตาง ๆ ไวใหดี ขยัน ๆ กันนะครับ มิตรภาพใน

โรงเรียน คือ มิตรภาพที่ดีที่สุด

 นายณัฐพล กอเกษมวงศ โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (CPIRD)  
สถาบันพระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล     
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ เปนสถานท่ีที่เปนมากกวาโรงเรียนเพราะ
ไมไดสอนแตการศึกษา แตยังสอนใหเปนคนดีของสังคมซึ่งเปนสิ่งสําคัญ และ
สิ่งที่ทําใหรูสึกภูมิใจในทุกๆครั้งที่นึกถึงโรงเรียนแหงนี้คือ คุณครู และ เพื่อนๆ 
คุณครูแทบทุกคนในโรงเรียนเปนกันเองและเขาใจเด็กๆอยางพวกเรามากๆ 
สามารถคุยไดทุกเรื่องไมวาจะมีสาระหรือไรสาระ นอกจากจะรูสึกประทับใจกับ
คุณครูแลว ก็ยังรูสึกประทับใจกับเพื่อนๆทุกคนที่เรียนดวยกัน บางคนอยูดวยกัน
มา 6 ปบาง 12 ปบาง แตเรื่องเวลาท่ีอยูดวยกันก็คงไมสําคัญเทากับ กิจกรรม

หรือประสบการณที่เรามีดวยกันในโรงเรียนแหงน้ี ถาใครอานมาถึงตรงน้ีแลว

 นายไพสิฐ สุวรรณจันทร คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา สาขาวิศวกรรม

เครื่องกลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา       
 โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ  เปนทีท่ีใ่หอะไรหลายอยาง  ทัง้ความรู  การใชชวีติ  

เพื่อน  ครู  ครอบครัวและความทรงจําที่ดี ผมภูมิใจครับที่ไดอยูในครอบครัว
ที่ชื่อวา “ยอแซฟอุปถัมภ” และผมขอฝากถึงนองๆ วา ใหตั้งใจเรียนมากๆ 

เชื่อฟงครู  และรักกันใหมากๆ
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และกําลังเรียนอยู ก็อยากใหใชเวลากับคุณครูและเพื่อนๆ ใหมากๆ ตอนน้ีอาจจะยังไมเห็นวามันสําคัญอะไร 
แตเมือ่รูสกึวาเวลาของเรากบัโรงเรียนนีก้าํลงัเหลอืนอยมากๆ อยางเชน ตอนทีก่าํลงัอยูในชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
มันจะเปนสิ่งที่สําคัญมากๆ กับตัวเรา ทายที่สุดนี้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ คุณครูทุกคน และโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

ที่เปนศูนยรวมทําใหพวกเรา ไดมาพบเจอกันในชวงเวลาหนึ่งของชีวิต
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 นางสาวณัฐกานต   ไช ภาควิชาออกแบบเครื่องแตงกาย คณะมัณฑนศิลป 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองของพ่ี มีทั้งคุณครู 
และเพ่ือนๆ ที่ใหความอบอุนกับตัวพ่ีเสมอมา ตลอดระยะเวลา12ปที่ไดอยูใน
รั้วโรงเรียน พี่ไดรับการเรียนรูหลายๆอยาง ไมวาจะเปนความรูเชิงวิชาการหรือ
ศักยภาพก็ตามแต ทั้งหมดลวนหลอหลอมใหพี่เปนพี่ในวันนี้ อาจมีบางที่ความคิด
ของคุณครูกับเราไมตรงกัน แตทายที่สุดแลวพวกเราตางคุยกันดวยเหตุและผล 
ซึ่งเปนสิ่งที่พี่รูสึกประทับใจมาก ขอบคุณคุณครูทุกๆ ทาน และเพื่อนๆ รุนพี่รุนนอง
ทุกๆ คนท่ีทําใหพี่มีความทรงจําที่ดี ทายท่ีสุดนี้หากนองๆที่นารักทุกคนไดอาน
บทความนี้อยู  พี่อยากบอกวาใหนองๆ ตั้งใจเรียน เก็บเก่ียวประสบการณใหมาก 
อาจมีออกนอกกรอบบางแตจงจําไวว าทุกอยางมันมีขอบเขตของมันเสมอ 
อยาทิ้งเวลาใหเสียเปลา เพราะพรุงนี้ก็สายเสียแลว 

ขอบคุณคะ

 Supakorn Thirasopee Marketing(ICMK) Mahidol university 
international college (MUIC)
 For 3 years in Joseph upatham School, I feel that this school is a 
splendid place that consists of high potential teachers and staff. At this 
school, I have met a lot of lovely friends. I receive many chances and 
opportunities to be representative. Many activities that encourage potential, 
many duties that bring experience to me, and many teaching that cultivate 
me. All of these people are significant factors that help me to succeed in 
my high school life. Every teaching has been in my mind since I graduated. 
I had an excellent time at this educational institution. Last but not least, 
I really want to thank fathers, sisters, and all of the teachers who devote 

Phakakaew Kanapongsa
School of Management and Economics Assumption University
 About 7 year  that I studied in  Joseph English  Programme section.
This place I was not call it is a school  but it is my second home.All of 
my teachers and friends were really nice.Every time when I had problem I 
asked for help from my teacher.Teacher is the one who helped me in every 
bad situation by the way she was not biased.It made me appreciate.I got 
a lot of good experience and aptitude.I wanted to say thank you to all of 
my teacher and this school.I really sure that I will be successful in one day.
I will try my best. 
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time for taking care of students. For students who are studying, I as your senior recommend that university 
life is not easy but it is not too difficult to pass. All of you have to allocate your time appropriately and 
always remind yourself that you are there for what purposes. Best regards.
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 นางสาวธัญญนภัส  ทวีวุฒิอภินันท คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล สาขา

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

 โรงเรียนก็เหมือนกับบานหลังที่สอง ที่เมื่อเรานึกถึงเม่ือไรก็จะมีความทรงจําตางๆ

มากมายท่ีทําใหเราอดนึกถึงไมได ไมวาจะเปนความรูมากมายท่ีคุณครูไดถายทอดใหเรา

อยางเต็มเปยม ความผกูพนักบัคณุครูทีเ่ปนเหมือนกับคณุพอคณุแมคนท่ี 2 ทีค่อยใหคาํปรึกษา 

ชวยใหผานเรื่องราวตางๆ และจับมือเดินไปกับเราไมทิ้งเราไปไหน รวมไปถึงความสนุกสนาน

ความสุข ที่ไดมาเจอกันกับเพื่อนๆไดมาคุยกัน ไดชวยกันเรียนรวมกันทํากิจกรรมตางๆ

รั้วเขียวเหลืองทําใหไดพบกับความสัมพันธที่แนนแฟน และเปนสถานที่ที่ไมวาเวลาจะผานไป

นานแคไหน การไดกลับไปก็ยังทําใหอบอุนหัวใจเสมอ

 นางสาวรมิตา  ชีพมงคล คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โรงเรียนเหมือนเปน

บานหลังท่ี 2 ไปกลับโรงเรียนทุกวัน เปนบานที่มีคุณครูเปนเจาบาน ที่ใหความรูตางๆ 

คอยสอน คอยชี้แนะสิ่งท่ีดีๆ ใหกับลูกศิษย มองกลับไปตรงนั้นทีไร ก็มีความสุขทุกคร้ัง 

มปีระสบการณมากมาย อยากจะขอบคณุทกุๆ สิง่ในโรงเรียนน้ีทีพ่าพวกเราไดดาํเนินชวีติมา

ในจุดนี้ ที่มีแตความสุข ความทรงจําดีๆ กิจกรรมดีๆ มากมาย ความรักใครกัน ถึงแมเวลา

จะผานไปอีกก่ีป เรามองโรงเรียนทีไร จะเห็นเด็กนักเรียนที่มีทั้งความสุขและความสนุก

ทําใหยิ้มตามเหมือนเห็นภาพเราตอนที่เปนนักเรียนและยังคงความรู สึกที่อบอุ นของ

รั้วเขียวเหลืองเสมอ

 นางสาวพิชชาภา  พุกสังขทอง สํานักวิชาการแพทยบูรณาการ สาขาวิชากายภาพบําบัด 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

 โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังที่ 2 ที่ในทุกๆ วันจะตองมาโรงเรียน ที่มาแลวจะไดรับ

ทั้งความรู เพื่อน สิ่งแวดลอมที่ดีๆ และยังไดรับความอบอุน ความเปนหวงของคุณครู 

และพนักงานทุกทาน ที่เปนใหเราไดทุกอยาง เปนทั้งผูใหคําปรึกษา เปนทั้งผูใหความรู

กับเรา  รูสึกมีความสุขทุกครั้งเลยคะที่ไดมาโรงเรียน  ถึงแมอาจจะมีทอ  มีเหนื่อยบาง 

แตกม็ทีัง้คุณครูและเพือ่นๆ ทีค่อยใหกาํลังใจอยูเสมอ  จงึทําใหหนูอยากสูตอไป  จนหนูมาถึงทุกวันน้ีไดคะ

 นางสาววชิญาดา ไวยโชติ คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาองักฤษมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร

 ตลอดระยะเวลาที่อยูในรั้วยอแซฟอุปถัมป 12 ปนับวาเปนชวงเวลาที่ดีมากๆ คะ ไดเจอ

เพื่อนๆ ที่ดี พี่ๆ ที่คอยชวยเหลือ และนองท่ีนารัก คุณครูที่ใหความรูและคําปรึกษา ทุกคําสอน

    ที่ไดรับ  สามารถนํามาปรับใชไดเสมอคะ  การไดเขาสูมหาวิทยาลัยเปนการกาวสูสังคม

    ที่ใหญมากยิ่งข้ึน พบเจอผูคนมากมายหลายแบบ ทําใหรู วาไมมีที่ไหนเหมือนบานหลังนี้

    อีกแลวคะ นองๆ ที่ยังเรียนอยู ก็ขอใหทุกคนใชเวลาใหคุมคา ตั้งใจเรียนและใชเวลาในรั้ว

  โรงเรียนใหดีที่สุดคะ  อยากขอบคุณทุกส่ิงทุกอยางท่ีไดรับจากที่แหงน้ีขอขอบพระคุณคุณครู

ที่คอยมอบโอกาสตางๆ ให โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภจะอยูในใจไปเสมอคะ
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“งานอัตลักษณ  งานเอกลักษณ”
 อัตลักษณ (Identity) หมายถึง ความเปนตัวตนของ
ตนเอง ในความเปนอัตลักษณของนักเรียน โรงเรียนยอแซฟ
อุปถัมภ เกิดจากการหลอหลอม อบรม การดูแลนักเรียนเปน
อยางดีตลอดเวลาที่นักเรียนอยูที่โรงเรียน จนเกิดเปนลักษณะ
นิสัยที่ดี  การอบรม  การดูแลของโรงเรียนเกิดจากการใช 
คณุคาพระวรสาร (Gospel Values) ในการอบรม  โดยเนนคุณคา
พระวรสารจากชื่อของทานนักบุญยอแซฟ  องคอุปถัมภ 
ของโรงเรียนดังนี้

JOSEPH
J = Justice = ความยุติธรรม
O = Obedience = ความเชื่อฟง
S = Silence = ความเงียบ สงบ
E = Experience = ความฉลาดในการใชประสบการณทีม่ี
P = Prudence = ความสุขุม รอบคอบ มัธยัสถ 
H = Humility = ความสุภาพ
 = Honesty = ความซื่อสัตย

เอกลักษณของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ อัตลักษณของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

“เปนโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนอยางดี

และเดนดานภาษาตางประเทศ”

“คนดีศรียอแซฟ”

อัตลักษณของนักเรียน

แผนกอนุบาล

(HAPPY)

แผนกสามัญหญิง

(LADY)

แผนก English Programme

(SMART)

แผนกสามัญชาย

(Gentle Man)

ด.ญ.บวรลักษณ  จอมคําสิงห ด.ญ.อภิชญา  สุวรรณหงษ ด.ญ.มณฑิตา  รุจิญาณ ด.ญ.เมวิกรณ  รอดปนเตชสีห ด.ญ.ณัชชา  สินภินันท

ด.ญ.วรรจชนก  เทศเอม ด.ญ.กรรณิกา  เสถียรธรรมวิทย ด.ญ.กฤชอร  ภูริภักดีกุล ด.ญ.ธิญดา  พันตาวงษ ด.ญ.ภัคภร  ศรีออน

ด.ญ.ขวัญจิรา  ทองสุข ด.ญ.วัชรีวรรณ  เทพบรรดาลดล ด.ญ.ปภาวี  เขียวอราม ด.ญ.นภษร  เลาบุญลือ ด.ญ.พิชญาภา  โรจนภักดี

ด.ญ.พลอยไพลิน  อรชุน ด.ญ.บุณณดาพา  สัมมาคาวะ ด.ญ.อลิสา  สอสิริกุล ด.ญ.คฑาทิพ  แกวมณี ด.ญ.อชิรญา  คิดประเสริฐ

ด.ญ.ญาณิศา  กาญจนถาวรกุล ด.ญ.ปุณยาพร  แววแกว ด.ญ.วรัตถณัฐ  โสภณากิจโกศล ด.ญ.ภคมน  รติศิลวัต ด.ญ.สุชัญญา  พุทธาภัทรกร

ด.ญ.พัชรพร  ภววทัญู ด.ญ.ฐานิดา  สุขพลาดิสัย ด.ญ.จิรัชยา  ดอนเจดีย ด.ญ.พิริยาภรณ  เหลืองปฐมชัย ด.ญ.เกวลิน  จตุพรณิชกุล
ด.ญ.พิมพมาดา  พรของอินทร น.ส.วรมณ  จรดล น.ส.กชพรรณ  ฤกษเจริญ น.ส.ณภัทร  กิจเจริญ น.ส.ธนิดา  วรรัฐกฤติกร

น.ส.พรพิชญา  บุญอรุณรักษา น.ส.ปราณชนก  แมนเขียว น.ส.มนัชนันท  สรรพยานุวัฒน น.ส.อริสา  โพธิ์ขาว น.ส.วรกานต  เลิศลํ้านภากุล
น.ส.ปณฑิตา  ธีรานุวัฒน น.ส.ลดาวดี  ศรีวิไล ด.ญ.ณัฏฐา  ธนเฉลิมพงพันธุ ด.ช.ภาณุพงษ ลุนพิมาย ด.ช.ไวษณพ  ออนโยนชัย

ด.ช.ธัญนนทร  รอดปนเตชสีห ด.ช.ณัฐพล  โรจนศิลปชัย ด.ญ.ธันยรัศมิ์  วัฒนภักดีพงศ ด.ญ.ปานรวี  หวังอนุตตร ด.ช.ณฐกร  ภูมิชัยศรี

ด.ช.ณัฐพัชร  ยังปรางค ด.ช.ภูผา  อุดชุมพิสัย ด.ช.พลพิพัฒน  จวงเจริญ ด.ช.ศุกลวัฒน  รอดมวง ด.ช.มนัสนันท  หงษา
ด.ญ.นันทนภัส  เวทีกูล  ด.ช.พศิน  สรรพนา ด.ช.อดิเดช  เจริญขรรค ด.ช.เอื้ออังกูร ฤทธิทิศ ด.ช.ธนกร  มกราพันธุ

ด.ญ.ธัญญธร  จันธนะตระกูล ด.ญ.ดากานดา  ตันติบุญยืน ด.ช.นพปฎล  วิลัยกิจ ด.ช.หริศฐชพล  รุจิรัชนนท ด.ช.ปณวรรธน  มณีโชติ

ด.ช.สิรวิชญ  จันทร ด.ช.อัฒฑกร  กิตติประสานพงศ ด.ญ.วรัญญา  แซเอี้ยว ด.ช.พงษพัฒน  หิรัญชาติ ด.ช.พัสกร  จํานงคผล
ด.ช.อนันดา  นนทศิริ ด.ช.นัทธวัฒน  สิงหเรือง ด.ญ.ชวิสา  สรอยสน ด.ญ.ณิชมน  โชคนาคะวโร ด.ญ.ทิยดา  หาญกิตตตระกูล

ด.ช.จิรัฎฐ  สิริวัฒนชัยกุล ด.ช.ชยากร  พีรนิพนธ ด.ช.พชรพล  กิจฉลอง ด.ช.ณัฐดนัย  เอี่ยมมาธุสร ด.ช.ชิษณุพงศ  คงกระพันธ

ด.ญ.ธันยา  กิจสงวน ด.ช.จิรภัทร  โถพวงทอง ด.ช.ศุภกฤต  ปรุงสําราญกิจ ด.ช.สิรภพ  ผิวงาม ด.ช.ปณณวิชญ  เกรียงธนอนันท

ด.ช.ธนะเมศฐ  กมลสุรเศรษฐ ด.ช.เดชากิตติ์  พงษไพร ด.ช.ปรัตถกร  กิจสกุล ด.ช.กิตติพงษ  ศรีเพ็ญ ด.ญ.นิรมัย  บุญบางยาง

ด.ช.ธัญวัฒน  พัฒนไทยานนท ด.ช.วีรวิชญ  วีระศิรานนท ด.ช.สิรวิชญ  วงศรีเทพ ด.ช.ชนุตธ  ยืนยงวนิชกิจ ด.ช.วัชรภัสร  ธีระแสงจันทร
ด.ช.อดิศร  กายแกว ด.ช.วิสาล  เกรียงสินยศ ด.ช.พุทฐิภัส  ไตรรัตนานนท ด.ช.นันทวัฒน  รุงโรจนธนากุล ด.ช.ภูริพัฒน  บัวคลี่

ด.ช.อดิศร  สุนทรแต ด.ช.ทัชชกร  ตรีวุฒิกุล ด.ช.พรรณวัชร  โสพรรณพานิชกุล นายนภพล  คลายมณี นายธนภูมิ  เสนทอง

นายนพรุจ  บวรกิจสุธี นายองอาจ  พลอยแกว นายฐิติวัฒน  แสนลัง นายปานกวี  หุนสวัสดิ์ นายศราวุฒิ  เชื้อบุญมี

น.ส.พิมพตะวัน  ธรรมประสิทธิ์ นายศักดา  กิจเจริญ นายชโยดม  เอี่ยววัฒนพงศ นายขวัญชัย  ยางทอง นายชยุตพล  อนเบา

นายติณณภพ  จงเจริญพรสุข นายศิริวัฒน  ทองสัมฤทธิ์ นายวรวิทย  เมรุมาศ น.ส.สิริวิมล  ประกอบชาติ นายชนกันต  รัตนอาภรณรัตน
นายพรรษภูมิ  ลีละวุฒิกาญจน  นายวรณัฐ  ดีประดับ นายภคพงศ  ชํานาญศิลป นายไตรสิทธิ์  ปรางแกว นายกษิภณ  ญาณรัตน

นายภากร  พรสงา นายวัฒนชัย  หมั่นมาก

ÍÑμÅÑ¡É³�¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹»ÃÐ í̈Òà ×́Í¹ÁÔ¶ØÂÒÂ¹

33



34

ด.ญ.มุฑิตา  แสงพิทักษ ด.ญ.ธัญชนก  กิจสกุล ด.ญ.กวินธิดา  คําตลบ ด.ญ.อภิสรา  เหมวิริยะ ด.ญ.ภัทราพร  ออนพันธ
ด.ญ.นลินทิพย  ยะแสง ด.ญ.ลภัสรดา  ชาธรรมสรณ ด.ญ.ทิตานัน  สุวิลาวงษ ด.ญ.พิมพณดา  ทวีพิริยะธรรม ด.ญ.บุศยารัตน  นิมิตรัตน
ด.ญ.ณปภัสร  กฤษณา ด.ญ.ทองณัฐปวีร  ทองผุด ด.ญ.พิมพลภัส  เชาวลิต ด.ญ.สุชัญญา  ภัทรมณีฉาย ด.ญ.ประกายมาศ  เจียวเจริญ
ด.ญ.มนัสนันท  ขําหรุน ด.ญ.กัลยพัชร  แจมสุวรรณ ด.ญ.ปาลิตา  สธนเจริญกุล ด.ญ.สิรภัทร  เทพณรงค ด.ญ.กรกิตติยา  กอบเกษ
ด.ญ.ขวัญแกว  หลอเงิน ด.ญ.นรากร  พลวารินทร ด.ญ.ชนาภา  รัตนโชติพงศ ด.ญ.ณิศรา  นฤชัยกุศล ด.ญ.ปาณิศา  ลิ้มประเสริฐยิ่ง
ด.ญ.ปญญดา  วชิรธนสิน ด.ญ.ปทมพร  พรมแดง ด.ญ.ปวีณธิดา  ปวีณพงศ ด.ญ.ชญาดา  ฟกวงศ ด.ญ.ชุดาภา  ยาวิเศษ
ด.ญ.เบญจณัท  สัมมาคารวะ น.ส.นุจนารถ  ตั้งเกียรติกําจาย น.ส.ปาณิสรา  ยอดยิ่งวิทยา น.ส.ดวงกมล  ศิริธาร น.ส.ภัทรดาภา  เพชรผองใส
น.ส.นิดนภา  แสงสวาง น.ส.กัญญาณัฐ  สละภัย น.ส.ธารารัตน  สําราญจิตร น.ส.วริศรา  ทิพยสุวรรณ น.ส.ปรียานันท  พุทธาภัทรกร
น.ส.อัลลนา อิชาเบลลา  มอราเลส น.ส.สิรภัทร  เชวงวณิชชา ด.ช.ณัฐวัฒน  พฤกษาพิศาล ด.ช.รัฐกรณ  ดอนจินดา ด.ช.กฤตชัย  อสิพงษ
ด.ช.ภัคภาค  ศรีออน ด.ช.กวินทร  กมลวานนท ด.ช.กฤษณะ  มณีโชติ ด.ช.ธัญพิสิษฐ  ราชคช ด.ช.สุธิภัทร  กอสนาน
ด.ช.ธนกร  บุญมาไชย ด.ช.ภาณิน  นอยสําราญ ด.ช.ปณณวิชญ  แสงภักดี ด.ช.ณธีพัฒน  โรจนพสุโชค ด.ช.ธาราศักดิ์  ทรัพยมั่น
ด.ช.จารุกิตติ์  รุจีปกรณ ด.ญ.อธิตยา  คงเย็น ด.ช.วรชิต  จอมพงษ ด.ช.ปวิณ  พิทยาวนานนท ด.ช.ศรัณย  วงคสุยะ
ด.ช.พัทธดนย  นิชางทอง ด.ช.แทนคุณ  ชูศิลปกิจเจริญ ด.ช.นฤมิต  จาดบัณฑิต ด.ช.จิรกฤต  ตันติดลธเนศ ด.ช.ปุญญพัฒน  บุญเสนันท
ด.ช.บุศยภาส  อากาศวิภาต ด.ช.ภูริช  บารมี ด.ช.ศรัณยวิทย  กาญจโนทัย ด.ช.อินทัช  ลิ้มพิพัฒน ด.ช.เมธวิชญ  นิ่มดี
ด.ช.นราวิช  เลาหวงศไพบูลย ด.ญ.สิรีธร  อารยดํารงกุล ด.ช.กฤษณะ  วรบุญโอฬาร ด.ช.ปฐมพร  สุวรรณหงษ ด.ช.นิติธร  ศิริตานนท
ด.ช.ธนดี  สมไพบูลย ด.ช.ณัฐกรณ  มะลิซอน ด.ช.ธีระทัศน  ลิ้มบริสุทธิ์ ด.ช.อนวัฒน  นิทัศเกษม ด.ช.สิรวิชญ  คุมเจริญ
ด.ช.ธนกฤต  ศรีสนิท ด.ช.ชรัตน  นิลโนรี   ด.ช.พงศธร  ดอนโคตร ด.ช.ขจรเกียรติ  หลอเงิน ด.ช.สิทธิพันธุ  สัตยภิวัฒน
ด.ช.กองเกียรติ  ไชยยันบูรณ ด.ช.พงศพล  สุขสถาวรพันธุ  ด.ช.พัชรพล  ลื่นลม ด.ช.นวพล  สมุทรศุทธิ์ นายพิสิษฐ  ผิวเกลี้ยง
นายวิทวัส  ศิริพงษเวคิน นายกนกพล  เนตรเกื้อกูล นายไจรายุ  บุญบางยาง นายอธิป  นิมมานปรีชากุล นายชานุวัฒน  จําปาขาว
นายยศกร  ปนทวม นายสุริยา  กิจบํารุง น.ส.มุขชนก  เหลืองประดับใจ นายพิชุตม  บงกชมาศ นายคณิศร  กิจทวี
นายเมธาพัฒน  โรจนศิรนนท นายอภิชาติ  เศรษฐบุบผา นายปวริศ  วุฒิพุทธางกูร นายวิชัย  หมือแล นส.ศรันยรดา  ดลธนนนท
นายสิริศักดิ์  กาญจนพิบูลย นายภคพงศ  ชํานาญศิลป นายเตติวัถฐ  พรมุกดามณี นายสุรภัสสร  จรูญธรรม นายพชร  เขียวแกว
ด.ช.ปวัตร  กีรติธนทัต ด.ญ.ปุญญาดา  ปติวัฒนชัย ด.ญ.แพรวพรรณ  สุนทรถาวรวงศ ด.ญ.ณัฐรดา  จันทรศิริโพธา ด.ช.รชานนท  กวยานนท
ด.ช.พนธร  ศิริวรศิลป ด.ช.ธนทัต  เฉิน ด.ญ.รัญชิตา  โกลันดาซามี ด.ช.พิรชัช  วีระพลเทพ ด.ญ.ภาวนา  ภารนันต
ด.ช.จักรินทร  สุตนา ด.ญ.นภัสนันท  แกวรัตนศรีโพธิ์ ด.ช.ทิม  จันทรวิสูตร ด.ช.จิรรัฐ  จิรัฐจินดา ด.ช.วรัชญ  ชั้นเส็ง
ด.ญ.ภัทราวดี  เลิศในธรรม น.ส.พิมพตะวัน  ธรรมประสิทธิ์ น.ส.ชนาพร  ศรีสดใส น.ส.อัครภา  พรโชคบวร

ด.ญ.นิชาภา  เลขะจิตต ด.ญ.รัชนก  พรสีมา ด.ญ.พิมพธิชา  คูเจริญทรัพย ด.ญ.นารถธีรายา  อุยมาวีรหิรัญ ด.ญ.นิษฐชานันทน  บัลลังกศักดิ์
ด.ญ.ปณิตา  จันทรสวาง ด.ญ.พลอยนภัส  เลิศจรูญ ด.ญ.นภิสา  อัศวรุงสกุล ด.ญ.กมลชนก  คําอินทร ด.ญ.พิชญธิดา  หงษสกุล
ด.ญ.จิราพัชร  กิจสกุล ด.ญ.หรรษพร  บุญประครอง ด.ญ.จินุชธิดา  สุภาจันทรสุข ด.ญ.วรกมล  บุญวิสุทธิ์ ด.ญ.พรรณพัชร  บุญลอม
ด.ญ.ชาลิสา  จันละคร ด.ญ.ปานชีวา  พิลาศรี ด.ญ.จีรัชญ  พระกะยาพันธ ด.ญ.อันนา  มลิผล ด.ญ.ศุภาพิชญ  หาสิตพานิชกุล
ด.ญ.ผุสดี  วีรวัฒนานนท ด.ญ.มาติกา  แสนสม ด.ญ.อัญญิกา  เกียรติธีรัตน ด.ญ.มนัสชนก  เพชรโรจนนันท ด.ญ.ไปรยา  แกวสมบุญ
ด.ญ.ปจนฐนัช  กิจสวัสดิ์ ด.ญ.ภัทรศยา  ทองมา ด.ญ.พรรณธิตา  ไชยสุวรรณ ด.ญ.พรบริบูรณ  ศักดิ์พิสิษฐ ด.ญ.กุลธีรา  จูวรรณะ
ด.ญ.เมธาวดี  ไกรศรีทุม น.ส.ดารชาต  บุญสินทวี น.ส.อาทิตยา  สีโสภา น.ส.พรพรรณ  อุราใจ น.ส.ภาสินี  จันทรปรางค
น.ส.วิภาวรรณ  แซโงว น.ส.แทมมารีน  ศรีงาม น.ส.สุชานาถ  เตชะเลิศมงคล น.ส.อัญชิษฐา  สุขยา น.ส.ทิพรัตน  อาจธัญกรณ
น.ส.ธนภร  ปนอย น.ส.ฐิตารีย  ตอพัฒนนันท ด.ญ.สลิลชญาน สืบสกุล ด.ช.สิรวิชญ  ประเทืองไพบูลย ด.ช.วสพล  วิมลพันธ
ด.ช.ณัฐยชญ  สังขฉิม ด.ช.พอเพียง  วงษสวรรค ด.ญ.อนันตญา  สุวรรณาภรณ  ด.ช.ตฤณ  สุวรรณจันทร ด.ช.ติภควา  สุภาจันทรสุข
ด.ช.อัครวินท  จันทรแจม ด.ญ.ปณณิตา  เลขะจิตต ด.ช.พัชรวิทย  ละอองสกุล ด.ช.พชร  ธนเจริญบุญญา  ด.ช.ธัชกร  ตันติดลธเนศ
ด.ช.เรืองศักดิ์  จัตวากลาง ด.ช.ศุภสิน  สายพิณ ด.ช.กฤษดา  เพ็ญสุข ด.ช.ณัฐวัฒน  อุชม ด.ช.ธนภัทร  ตรีชะฎา
ด.ญ.ภีรชญา  ธรณไพบูลย ด.ช.จิรวัฒน  เที่ยงสมพงษ ด.ช.สรวิศ  ปราใหญ ด.ช.พรหมพิริยะ  บุรีวงศ ด.ช.สิรภพ  ชูชวย
ด.ญ.ปณัฎฐกมล  ณรงคะชวนะ ด.ช.จิรัฏฐ  วรรณา ด.ช.พัฒนพงษ  สงวนบุญ ด.ช.ฉันทพัฒน  รําเพย  ด.ช.จิรภัทร  อิทธิวิทูรธรรม
ด.ช.ธิมากร  ชิยางคะบุตร ด.ญ.กมลพรรณ  บุญฝน ด.ช.ชุติมันต  พุทธรอด ด.ช.พงศกร  ฉันทประภากุล ด.ช.กิตติกานต  วณิชยาพันธุ
ด.ช.สุรวัศ  กิจเจริญ ด.ช.รัชพล  บงกชวณิชกุล ด.ช.ปณณวัฒน  อรามรัศมี ด.ช.นิพิฐพนธ  เดชอินทรนารักษ  ด.ช.ทวีคูณ  เงินมั่นคง
ด.ช.ปภังกร  ศรีสาครบริสุทธิ์ ด.ช.สุทธิพงษ  คุมภักดี ด.ช.สหรัฐ  นิชราวิสุทธิ์ ด.ญ.ธัญญนรี  ชื่นพิทักษธรรม ด.ช.ธนินทรัฐ  กิตติโชติวรัตน
ด.ช.วศินสรรพ  ปราศัย ด.ช.ทรงพล  ซีค ด.ช.ณัฐกิตติ์  บูรณะ ด.ช.ณัฐภาส  รัตนบุรี  นายศิริโชค  ดูแฮ
นายอนุภัทร  สิงหเสนห นายตนกลา  สิทธิเวช นายชิตะ  ยอดศรี นายพชรพล  เหลืองปฐมชัย นายนภัทร  คงทอง
นายสรวิชญ  ชลธิศสุวรรณ นายวรากร  ยินดีมิตร น.ส.ใจใส  สุวดิษฐสกุล นายพีรภัทร  วัฒนไวฑูรยชัย นายพีรพัฒน  หานชัย
นายปณณรุจน  วุฒิจริยาศักดิ์ นายรวัชร  ตั้งใจทวิกิจไกร นายวรวิทย  เมรุมาศ นายไกรวิชญ  ดําเกิงธารา น.ส.พรรณธร  ทองวีระกุล
นายธัชพล  ไทยทวี นายภคพงศ  ชํานาญศิลป น.ส.ธันยนันท  มุนินทรนพมาศ นายชลพัชร  ชื่นบุญงาม นายวิชยุตม  พรหมมาลัย
ด.ญ.ณภัทรารัตน  หอมประเสริฐ ด.ญ.ปริยากร  เงินอยู ด.ญ.ปญญดา  ขุนณรงค ด.ญ.เจ่ียลี้  หลิว ด.ญ.พุธิตา  สระทองพร
ด.ญ.ภูริสา  อุดมกิจโกศล ด.ญ.ภัทรียา  ลํ้าสกุลวงศ   ด.ญ.วิมลสิริ  ทองพันชั่ง ด.ช.กฤษกร  นัยมณี ด.ช.ชญานิน  โสมภีร
ด.ญพีรดา  วนาประเสริฐศักดิ์ ด.ช.ฐิติวัฒน  ฉายสวางวงศ ด.ญ.สายสิริ  กนกชัยไพบูลย ด.ช.ภูริช  อารีจิตรานุสรณ  ด.ญ.เกศรา  ตีรมาโนช
ด.ญ.อภิษฎา  ฝดคา น.ส.ชนนิกานต  จํารุญ นายสรวิศ  กิตติพิชัย น.ส.อัครภา  พรโชคบวร
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ด.ญ.วรนิษฐ  ทวีพิริยะธรรม ด.ญ.ญาดา  จันทรแจม ด.ญ.กฤติยา  นอยจอย ด.ญ.มุกอันดา  เสมอใจ ด.ญ.วิชิตา  ผาลา
ด.ญ.ฐิติพร  สุวรรณประสิทธิ์ ด.ญ.ปรียวรา  วรณะพันธุ ด.ญ.แกวกัลยา  ทองรูป ด.ญ.อริญชยา  คิดประเสริฐ ด.ญ.วริศรา  แสงอากาศ
ด.ญ.กุลจิรา  ใจซื่อกุล ด.ญ.อารียลักษณ  แสงสวาง ด.ญ.ณิชาพร  นํ้าเพชร ด.ญ.พัชญฐกัญ  ยงพานิชย ด.ญ.ปรายฟา  กราบกราน
ด.ญ.เพ็ญพิชญา  อุสาหะ ด.ญ.นิชาภา  ทวีรัชกุลไพศาล ด.ญ.เฌอรปฑา  วงษสวรรค ด.ญ.ภัทราพิมพ  ปานทอง ด.ญ.ณราวดี  คชดี
ด.ญ.ยศยา  ขามโชคชัย ด.ญ.ธันยารัตน  เขื่อนเกา ด.ญ.แกวสวรรค  ดิฐไชยทัศน ด.ญ.วณิชยา  สีโอ ด.ญ.นันทณิชา  ขันอาสา
ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ไชยลา ด.ญ.ฐิตาพร  ไชยวาณิชย ด.ญ.บุญยวีร  พรประเสริฐยิ่ง ด.ญ.ญาณิศา  รุจยากรกุล ด.ญ.เบญญทิพย  วรบุญโอฬาร
ด.ญ.ปนไพลิน  ชื่นอารมย น.ส.อัญชิสา  กิจเครือ น.ส.ชุติอาภา  งามเจริญ น.ส.พีรยา  กําเหนิดหลม น.ส.ธนิศร  วรรัฐกฤติกร
น.ส.ฐิตะวันต  โหรานิตย น.ส.สุกฤตา  วิบูลยลักษณ น.ส.พิศารัตน  หมอนพันธ น.ส.นิภาพร  ศิริคํา น.ส.เพ็ญพร  เพียรพิทักษ
น.ส.ฐิติชญา  ยศสินศักดิ์ น.ส.กมลชนก  ไชยยันบูรณ ด.ช.ธนภัทร  เจนชัยมงคล ด.ช.ภุชเคนศร  ชายภักตร ด.ช.วิภูพศุตม  ภูมินิรันดร 
ด.ช.ธีทัต  อินทรหันต ด.ช.กฤษณ  แกระหัน ด.ญ.พริม  นาสุรินทร ด.ช.กันตพัฒน  คําปญโญ ด.ช.กฤติธี  เจะสมัน
ด.ช.กษิเดช  ศรีวัฒนา ด.ช.ธนดล  ตันเตชะสา ด.ช.ธนพงศพันธ  ทองยินดี   ด.ช.ศักรสฤษฏิ์  สิรอัศวธาดา ด.ช.สุขุมพิพัฒน  ขาวปลอด
ด.ช.ธีรวัฒน  ทองนอย ด.ช.ชยพล  ภูมาลา ด.ช.ศิรสิทธิ์  เกียรติธีรัตน ด.ช.ณัฐณกร  ฉํ่าตากอง ด.ช.ภากร  นามพลกรัง
ด.ญ.ฐิติวรดา  จันทรา ด.ช.กิตินันท  อินกานา ด.ช.ธีรเดช  บุณยสุขเมธี ด.ช.ณัฐพนธ  ตุลยวณิชโรจน ด.ช.รชต สุพรรณฮี
ด.ช.ธาดา  มัยเจริญ ด.ช.พีรณัฐ  สุวรรณ ด.ช.จิรภัทร  ฤทธิศร ด.ช.พลพัต  จันธนะตระกูล ด.ช.ศิวกร  นิ่มทรงประเสริฐ
ด.ช.ภูวนัตถ  ลอซุนนี้ ด.ญ.วรรสินีญ  หฤหรรษธรรม ด.ช.ชลสิทธิ์  สีอวน ด.ช.ณภัทร  เลิศศิวเวท ด.ช.สวิตต  วิริยะชวงโชติ
ด.ช.กันตธีร  ปาทอง ด.ช.ชยุตม  คําชาลี ด.ญ.ปริยากร  อนุชน ด.ช.ระพี  ทองธูป ด.ช.พัทธนันท  สุนทรถาวรวงศ
ด.ช.ธนชิต  งอนไธสง ด.ช.ณภัทร  ออนนาเลน ด.ช.ธนาพร  โสระ ด.ญ.ขวัญขาว  สุนทรารักษ ด.ช.พลวัต  นาวาทอง
ด.ช.ธนภัทร  เพชรเรียง ด.ช.ปริญ  ประภากวินกุล ด.ช.ถิรวัฒน  ถิรชวลิต ด.ช.ปภังกร  รัตนะ นายศุภโชค  ธารพงศไพร
น.ส.ศิรินทิพย  ธนะศิรินาวิน นายขวัญชัย  ใจใฝ นายพิสิษฐสรรค  พรมพิชัย นายพชร  เผดิมปราชญ นายเนติณัฏฐ  ณรงคะชวนะ
นายติณณ  เตชะธนอิทธิกุล นายนราวิชญ  สิทธิเดช น.ส.วิลาสินี  ชุมเสนา นายธีรัตม  ชอยแสง นายธัญยธรณ  แสงวิจิตร
นายดรัณภพ  ผลหวา นายบรรณวิชญ  เจตนสวาง นายกานตพงศ  สันติ นายยศชัย  จรูญมาลัย นายณัชพล  ธรรมชัยเดชา
นายปยวัฒน  อินทรสุวรรณ นายภคพงศ  ชํานาญศิลป นายจุฑาภัทร  ทองบานกวย นายนวภัทร  สุวรรณปนแกว นายวงศกร  อิงสุรารักษ
ด.ญ.ดลชา  สิกาญจนกุล ด.ญ.พิภัทรา  ไพบูลยพิทยา ด.ญ.เรระ  ยะมะชะกิ ด.ญ.สุวพัชร  เพ็ชชะ   ด.ญ.ปุณณภา  กีรติธนทัต
ด.ช.อภิชัช  พรมงคลชัย ด.ญ.ลัทธวิตรา  กลัดเจริญ ด.ช.พีระกานต  รักตระกูลวิทยา ด.ญ.รภัสศา  จารุอัครานุวัฒน ด.ช.วัชรนนท  พิสิฐจํานง
ด.ช.แดแรน  ตันตะชา ด.ช.รังสิมันต  จัดเกิดสมุทร ด.ญ.ณัฏฐพัชร  ลิขิตวรชัย ด.ญ.ภัทริดา  สมคะเน ด.ญ.ศรัณยา  วงษใจ
ด.ญ.พรชนก  ดวงจินดา น.ส.พัทธธีรา  หูเต็ม นายนันทกร  จิรกิตตยากร น.ส.อัครภา  พรโชคบวร
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ด.ญ.จิรัชยา  อัครกชกร ด.ญ.วณิชพร  เหมือนเสมียน ด.ญ.ปวิญลดา  กิจเจริญ ด.ญ.นันทนภัส  สังขฉิม ด.ญ.ณัชชา  โพธิวังตระกูล
ด.ญ.ปุณยพร  กิ่งสอน ด.ญ.ชญาภา  อมรวิโรจน ด.ญ.พชร  สกุลพุทธโชติ ด.ญ.เมสิรญา  เลิศกิตติไพบูลย ด.ญ.ณัฐธิดา  ฤทธิ์สมบูรณ
ด.ญ.กวิตา  แชมเล็ก ด.ญ.ธัญชนก  ทรัพยทวีธีกุล ด.ญ.ภัทรศยา  ศรีชัย ด.ญ.ศุภนิดา  ปรุงสําราญกิจ ด.ญ.สุธารา  วรพงค
ด.ญ.ชลชญา  พรสาโรจน ด.ญ.สาธิตา  พันธเตี้ย ด.ญ.ทองกัญญาณัฐ  ทองผุด ด.ญ.ชัญญา  วิชกรรม ด.ญ.ศุภรดา  ชาธรรมสรณ
ด.ญ.มิ่งขวัญ  ตากิ่มนอก ด.ญ.อลิชา  ชาญเชาววงศ ด.ญ.ณภัทร  ยิ้มฟุงเฟอง ด.ญ.ภคมน  จรูญธรรม ด.ญ.ฐิติรัตน  เลิศมโนบุญสุข
ด.ญ.รุจรวี  เปรมณีย ด.ญ.ปาริมา  จันทรดนู ด.ญ.ธัญวรัตน  ทองพรหม ด.ญ.ศุภากรณ  ศิริโชติ ด.ญ.ปรัชธิชาพร  พวงครุธ
ด.ญ.ธิชาภรณ  กิตติสุขสันต น.ส.ผกาสินี  รีเอี่ยม น.ส.กัลยรวี  ภักดี น.ส.พธู  พิพิธพงษ น.ส.นลินทิพย  เจี่ยน
น.ส.ยุวรี  บํารุงพืช น.ส.เมธาวี  สาธิตอภิวันท น.ส.ชญาณี  ภูศิริ น.ส.ปริญญาภา  วงษสมบัติ น.ส.รุจิรา  ฤทธิ์คํารพ
น.ส.แพรพิรญา  โพธิ์ศรีทอง ด.ช.รัชกฤช  ภาสกรจิราดล ด.ช.ธนวิชญ  บัณฑิต ด.ช.กิตติเชษฐ  หลอเจริญ ด.ช.กิตติเดช  คงเชื้อจีน
ด.ช.พัลลภ  วงศไวทยากูร ด.ญ.ธีรดา  เฉลิมศรีภิญโญรัช ด.ช.คามิน  จิรวิทยาภรณ ด.ช.ภูผา  อุดชุมพิสัย ด.ช.พลพิพัฒน  จวงเจริญ
ด.ญ.ภรภัทร  เทพไพฑูรย ด.ช.จิตธนา  ชูศิลปกิจเจริญ ด.ช.จิรายุ  สมบูรณ ด.ช.ธนวิน  ลอวชิระวัฏฏ ด.ช.รัชชานนท  โชติแสงศรี
ด.ช.พชร  สรธัญวงศ ด.ช.พัทธนันท  ลิขิตเจริญกุล ด.ช.ธิติพันธ  หาญกิตตตระกูล ด.ช.แฮรรี่  ลอวลีย ด.ญ.อัจฉรานันท  ภูริภักดีกุล
ด.ช.ณัฏฐวิทย  มารุงเรือง ด.ช.ชวัลวิทย  ทรายงาม ด.ช.ชยพล  นามเกียรติ ด.ช.ภูบดินทร  อินทะชัย ด.ญ.ภัคธีมา  หลําจันทร
ด.ช.ปวริศร  เรียบเลิศหิรัญ ด.ช.สิริภูมิ  ทองสุข ด.ช.ศุภณัฐม  เลาหบุตร ด.ช.กฤษณะโชติ  เงินอุดมไพศาล ด.ช.ชาติศิริ  แซแพ
ด.ช.จิรวิชญ  วัฒนไวฑูรยชัย ด.ช.หริวงษ  เมธาวีไพศาล ด.ช.อิสระ  เหลืองมาตรฐาน ด.ช.นนทกร  สัจจพลากร ด.ช.เรืองศักดิ์  สงฆประสิทธิ์ผล
ด.ช.ตนตะวัน  วิยะพัฒน ด.ญ.ชลธิชา  สุขโต ด.ช.ญาณภัทร  สิทธิรัตน ด.ช.ธิติวัฒน  พิบูลยศักดิ์กุล ด.ช.รัตตพล  เส็งหริ่ม
ด.ช.จิรวัฒน  เชาวแหลม ด.ช.เขมทัต  เหลือหลาย ด.ญ.ปริญญาภรณ  ทรัพยมั่น ด.ช.นิชนันท  จันธนะตระกูล  ด.ช.วสุ  สกุลพุทธโชติ
ด.ช.ณัฐพัชร  โพธิ์ภิบาล ด.ช.สุวรรณภูมิ  สิงหชุติกุล ด.ช.ศุภกฤต  แชมชูกุล นายนภพล  คลายมณี นายชยวุฒิ  พันธแกว
นายบารมี  ธารีปฐมกุล นายบารมี  เพ็ญสุข  นายอชิระ  เรามานะชัย นายยศวริศ  วรเจิดเจริญ นายพิชญ  ศิลา
นายธนภัทร  บอทรัพย นายสุริยะ  ขาวเจริญ  นายธนภาคย  อินบุญชวย  นายกัณฐกะ  นารานิทัศน นายชุติมันต  โมรมัต
นายรัชพล  สิทธิภรเจริญ นายธราธร  จันทรผล นายกาวกลา  เลาหกุล นายพฤทธิ์  อรามสุข นายกันตณัฐ  ไกรโชค
น.ส.รินรดา  ศรีเจริญสุข นายชาญชัย  สุขแปน นายอิสระ  เนียะแกว ด.ช.ธนชาติ  สุขเจริญ ด.ช.นนทกร  ทนันชัย
ด.ญ.ลานนา  วิธุรกุล ด.ญ.วริยา  ถาวรนุวงศ ด.ญ.ณัฐนันท  นุชสวาท ด.ญ.พิมพนิภา  แสนทาว ด.ญ.ไอศิกา  ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ด.ช.รุจหิรัญ  กระแสสินธุ ด.ญ.ดนุภา  วนิชธนา ด.ญ.ซือถง  เฉิน  ด.ญ.ธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ ด.ช.ชนาธิป  บุญเย็น
ด.ช.ธีรพงศ  รุงรักษา ด.ช.ศุภโชค  ศรีเตชานุพงศ ด.ญ.ธันยพร  สุขรัตน ด.ช.วีรพล  เหลานิกะขะ นายธนกฤต  ไอศูรยอังกูร
นายสรวิศ  กิตติพิชัย นายวัฒนชัย  หมั่นมาก
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ด.ญ.พัทธธีรา  เที่ยงพาน ด.ญ.นิชาภัทร  สินภินันท ด.ญ.ชญานนันท  เหลาสมาธิกุล ด.ญ.กวิสรา  มุละชีวะ ด.ญ.พชรมน  กมลวานนท

ด.ญ.ชญาภา  อุทัยพรชัย ด.ญ.ปาณิสรา  ลิขิตรัตนากร ด.ญ.อรุณวตรี  ปลื้มถนอม ด.ญ.ประภาพรรณ  แลเลิศ ด.ญ.ณภัทร  วินทะไชย

ด.ญ.ณิชารีย  ผลพาณิชเจริญ ด.ญ.เบญจพร  ภูยาธร ด.ญ.สิริกานต  จันทรกระจาง ด.ญ.กานตพิชชา  รอดทาไม ด.ญ.ปยภัทร  ปูมาก

ด.ญ.รินลดา  ทองหวั่น ด.ญ.ศรัณยพร  นิลรัตนานนท ด.ญ.ชวัลลักษณ  คงออน ด.ญ.บุญญาพร  กระถินทองกุล ด.ญ.วิศัลยศญา  กิติชาติพรพัฒน

ด.ญ.นันทนภัส  ทองแพง ด.ญ.ศรุตา  บุษยทริกากรณ ด.ญ.เขมณิจ  ไล ด.ญ.ภูริชญา  โกศินานนท ด.ญ.พรชนก  พงศพิพัฒน

ด.ญ.กมลพรรณ  พรหมคุณ ด.ญ.จาริสา  ยุวชิต ด.ญ.จิดาภา  ตรีพันธุพิทักษ ด.ญ.บุญญาวัลย  ปนสุข ด.ญ.ขวัญชนก  ทองสุข

ด.ญ.หทัยชนก  ไกยสวน น.ส.ชุติมา  เอมโอษฐ น.ส.เพชราวรรณ  บุญวัฒน น.ส.สุเมธินี  นันทวิลาวัณย น.ส.กันตา  เสรีรักษ

น.ส.ชลนภัทร  อุทิศทวีธรรม น.ส.ทิพปภา  สุขสมจิตร น.ส.ดารารัตน  วิริยะชวงโชติ น.ส.ชุติญา  สินเพ็ง น.ส.ธัญญาภัค  ชาวนํ้า

น.ส.วสุนันท  เปยมสมบูรณ น.ส.กุลธิดา  ไชยยุทธนันท ด.ญ.ญาณิศา  ชางมิ่ง ด.ช.พชร  จันทวดี ด.ช.ศุภวิชญ  ชีวชื่น

ด.ช.หาญทรัพย  รัตนเกื้อกูลชัย ด.ช.ภัครพล  รอดกําพล ด.ช.ฤทธิ์นรินทร  เรืองจุย  ด.ช.ปยพัทธ  แซอึ้ง ด.ช.กันตภณ  ทองภักดี

ด.ช.ศิรณัฐ  เลิศภูมิปญญา ด.ช.สัทธา  มาชมสมบูรณ ด.ช.ธนโชค  สุจิตวนิช ด.ช.พิชชากร  พงษไพร ด.ช.ธนกร  สุจิตวนิช

ด.ช.สิปปกร  มาลัย ด.ญ.ศาตพร  สายพิณ ด.ช.ณัฐฐภพ  ลิปกรณ ด.ช.ธีรภัทร  วงศพิทยานุกูล ด.ช.ปฎิพล  สุขใจธรรม

ด.ช.ปฐน  ชมชื่น ด.ช.อชิรวัฒน  จรัสวัฒน ด.ช.พิชญะ  ประชากุล ด.ช.กวินภพ  จันทรสมบุญ ด.ช.ณภัทร  กุลีนอย

ด.ญ.ญาณิศา  บูรณะศิริ ด.ช.ธนาธิป  ศักดิ์ศิริรัตน ด.ช.สฐิฏคุณ  มาลัย ด.ช.นันทภัทร  ฉางแกว ด.ช.ชลธิศ  บุญอรุณรักษา

ด.ช.กฤติพงศ  กอกุลกิตติคุณ ด.ช.พิชา  เจษฎาภัทรกุล ด.ช.วรินทร  ภัทรโชคภูวดล ด.ช.ยศกร  นิ่มทรงประเสริฐ ด.ช.อชิรวิชญ  พูลสวัสดิ์

ด.ช.ชัยกฤต  แซอั้ง ด.ช.เสกสรรค  ยงพรประเสริฐ ด.ช.ธนวินท  เกตวานันท ด.ช.ปณณทัต  เที่ยงพาน ด.ช.ภัทรเดช  จําปาราช

ด.ช.อภิสิทธิ์  จันทรวินิจ ด.ช.ชนุตธ  ยืนยงวนิชกิจ ด.ช.เสฏฐวุฒิ  วรโชติเมธ ด.ญ.กันติชา  ชาญเลิศสกุล ด.ช.กรินทร  แตงเอี่ยม

ด.ช.ศุภกร  บัวงาม ด.ช.วชิรวิทย  โหมดเอี่ยม ด.ช.ปธานิน  ภัคธเนศนิธิยศ ด.ช.ชคัตตรัย  กานดา นายพิสิษฐ  ผิวเกลี้ยง

น.ส.ณัฐพร  ประทีปถิ่นทอง นายศตวรรษ  เอื้อทยา นายกฤตณัฐ  โพธิ์ไพบูลย นายภคิน  แซลิ้ม นายสุรดิษ  จอมคําศรี

นายณัชญพิจักษณ  แกวสวาง น.ส.กนกนภา  อรุณฤกษ นายกฤตภาศ  บรรพพงศา นายธนเดช  อินสวาง นายภัทรพล  พลเสน

นายพีรพัฒน  นาควิเชตร นายสุทิวัส  ลี นายพิเชษฐ  มาเยอะ นายชนกานต  ศรีศรุติพร นายพีระณัฐ  กิจบุญชู

นายกันตณัฐ  ไกรโชค น.ส.ธันยธรณ  นพเกษร นายชินพัฒน  อุทุมภา  นายกวิชพล  นนทพันธุกุล ด.ญ.ณิชาภัทร  กิจบํารุง

ด.ช.ปภาวิน  อัศวรุงสกุล ด.ญกัญญาภัทร  พงศเนตรวิไล ด.ช.อัศวา  ขุนศิริ ด.ญ.เอื้อสิรี  บุญเย็น ด.ช.เสกสรรค  เจียมวัฒนโชติ

ด.ช.ธนภูมิ  หวังอนุตตร ด.ช.ชินวัฒน  ทองแพ ด.ช.สิปปภาส  นุชสวาท ด.ช.จิรัฎฐ  สงสมบูรณ ด.ช.นนทปวิธ  แสงขํา

ด.ญ.ภัทรานิษฐ  พูวรรธนะ ด.ช.ภาคภูมิ  งาวกาเขียว ด.ญ.อรอินทุ  เจริญชาง ด.ช.เจมี่ ชินาธิป ไรอัน ด.ญ.ณัฏฐสุภากานต  กลั่นเกิด

นายวรัญู  ตายแพ น.ส.ชนาพร  ศรีสดใส นายยศพล  วีรธีรางกูร
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เรียงจากซายไปขวา

1. ด.ญ.นิชาภา  เลขะจิตต 2. ด.ญ.วณิชพร  เหมือนเสมียน

3. ด.ญ.มณฑิตา  รุจิญาณ              4. ด.ญ.อภิสรา  เหมวิริยะ            

5. ด.ญ.ณัชชา  สินภินันท              6. ด.ญ.ชญาภา  อุทัยพรชัย  

7. ด.ญ.กรรณิกา  เสถียรธรรมวิทย  8. ด.ญ.กฤชอร  ภูริภักดีกุล      

9. ด.ญ.ประภาพรรณ  แลเลิศ   10. ด.ญ.อริญชยา  คิดประเสริฐ       

11. ด.ญ.ขวัญจิรา  ทองสุข    12. ด.ญ.ทองณัฐปวีร  ทองผุด

13. ด.ญ.อารียลักษณ  แสงสวาง  14. ด.ญ.นภษร  เลาบุญลือ

15. ด.ญ.พรรณพัชร  บุญลอม

เรียงจากซายไปขวา

1. ด.ญ.พลอยไพลิน  อรชุน 2. ด.ญ.บุณณดาพา  สัมมาคารวะ  

3. ด.ญ.ทองกัญญาณัฐ  ทองผุด      4. ด.ญ.สิรภัทร  เทพณรงค

5. ด.ญ.กรกิติยา  กอบเกษ             6. ด.ญ.นันทนภัส  ทองแพง  

7. ด.ญ.ปุณยาพร  แววแกว           8. ด.ญ.อัญญิกา  เกียรติธีรักษ  

9. ด.ญ.สุชัญญา  พุทธาภัทรกร 10. ด.ญ.รุจรวี  เปรมณีย 

11. ด.ญ.ฐานิดา  สุขพลานิสัย 12. ด.ญ.จิดาภา  ตรีพันธุพิทักษ  

13. ด.ญ.ญาณิศา  รุจยากรกุล  14. ด.ญ.เบญญทิพย  วรบุญโอฬาร  

15. ด.ญ.พิมพมาดา  พรของอินทร
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เรียงจากซายไปขวา

1. น.ส.ชุติมา  เอมโอษฐ 

2. น.ส.ปาณิสรา  ยอดยิ่งวิทยา  

3. น.ส.ดวงกมล  ศิริธาร

4. น.ส.ธนิดา  วรรัฐกฤติกร  

5. น.ส.ยุวรี  บํารุงพืช

6. น.ส.กัญญาณัฐ  สละภัย  

7. น.ส.ดารารัตน  วิริยะชวงโชติ 

8. น.ส.อัญชิษฐา  สุขยา  

9. น.ส.ธัญญาภัค  ชาวนํ้า 

10. น.ส.ธนภร  ปนอย  

11. น.ส.ลดาวดี  ศรีวิไล

12. น.ส.ปุณยวีร  แกวเรือง  

13. น.ส.รัตติชล  สุขสวัสดิ์  

14. น.ส.ปฐมาวดี  ทองสรอย  

15. น.ส.สิรวีร  กิจชัยกัลยกร

เรียงจากซายไปขวา

1. น.ส.พิมพชนก  อานนทธนวัฒน

2. น.ส.กัลยรวี  ภักดี  

3. น.ส.นฤมล  คุมคํา

4. น.ส.ณัชชานันท  ทูลเกษม

5. น.ส.นิจชาภา  รัตนจํานงค 

6. น.ส.อารียา  กิจบุญชู  

7. น.ส.ปฏิณญา  แซตั้ง

8. น.ส.ปยะธิดา  วีรเสนีย  

9. น.ส.มนัชนันท  สรรพยานุวัฒน           

10. น.ส.นิชานันท  ชมพูนุท  

11. น.ส.เอลียาห  พละสุ  

12. น.ส.รุงระวี  ถือทอง  

13. น.ส.เจนนิตา  ยุวชิต 

14. น.ส.ศกุนกานต  ชอฟาบัณฑิต

15. น.ส.รุจิกาญจน  พณิชไพโรจน

เรียงจากซายไปขวา

1. น.ส.ศุภรัตน  ศุภดล

2. น.ส.กิตติกา  ใสสีสูบ

3. น.ส.จิรนันท  วรวิชา

4. น.ส.ณัฐกานต  ตั๊งสมบูรณ  

5. น.ส.ธันยาภัทร  อัครชัยธัญศิริ            

6. น.ส.ปภาวดี  ทนานทอง  

7. น.ส.ธัญญนรี  สิริโชติวรัตน                

8. น.ส.อรกัญญา  เงินเจริญดี  

9. น.ส.ภูษณิศา  ภาทันณ                     

10. น.ส.อัจฉริยา  อัศวจินดา
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เรียงจากซายไปขวา
แถวที่ 1    
1. ด.ญ.ปณณิตา  เลขะจิตต             
2. ด.ญ.การันธิดา  จิตรจารุวงศ
3. ด.ญ.ปานรวี หวังอนุตตร 
4. ด.ญ.ธันยรัศมิ์ วัฒนภักดีพงศ
แถวที่ 2  
1. ด.ช.ติภควา สุภาจันทรสุข  
2. ด.ช.ฤทธิ์นรินทร เรืองจุย 
3. ด.ช.ณัฐพัชร ยังปรางค
4. ด.ช.ณัฐวัฒน พฤกษาพิศาล 
5. ด.ช.ธีทัต อินทรหันต
แถวที่ 3 
1. ด.ช.ปณณวิชญ แสงภักดี
2. ด.ช.ธนเดช เหลาประเสริฐ
3. ด.ช.ภูมิภัทร เสมแปน
4. ด.ช.วิภูพศุตม ภูมินิรันดร
5. ด.ช.พลพิพัฒน จวงเจริญ             
6. ด.ช.ชิตนนท เกียรติเดช

เรียงจากซายไปขวา
แถวที่ 1 
1. ด.ญ.วิมลสิริ  ทองพันชั่ง
2. ด.ญ.ธัญญธร  จันธนะตระกูล
3. ด.ญ.ปุณณภา  กีรติธนทัต
4. ด.ญ.ฐิติวรดา  จันทรา
แถวที่ 2
1. ด.ช.พช  สรธัญวงศ
2. ด.ช.ธีรัช  ผดุงตระกูลวงศ
3. ด.ช.พศิน  สรรพนา
4. ด.ช.รัชชานนท  โชติแสงศรี
5. ด.ช.ธาราศักดิ์  ทรัพยมั่น
แถวที่ 3  
1. ด.ช.จิรกฤต  ตันติดลธเนศ
2. ด.ช.ชวัลวิทย  ทรายงาม
3. ด.ช.แทนคุณ  ชูศิลปกิจเจริญ
4. ด.ช.ธนารัฐ  สมไพบูลย
5. ด.ช.ภากร  นามพลกรัง
6. ด.ช.ธนทัต  เฉิน

เรียงจากซายไปขวา
แถวที่ 1
1. ด.ญ.สายสิริ  กนกชัยไพบูลย
2. ด.ญ.ชวิสา  สรอยสน
3. ด.ญ.ธันยา  กิจสงวน
4. ด.ญ.ญาณิศา  บูรณะศิริ
แถวที่ 2 
1. ด.ช.ชยากร  พีรนิพนธ
2. ด.ช.นนทนรินทร  รอดเสงี่ยม
3. ด.ช.สิรภพ  ชูชวย
4. ด.ช.อินทัช  ลิ้มพิพัฒน
5. ด.ช.จิรัฎฐ  สิริวัฒนชัยกุล
แถวที่ 3
1. ด.ช.สิรภพ  ผิวงาม
2. ด.ช.ภูวนัตถ  ลอซุนนี้
3. ด.ช.ศุภกฤต  ปรุงสําราญกิจ
4. ด.ช.จักรินทร  สุตนา
5. ด.ช.ยศกร  นิ่มทรงประเสริฐ
6. ด.ช.จิรภัทร  อิทธิวิทูรธรรม
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เรียงจากซายไปขวา
แถวที่ 1
1. ด.ช.ธัญวัฒน  พัฒนไทยานนท 2. ด.ญ.เกศรา  ตีรมาโนช
3. ด.ญ.อรอินทุ เจริญชาง 4. ด.ญ.ชลธิชา  สุขโต
5. ด.ช.ธิติวัฒน  พิบูลยศักดิ์กุล
แถวที่ 2
1. ด.ช.ณัฐกรณ  มะลิซอน 2. ด.ช.อชิรวิชญ  พูลสวัสดิ์
3. ด.ช.ธนพล  เลาวาง 4. ด.ช.รัตตพล  เส็งหริ่ม
5. ด.ช.อานันท  ปญญาสวาง
แถวที่ 3   
1. ด.ช.เดชากิตติ์  พงษไพร 2. ด.ช.นันทวัฒน  รุงโรจนธนากุล
3. ด.ช.ขจรเกียรติ  หลอเงิน 4. ด.ช.ชรัตน  นิลโนรี 
5. ด.ช.ภูริพัฒน  บัวคลี่

เรียงจากซายไปขวา

แถวที่ 1

1. นายนภพล  คลายมณี 2. นายชานุวัฒน  จําปาขาว

3. น.ส.พิมพตะวัน  ธรรมประสิทธิ์ 4.นายชโยดม  เอี่ยววัฒนพงศ

5. นายพลวัฒน ชางโต

แถวที่ 2

1. ด.ช.ณัฐภาส  รัตนบุรี 2. นายศราวุฒิ  เชื้อบุญมี

3. นายธนภูมิ  เสนทอง 4.นายศตวรรษ  เอื้อทยา

แถวที่ 3

1. นายสุริยา  กิจบํารุง 2. นายพีรพัฒน  หานชัย

3. ด.ช.วีรพล  เหลานิกะขะ 4. ด.ช.อดิศร  สุนทรแต

5. นายนพรุจ  บวรกิจสุธี 6. นายอธิป  นิมมานปรีชากุล

เรียงจากซายไปขวา

แถวที่ 1

1. นายตะวัน  ลีลาเกียรติวณิช 2. น.ส.ใจใส  สุวดิษฐสกุล

3. น.ส.อัครภา  พรโชคบวร 4. น.ส.พีรดา  คุณากรสิริรักษ

5. นายเมธาพัฒน  โรจนศิรนนท

แถวที่ 2 

1. นายรัชพล  สิทธิภรเจริญ 2. นายศิริวัฒน  ทองสัมฤทธิ์

3. นายวรณัฐ  ดีประดับ 4. นายอิสระ  เนียะแกว

แถวที่ 3   

1. นายภคพงศ  ชํานาญศิลป 2. นายนันทกร  จิรกิตตยากร

3. นายไตรสิทธิ์  ปรางแกว 4. นายกษิภณ  ญาณรัตน

5. นายพรรษภูมิ  ลีละวุฒิกาญจน 6. นายนพชัย  กมลวิสัย

เรียงจากซายไปขวา

แถวที่ 1 

1. นายปุญญพัฒน  พรแกว 2. นายชยุตพล  อนเบา

3. นายสิรภพ  แกวคุมครอง

แถวที่ 2  

1. นายพสิษฐชัย  เพชรวงศ 2. นายธัญยธรณ  แสงวิจิตร

3. นายณัฐกิตติ์  อนุชน 4. นายวรวิทย  เมรุมาศ

แถวที่ 3   

1. นายธนภาคย  อนิบุญชวย 2. นายกรธวัช  เหลืองปฐมชัย

3. นายภูวเดช  ศิรถิรกุล 4. นายเปมทัต  ถาวรชีวิน 

5. นายปุณณกรณ  เจนพิชัย
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วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ
 วันท่ี 29 มิถุนายน 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติขึ้น  

เพื่อใหคณะผูบังคับบัญชา ลูกเสือ  เนตรนารี  ทุกคนไดเขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและเดินสวนสนามเนื่องในโอกาส

ครบรอบการกอตั้งคณะลูกเสือแหงชาติ  ประจําปการศึกษา 2562
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ชุมนุมลูกเสือสํารอง ครั้งที่ 1ชุมนุมลูกเสือสํารอง ครั้งที่ 1
 วัน ที่ 5 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ เขารวมงานชุมนุมลูกเสือสํารอง คร้ังท่ี 1 จังหวัดนครปฐม 
(ครบรอบ 61 ป ลูกเสือสํารองประเทศไทย) นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผูวาราชการจังหวัดนครปฐม เปนประธานเปดงานชุมนุมลูกเสือ
สํารองแหงชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 61 ป ลูกเสือสํารองแหงประเทศไทย โดย ดร.กนก ปนตบแตง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ในฐานะ
ผูบงัคับการคายงานชมุนุม กลาววา สาํนักงานลูกเสอืแหงชาต ิกระทรวงศึกษาธกิาร ไดกาํหนดใหมกีารจดังานชุมนุมลูกเสอืสํารองแหงชาติ 
ครบรอบ 61 ป ลูกเสือสํารองแหงประเทศไทย ระหวางวันท่ี 5 - 6 สิงหาคม 2562 ทุกจังหวัดพรอมกันท่ัวประเทศ โดยมีเปาหมาย
จาํนวน 236,000 คน ทัว่ประเทศ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของเยาวชนลูกเสือไทยรองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน รวมท้ังเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะทางวิชาการใหกับลูกเสือสํารอง ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ตลอดจนใหลูกเสือทํากิจกรรมรวมกันแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงเปนการสรางความรักความสามัคคีและความสัมพันธอันดีตอกัน และใหลูกเสือสํารองไดแสดงออกถึง
ความสามารถทักษะทางการลูกเสือ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จากสถานศึกษาสังกัดตางๆ ผูบังคับบัญชา และ
เจาหนาท่ี คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ เขารวมกิจกรรม 1,100 คน ซึง่เขาคายพักแรมเปนเวลา 2 วนั 1 คนื ณ ทีโ่รงเรยีนรัตนโกสนิทรสมโภช 
บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
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เนตรนารี...ศรีเยาวชนของไทย
 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภไดสงเนตรนารีเขารวมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี ประจําป 2562 
มีการแขงขันในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ  ซึ่งโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด  
จงึไดเปนตวัแทนของจงัหวดันครปฐมเขารวมประกวดระเบยีบแถวลกูเสอื  เนตรนาร ีระดบัภาคกลาง  ไดรบัรางวัล “รองชนะเลศิ  
อันดับที่ 1” และไดเขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณและเดินสวนสนามเน่ืองในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ 
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามศุภชลาศัย

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ́ ¹¤Ã»°Á

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÃÐ´ÑºÀÒ¤¡ÅÒ§
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¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¾Ô¸Õ·º·Ç¹¤íÒ»¯ÔÞÒ³áÅÐà´Ô¹ÊÇ¹Ê¹ÒÁ¡ÒÃà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¾Ô¸Õ·º·Ç¹¤íÒ»¯ÔÞÒ³áÅÐà Ố¹ÊÇ¹Ê¹ÒÁ
à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¤³ÐÅÙ¡àÊ×ÍáË‹§ªÒμÔà¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹Ê¶Ò»¹Ò¤³ÐÅÙ¡àÊ×ÍáË‹§ªÒμÔ  ÇÑ¹·Õè 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 ³ Ê¹ÒÁÈØÀªÅÒÈÑÂÇÑ¹·Õè 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2562 ³ Ê¹ÒÁÈØÀªÅÒÈÑÂ
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เม่ือพวกเราไดมา...มาอยูคายพักแรม
 วันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ไดจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี 

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4-6 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  เพื่อใหลูกเสือและเนตรนารีทุกคนได

ทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษตามหลักสูตร ฝกการทํางานรวมกัน ฝกการอยูรวมกัน และฝกการทํางานเปนกลุมตาม

กระบวนการทางลูกเสือ

44



45

 วันที่ 3-5 ตุลาคม 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ไดจัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญ

รุนใหญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1-3 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  เพื่อใหลูกเสือและเนตรนารีทุกคน

ไดทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษตามหลักสูตร ฝกการทํางานรวมกัน ฝกการอยูรวมกัน และฝกการทํางานเปนกลุมตาม

กระบวนการทางลูกเสือ
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Day  CampDay  Camp
 ฝายกิจการนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ไดจัดกิจกรรม Day Camp ของลูกเสือเนตรนารีระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ณ คายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ซึ่งเปนกิจกรรมการอยูคาย 1 วันไมคางคืน   

เพ่ือใหลูกเสือ - เนตรนารีทุกคนไดทดสอบเคร่ืองหมายวิชาพิเศษตามหลักสูตร  ฝกการทํางานรวมกัน และฝกการ

ทํางานเปนกลุม
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ชุมนุมลูกเสือ
วันที่ 4- 8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ไดสงลูกเสือ เนตรนารีวันที่ 4- 8 ธันวาคม 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ไดสงลูกเสือ เนตรนารี

เขารวมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร ครั้งที่ 9 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรีเขารวมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร ครั้งที่ 9 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี
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สวสัดิภาพและความปลอดภยั
 เดือนสิงหาคม 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ รวมกับหนวยบรรเทาสาธารณภัยตําบลไรขิง ตําบลทาขาม อบต.ยายชา และ
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล มาอบรมใหความรูแนวทางการปองกันอัคคีภัยและแผนดินไหวแกนักเรียน

 13 กรกฎาคม 2562 ฝายกิจการนักเรียน รวมกับโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล และสถานีตํารวจโพธิ์แกว ดําเนินการ

ตรวจปสสาวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 เพื่อหาสารเสพติด
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 เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนมิถนุายน พ.ศ.2562 ฝายกจิการนกัเรยีน รวมกบัสถานตีาํรวจโพธิแ์กวจดักจิกรรมวนังดสูบบบหุร่ีโลก โดย
มีตัวแทนนักเรียนรวมเดินรณรงคงดสูบุหรี่ บริเวณชุมชนซอยหมอศรีและบริเวณถนนเพชรเกษม 

 ฝายกจิการนกัเรียนรวมกับคณะวทิยากรจากสภ. โพธแกว จดัอบรมใหความรูนกัเรยีนแกนนาํตอตานยาเสพตดิใหโทษเพือ่ใหนกัเรียน
กลุมผูนํารวมกับทางโรงเรียนในการสอดสองดูแลนักเรียนในโรงเรียน

 วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
ฝายกิจการนกัเรียนแผนกสามญัหญิงรวมกับ
คณะวิทยากรจาก สน.โพธิ์แกว จัดอบรม

อาสาจราจรแกคณะกรรมการนักเรียนและ
เนตรนารีกองรอยพิเศษ เพื่อลงปฏิบัติหนาที่
อาสาสมัครจราจรในโรงเรียน
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กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชนกจิกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน
 กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อชวยขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหมีความ เมตตากรุณา มีความเสีย

สละ และมีจิตสาธารณะเพื่อชวยสรางสรรคสังคมใหอยูรวมกันอยางมีความสุข ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภจึงไดสนับสนุน

ในการใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล

และพัฒนาการทางสมอง เนนใหความสําคัญท้ังความรู และคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนคิดสรางสรรค

ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน อยางหลากหลายรูปแบบ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะ

จิตอาสา  อาทิ  มูลนิธิกระจกเงา  เขตบางเขน  จ.กรุงเทพฯ มูลนิธิเด็กสานรัก  อําเภอพุทธมณฑล  จ.นครปฐม  

วัดไรขิงพระอารามหลวง  วัดญาณเวศกวัน  จ.นครปฐม และวัดตามชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู  เปนตน  นอกจากนี้ยังมี

กิจกรรมจิตอาสาดานสิ่งแวดลอมอีกดวย
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“¡Ô¨¡ÃÃÁªÁÃÁ”
 กิจกรรมชมรม หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน 

เปนกิจกรรมที่มุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งข้ึน เพ่ือการคนพบ

ความถนดัความสนใจของตนเอง และพฒันาตนเองใหเตม็ศกัยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทกัษะของสงัคม และปลูกฝงจติสาํนกึ

ของการทําประโยชนเพือ่สงัคม ดวยเหตผุลดังกลาวทางโรงเรียนจึงไดจดัใหมกีารเรยีนการสอนกจิกรรมชมรมใหกบัผูเรยีนข้ึน

ในทุกระดับชั้น อาทิเชนกิจกรรมศักยภาพดานดนตรี กีฬา นาฏศิลป การงานอาชีพ คอมพิวเตอร และกิจกรรมที่สอดคลอง

กับการเรียนรูในรายวิชาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 6

ENGLISH IS FUN เปตองตะกรอ
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JUNIOR GUIDE

เกมคณิตศาสตร พับเหรียญโปรยทานคณิตศิลป MELODIAN

JS HEALTHY LIVING เทควันโดฟุตซอล ดนตรีสากล

โขน หองเรียนธรรมชาติบาสเกตบอล คอมพิวเตอร

ศิลปะ ART DIYงานไม D.I.Y.



6161

 กจิกรรมปดชมรมปการศกึษา 2562 เปนกจิกรรมทีแ่สดงถงึการพฒันาตนเองใหเตม็ศกัยภาพ ทีไ่ดรบัการเรยีนรู ฝกทกัษะ ในกจิกรรม
ที่ตนเองชอบ จนสามารถแสดงถึงความชํานาญและประสบการณของผูเรียนตามความถนัดความสนใจของตนเองตลอด 1 ปการศึกษา
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“«‹Í¹¡ÅÔè¹à¡ÁÊ� 62”
         โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภจัดการแขงขันกีฬาสีประจําปการศึกษา 2562 มีการจัดการแขงขันกีฬา กรีฑา และเกมเบ็ดเตล็ด  
เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม  โดยไดแสดงออกถึงความสามารถทางดานกีฬาไดแสดงออกถึง
ความสามัคคี  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  โดยแบงคณะครูและนักเรียนออกเปน  4 สี ไดแก  สีมวง สีฟา  สีชมพู  สีแดง ดําเนินการ
จัดกิจกรรมตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562

¾Ô¸Õà»�´¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ «‹Í¹¡ÅÔè¹à¡ÁÊ�
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6363

«‹Í¹¡ÅÔè¹à¡ÁÊ� : ÊÕ¿‡Ò

«‹Í¹¡ÅÔè¹à¡ÁÊ� : ÊÕÁ‹Ç§
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«‹Í¹¡ÅÔè¹à¡ÁÊ� : ÊÕªÁ¾Ù

«‹Í¹¡ÅÔè¹à¡ÁÊ� : ÊÕá´§
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NITTAYO ENGLISH
LANGUAGE CENTRE

(NELC)
 

  Having taught at Joseph Upatham School since 2015,  I would like
to express my gratitude to the school  as I was a Joseph alumnus 
in 17th graduating class.  I became an Assistant Director of Nittayo
English Language Centre in   2017. I am very proud that the school
administrators entrusted me to be the assistant executive
representative to be evaluated by the outstanding executives at the
Education Department of Bangkok Archdiocese.
  At present, I am in charge of 70 foreign teachers, both native
speakers and non-native speakers. With the diversity of
 nationalities, I try my best to take care of them and provide  the
English materials for them to use with  our students, and especially
for improving their English skills and abilities. During 2019 the
academic year, I was invited by Saengtham College to teach English
for Philosophy and Introduction to Logic.  This  college is a  unique
institution for those who devote themselves to be Catholic priests
in the future.  I was also invited by the administrators at Baan Poo
Whan to train their officers for almost two months to meet the
standard of English speaking for welcoming Pope Francis on  21-23
November 2019. They had  to prepare themselves in English speaking
 to warmly welcome many bishops and Catholic priests who came
from many countries around the world. Besides this, I sent foreign
teachers to exchange their teaching experiences with others at
“Teaching Maths and Science for the Jobs of the Future” by SE-ED
at Town in Town Hotel. I was also invited by the administrators of
 Mahidol University to collaborate in a  seminar  on  the theme of
 “Leadership in English Language Teaching and Drama in ELT”.  
  I was assigned by the school manager to organize a seminar for
Thai teachers who teach English not only from Joseph School, but
also including  English Teachers from  EDBA Region 5 for
Kindergarten teachers,Prathom 1 to M.6 Thai Teachers. Finally, I was
assigned by the school director to organize an English Conversation
course for Thai Teachers each month. I also carry out special
projects not only for Joseph Students but also for non-schoolers
and parents for developing their language skills in the English for
Community project.

Mr.Samakkee Kitcharoen
Assistant Director of Nittayo
English Language Centre
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Corporate Social Responsibility(CSR)

English Day Camp for Students and Parents
 

  The executive admin istrators of Joseph Upatham School have
organized the Joseph Engl ish Day Camp since 2016, not only
for Joseph students but also for non-schoolers and parents.
The fourth annual event was held on December 10,2019, for
students age 6- 10 . There were about 120 students and 30
parents.The objectives of this activ ity are to enable
participants to develop their Engl ish language communication
ski l ls , and to understand how to use it in their dai ly l ives.  Both
foreign, Thai teachers and senior seminarians guide and assist
the students’ in-group learning activ it ies . Nittayo Engl ish
Language Centre provided 5 stat ions for students, namely ; Tel l
me about it stat ion, Hide and Seek stat ion, Art and Craft
(Paper Lantern)stat ion, Brainy Craze stat ion, and Tangram
station. Through these activ it ies, students gained a lot from
the foreign teachers, the Thai  Engl ish teachers, and the
seminarians.  They gained knowledge, Engl ish ski l ls and abi l it ies,
as wel l as forging new relat ionship between them.
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  Besides this, the executive administrators of Joseph Upatham School are committed to providing
community service.  Therefore, Nittayo English Language Centre was tasked with arranging special
activities for parents last December 10, 2019 by setting up two stations for them.  These activities
included English for Daily Life by native speakers and also the special activity for making a garland
from Tissue paper, conducted by the Assistant to the village Head. The parents appreciated these
activities very much, and they requested the school to organize another  the English Day Camp for
them.
  Finally, I would like to thank Rev. Fr.Suchat Udomsittipattana, the school director, who presided
over the opening and the closing ceremonies of the Joseph English Day Camp and our executive
administrators who presented certificates to the participants. We would also like to thank the Thai
English teachers and senior seminarians for all their help in making this community service project
such a success.
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Impressions of the 
Teaching Profession

 
I have spent 14 incredibly enjoyable years teaching English here at
Joseph. I’ve had the opportunity to teach all kinds of students, from
the littlest to the largest but they all surprise and entertain me with
their enthusiasm and willingness to have a go. It’s a great pleasure of
this job to be able to see students grow and progress, developing
their own personalities and finding their ways in the world. The
tireless Thai teachers and staff are always most affable. I have
always felt very welcomed and at home here, and I have met some
inspiring teachers whose dedication and work ethic are admirable. The
school itself is set in lush, tropical grounds, and it’s always a delight to
spend a working day in this green and pleasant campus. I hope there
will be many more to come!
T.George
 

Mr.George Jereme Walsh
Nationality:English

  Teaching primary not only relates to
our students’ ability and gives them high
score. It also relates to their characters
as a human beings.  It is important to build
a strong bond with our students and to
know their habits and characteristics.
Knowing these, we can minimize our
students’ weaknesses. 
  Besides, it is necessary to create a
good  atmosphere with our  students,
develop their   confidence  and  give them  
opportunity to share their ideas and
experiences related to the given lesson. 
 At the end of the lesson, feedback is
needed. This feedback is not only from us
as teachers but also from student so
next teaching leaning process will be
better.
T.Vivin

Ms. Agustina Dwisati Malvini 
Nationality: Indonesian

Ms. Naowarat kriengkred
Nationality:Thaiy

  The word “teacher” may seem like a simple word, but
the teaching profession is a respectable occupation.
Besides  being a provider of knowledge to students, a
teacher also helps their students to become good people.                      
  In the past, I never thought that a career as a teacher
would involve so much social responsibility.
  However, it requires patience, long-suffering and great
effort in order to help our students to grow into good
people for society, and it is a profession that I am proud
of. 
When we teach children it is to increase their knowledge
and help them in any way we can .We must care for our
students in every way for them to succeed in life and to
be able to live happily with others. 
 I feel touched when students fulfil their potential, have
successful careers and become good citizens of the
country. T.Lekkie
 

errrrrrrrr”””””””” maaaaaaaaaaaaaay seemhhhhhhhh
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Ms.Flodie Langot 
Nationality: Filipino

Mr. Reg Burkett
Nationality:Canadian

Teaching kindergarten is challenging, however it is
absolutely rewarding. Teachers focus on the whole child
development- physical,social, emotional, and cognitive
development. It is the teacher's role to observe the
children carefully, listen to their questions and their
stories, discover what interests them and then provide
them with opportunities to explore these interests
further.
 To teach kindergarten, one must be very dedicated,
have passion for young children and engaged in ensuring
developmental growth in
learning.
T.Flodie

wth

n

 There are many positions that a person
may fall into in this wide world, a person
could be a doctor,a soldier, a chemist,
an engineer and many more. But there’s
one profession, occupation or career
that really stands outfor me, that is the
teaching profession. A nation  consists
of many different professionals, among
them  teachers, the ones who educates
all of them. It is always true that a
person can go to all the end of the
world by starting with a single step and
likewise, a teacher always remains as
the mother of all professions. 
     I am proud to be one of the
teachers in the world. It would make me  
even more proud if I would see my
pupils or my students  one day become  
a better person who holds a profession
that they can be proud of. It is always
good to know that one day, I had taught
them. It may be hard, tough and too
difficult to handle, but it is always
relieving to see the fruits of a teache's
labor. 
T.BJ 
 

Mr. Beejay de
Sagun III 

Nationality: Filipino

I came to Thailand in 2005, thinking that I would
stay for a year and then moved on to teach in
China. I was looking for a teaching position online
and I found the website for Joseph Upatham,
which offered to hire people whom had never
taught before. It also offered to help with work
permits and visa requirements. I had only taught
adults in a community college at this time and
thought it would be a good idea to acknowledge
this and look for a beginner’s position When I
arrived in Thailand I was picked up at the airport
and brought to the Mansion, in the middle of the
night.  I was very happy to be taken care of by
Ms. Majuri and her staff.  I was given a class of
students and was partnered with another English
speaking teacher, which was very helpful in fitting
in to the school system.
 Overall, despite some problems mostly having to
do with communication issues, working here at
Joseph has been a very rewarding and pleasant
experience. I am so happy to have been given a
chance to build a career here in Thailand and look
forward to many more years of teaching and
learning.
 T.Reg 
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Mr.David Van Stralen
Nationality: Dutch

Ms. Joy Paza 
Nationality: Filipino

  For me, the teaching profession is emerging as a
highly challenging one, as the teachers today are
faced with the need to understand each of their
students general development and the way it would
impact the school achievement and to create teaching
aids and methodologies that would address the individual
student's learning needs and behavior management. The
main factors that are considered include the
contributions of student's family and community
environment, the significance of friendship and the
general development of  pro-social behaviors as
empathy and kindness. 
  It suggests that various family involvement activities
that could be carried out in schools to help the
teacher gain adequate knowledge of the students
development issues and also focuses on the
knowledge, skills and attitudes that the teacher needs
in order to work with parents in an effective and
fruitful manner. Teachers are often needed to take
very direct and immediate action so as to moderate
the classroom conflicts by means of socializing
students in order to make them adjustable into a
classroom environment favorable to learning. A caring
attitude and an abiding spirit are the attributes that
teachers need to possess today to guide students into
a culture that encourages learning in the classroom.
T.Joy

 As a teacher at Joseph Upatham School I
always aim at improving both group and
individual understanding by supporting my
students’ autonomous and creative learning
of the English language. Throughout the
years I looked for methods beyond the
book-based curriculum to stimulate the
learning processes. From games and 
flashcards to more hands-on experiences
like ‘describing taste’ by trying fruit
blindfolded or creating colors by mixing
different pigments and writing a story
about the process. 
 By thinking from a young learner's
perspective I try to make the time we
spend in my classroom a positive experience
utilizing the time to interact with the
students. In class we aim to acquire new
knowledge, skills, positive attitude and
behavior; encouraging language exploration
as valuable learning experiences.
T.David

Ms.Cherry Lim Diola  
Nationality: Filipino

 
Teaching brings out the inner ideas the students have, even without knowing
it. This shows that each one of them, when guided accordingly, will be able
to bring out the best of their abilities and even surpass intellectual
capacities.  We all know each student has their own instinctive talents, so
it’s important to see them differently. The need to challenge oneself to
identify, observe and nurture the own ingenuity of every student in your
class will ensure that students would bring out the best they have. 
T.Cherry
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Develop the effectiveness and the abilities of English teachers continuously.  

Nittayo English Language Centre was asked  by the executive administrators to organise the 
English Teacher Development Project in  Early Childhood for English language teachers in  
 Prathom 1 to Mattayom 6 at Joseph Upatham School, and for Thai English  teachers from
Catholic school in Region 5 of Bangkok Archdiocese.
 The objectives of this project were :

1.
  2.Provide for the needs and progress of  present and  future society. 
  3.Develop English language teaching and learning activities for teachers using English
communication. 
Nittayo English Language Centre has 3 projects.They are :
  1.One-day English Day Camp for   Thai1.teachers of  Early Childhood in EDBA Region 5.
 2. One-day EnglishDay Camp for Thai English teachers of Prathom 1 to Mattayom 6 in 
   EDBA Region 5.
 3. English Teacher Development Programme in Cebu, Philippines.
 

T E A C H E R  T R A I N I N G  P R O J E C T
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One-day English Day Camp for Thai English Teachers of
Prathom 1 to Mattayom 6 in EDBA Region 5.

English Teacher Development
Programme in Cebu, Philippines.

Observation in learning and teaching management
in Cebu, Philippines.
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Identity ofIdentity of English Programme English Programme
Joseph Upatham English Programme welcomes everybody to acknowledge on our beloved parents 

impression.
 I am Anchalee Jiamwatthanachot, a mother of Sekson and Saree.
Both of my children are studying at Joseph Upatham School English 
Programme. Specifically, Sekson belongs to grade 3/7 and Saree 
belongs to grade 6/6. JS.EP. is like the second home for my children 
for the teachers are very supportive and dedicated to their students. 
They teach not only academic subjects, but also values, creativity, 
integration to showcase their talents. Because of the teachers’ dedica-
tionand encouragement, I feel that my children have developed their 

confidence. Thus, I would like to say thank you to Joseph Upatham English Programme administrators and teachers 
for their utmost dedication not only to my children but also to all students and I do hope that they will continue 
to motivate children to achieve their dreams.

 I am Tuenjai Khunsiri, a mom of three children who study in Joseph 
Upatham English Programme. They are Bew (G.12/8), Bam (G.9/8), and Boss 
(G.1/6). I am the one who works with the Parents and Teachers Association 

of Joseph Upatham School. My duty is an active Public Relations Officer. I am 

very happy to have a chance to support school activities for the students. 

All PTA members and I have encouraged the other parents to join and 
support the school activities, especially in the English Programme because we feel that EP. is our second home. 

I am always proud to be a part of all the activities in the English Programme at Joseph Upatham School.

 I am Thitapat Areejittranusorm. My son is Purich who studies 

in Grade 7/7 at Joseph Upatham English Programme. I am very lucky 

to let my son learn about this programme because it is his 

second home. I have known that every teacher and staff in 

the department takes good care of all the children. Not just my 

son but the children of other parents have also well looked af-

ter. My child has studied at this school from kindergarten to the present. He can develop himself well in 

both Thai and English. He is very happy to study here, never thinking about moving to another school.
I would like to thank all the teachers and administrators for doing their duties well for all the children.

 I am Nithiree Ongsurapong. Sushut is my son who studies in 
Grade 6/7 at the JS. English Programme. He is a special needs student. 
I am confident to say that I chose the right school for him because 

the teachers and staffs are good advisors. They always help him 

to learn both academically and life skills. I am a public relations officer 
of the Parents and Teachers Association (PTA). I am very happy to have 

a chance to support and join in every students’ activities. I would like 
to express my gratitude to Ms. Wariya, the head of the English Programme who patiently gives advice and 
encouragement to my son. This is the last year of Sushut in JS.EP. because he will study abroad for his 
Matthayom years. Even though I am not a member of the PTA for the next school year I will support all 

EP’s activities if I have any chance. I would gladly come back with my son to visit everybody. I promise I will 
always here to support and help the activities of the English Programme. I have suggestions for the teachers and 

administrators to have more English communication activities for the students especially for Grade 1 because 
it is very important for their future. Thank you so much for your kindness and patience extended to my son. 
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English ProgrammeEnglish Programme Activities Activities
Morning Talk

Halloween Activity

Singing Competition 

Christmas Activity.

Children’s Day.
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Parents AssociationParents Association
 The Parents Association at Joseph Upatham School English Programme is very  The Parents Association at Joseph Upatham School English Programme is very 

supportive in several ways. They are ultimately concerned not just in the academicsupportive in several ways. They are ultimately concerned not just in the academic

aspects of the students but as well as their social and spiritual aspects. They are aspects of the students but as well as their social and spiritual aspects. They are 
responsive to the requests and needs of the teachers for the benefit of the students.responsive to the requests and needs of the teachers for the benefit of the students.

Teaching in ClassesTeaching in Classes

 Joseph Upatham School English Programme is offering academic subjects  Joseph Upatham School English Programme is offering academic subjects 
taught in English curricula such as English, Mathematics, Science, Music, Arts, taught in English curricula such as English, Mathematics, Science, Music, Arts, 

Social Studies, Computer, Physical Education, and Health. This means that students Social Studies, Computer, Physical Education, and Health. This means that students 
will learn 70% English will learn 70% English and 30% Thai which makes them more efficient and confident and 30% Thai which makes them more efficient and confident 

in  the  English  language.in  the  English  language.
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Outstanding Teachers of English ProgrammeOutstanding Teachers of English Programme
 I am Ms. Surinda Banjongraksa. I have been working in JS.EP. for nearly  I am Ms. Surinda Banjongraksa. I have been working in JS.EP. for nearly 

fifteen years now. I am very much thankful to Fr. Sakchai, who was the director fifteen years now. I am very much thankful to Fr. Sakchai, who was the director 

at  that time. He set up EP. and supported all the all the beneficial activities for students at  that time. He set up EP. and supported all the all the beneficial activities for students 
and teachers. I am so grateful for his kindness for encouraging us to work here. and teachers. I am so grateful for his kindness for encouraging us to work here. 
I am very impressed with the teamwork of all EP. teachers and staffs both Thai and I am very impressed with the teamwork of all EP. teachers and staffs both Thai and 
foreigners. They have worked together both in teaching and the other activities. foreigners. They have worked together both in teaching and the other activities. 

I  hope  the  English Programme will be able to develop and accept from the parents in I  hope  the  English Programme will be able to develop and accept from the parents in 

the  future. I wish to see EP. students to succeeds in their life and become good the  future. I wish to see EP. students to succeeds in their life and become good 
citizens of  the  country.citizens of  the  country.

 I am Ms. Parinya Tangpattarakul I am an English Programme teacher. My pride  I am Ms. Parinya Tangpattarakul I am an English Programme teacher. My pride 

in working for 11 years is to receive a golden award of outstanding teacher award in working for 11 years is to receive a golden award of outstanding teacher award 
from Bangkok Archdiocese for two times. In my working life I had many problems from Bangkok Archdiocese for two times. In my working life I had many problems 

and obstacles that they shaped me grow and knew how to cope with them. I had a lot and obstacles that they shaped me grow and knew how to cope with them. I had a lot 
of challenges that I was able to overcome because of supportive of my colleagues. of challenges that I was able to overcome because of supportive of my colleagues. 
I am very lucky to have them. They are kind and generous. We are able to share I am very lucky to have them. They are kind and generous. We are able to share 

the ideas about working together for our EP. students. I believe that even though the ideas about working together for our EP. students. I believe that even though 
we will face to many problems in our working life. We are able to pass easily if we have we will face to many problems in our working life. We are able to pass easily if we have 

a good leader and friends to guide and support us.a good leader and friends to guide and support us.
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Proud of youProud of you  JS.EP.06JS.EP.06

22794 MISSARKKARAPA PORNCHOKBORVORN22794 MISSARKKARAPA PORNCHOKBORVORN
-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
- International Relation- International Relation

23092 MISSTHEERATA SUEAKHONG23092 MISSTHEERATA SUEAKHONG

Yunnan university Yunnan university 

- Chinese language University- Chinese language University

24928 MASTER THARADOL THONGSAKUL24928 MASTER THARADOL THONGSAKUL
-Mahidol University International College -Mahidol University International College 

Major in Media and CommunicationMajor in Media and Communication

22808 MISS THAWAREE  KRAILASRATANASIRI22808 MISS THAWAREE  KRAILASRATANASIRI
-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
- Intercultural studies and languages- Intercultural studies and languages

29939 MASTERADCHARIYAKIT  KOBKULKITJA29939 MASTERADCHARIYAKIT  KOBKULKITJA

-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
- International business- International business

22850 MASTER YOTSAPON WEERATEERANGKUL22850 MASTER YOTSAPON WEERATEERANGKUL
-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
- International business- International business

23689 MASTER NATHAPAS  PHONAKORN23689 MASTER NATHAPAS  PHONAKORN

-Mahidol University International College -Mahidol University International College 

- International Relation- International Relation

25198 MISSNIRADA  PANWITTAYAKUL25198 MISSNIRADA  PANWITTAYAKUL
-Chulalongkorn University-Chulalongkorn University

International Program in Design and ArchitectureInternational Program in Design and Architecture

25504MASTER PIRAPHON  SOMBOONJAROENCHAI25504MASTER PIRAPHON  SOMBOONJAROENCHAI
-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
- International business- International business

32612 MASTER WASIN  CHUKAEW32612 MASTER WASIN  CHUKAEW

-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
คณะดุริยางคศิลป สาขาดนตรีสมัยนิยมคณะดุริยางคศิลป สาขาดนตรีสมัยนิยม

22913 MASTERSURAYUT  WONGWISITPAIBOON22913 MASTERSURAYUT  WONGWISITPAIBOON
-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
- Finance- Finance

23863 MISSPETCHSIRI  KHUNSIRI23863 MISSPETCHSIRI  KHUNSIRI

-Mahidol University International College -Mahidol University International College 

- International business- International business

25297 MISS PORNWALAI PORNSOONTHORNTHWEE25297 MISS PORNWALAI PORNSOONTHORNTHWEE
Yunnan University Yunnan University 

- Chinese Language University- Chinese Language University

25556 MISSCHAMAVEE  YODSRI25556 MISSCHAMAVEE  YODSRI
Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala UniversityPoh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University
of Technology Rattanakosin  Bachelor of Fine Artsof Technology Rattanakosin  Bachelor of Fine Arts

32696 MASTER THIRATHEP BOONSAWAT32696 MASTER THIRATHEP BOONSAWAT

-Mahidol University International College -Mahidol University International College 
- International business- International business
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½†ÒÂ¨ÔμμÒÀÔºÒÅ½†ÒÂ¨ÔμμÒÀÔºÒÅ    âÃ§àÃÕÂ¹ÂÍà«¿ÍØ»ÀÑÁÀ�âÃ§àÃÕÂ¹ÂÍà«¿ÍØ»ÀÑÁÀ�

â¤Ã§¡ÒÃàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�áË‹§¤ÇÒÁ´Õ

 ฝายจิตตาภิบาล  เปนฝายหนึ่งที่จะขาดเสียมิไดในโรงเรียนคาทอลิก  เนื่องจากจุดประสงค
ของโรงเรียนคาทอลิกทุกแหงที่ตั้งขึ้นมา  ก็มีจุดเนนเดียวกัน  คือ การสรางคนใหเปนคนดีของครอบครัว 
โรงเรยีน สงัคม และประเทศชาต ิ โดยกระบวนการอบรม หลอหลอม ดวยคุณคาพระวรสาร ทีพ่ระเยซคูรสิต
ทรงสอน  และโดยที่ใหบุคลากรและผูเรียนยึดพระเยซูคริสตเปนศูนยกลาง ดวยเหตุนี้ ฝายจิตตาภิบาล
จึงมีงาน โครงการ กิจกรรมตางๆ ดังตอไปนี้

 ผายจิตตาภิบาล จัดโครงการเมล็ดพันธุแหงความดี  เพื่อปลูกฝง อบรม หลอหลอมนักเรียนใหเปนผูที่มีจิตใจดี 
หรือ เปนเสมือนเมลด็พันธุแหงความด ี ทีไ่ปอยูทีไ่หนของสังคม กจ็ะชวยสังคมน้ันใหดขีึน้ดวยประจกัษพยานแหงความดี 

ความถูกตองที่ผูเรียนถูกหลอหลอมใหมีความรักเมตตา ซื่อสัตย เรียบงายพอเพียงและมีอิสระในการเลือกทําส่ิงดี  

ตามแนวทางคุณคาพระวรสาร ที่พระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาทรงสอน หรอื ตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก  

1. โครงการเมล็ดพันธุแหงความดี
3. กิจกรรมสอนจริยะและคริสตศาสนธรรม
5. กิจกรรมการรวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
7. กิจกรรมสังคมสงเคราะห
9.  กิจกรรมทดสอบพระคัมภีร

2. กิจกรรมสวดภาวนาและฟงพระวาจาของพระเจา
4. กิจกรรมอบรมคุณธรรมบุคลากร
6. กิจกรรมฟนฟูจิตใจนักเรียน
8. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
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§Ò¹©ÅÍ§ 350 »‚§Ò¹©ÅÍ§ 350 »‚  ÁÔÊ«Ñ§ÊÂÒÁÁÔÊ«Ñ§ÊÂÒÁ

 เมื่อวันเสารที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2019 สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดจัดพิธีบูชา
ขอบพระคุณเปดปฉลอง 350 ป มิสซังสยาม (ค.ศ.1669 - 2019)

 การนี้ พระคารดินัล แฟรนันโด ฟโลนี สมณมนตรีแหงสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงชน ไดเขารวม

เพื่อเปนประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
สามพราน นครปฐม

 ภายหลังหลังมิสซาไดมีการจัดแสดงละครในชุด “ดุจสะพานขามมหานที” โดยไดรับความรวมมือจาก

คณะภคิณีเซนตปอล เดอ ชารตร และ คณะนักเรียนโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนเวนต  โดยในงานนี้มีสัตบุรุษและผูที่สนใจ

เขารวมงานมากกวา 4,000 คน
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ÍºÃÁ¤Ø³¸ÃÃÁºØ¤ÅÒ¡Ã

 ¾Ô¸ÕÁÔÊ«ÒºÙªÒ¢Íº¾ÃÐ¤Ø³

 ฝายจิตตาภิบาลจัดใหมีกิจกรรมอบรมคุณธรรมบุคลากร และเจาหนาที่ทุกแผนก ในทุกวันศุกรที่ 2 ของแต

ละเดือน ในเวลาประมาณ 16.15 น. – 17.15 น. ตามหัวขออบรมคุณธรรมตางๆ  เพ่ือใหครูมีความรูในมิติตางๆ

ของคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อจะสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน ทั้งในการสอนและการดําเนินชีวิต ดุจแมพิมพ

ของชาติที่แทจริง

 ฝายจิตตาภิบาล จัดใหคุณครูและนักเรียน ไดรวมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ซึ่งเปนพิธีกรรมที่สําคัญและสูงสุด

ของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก เพ่ือขอบพระคุณ ขอโทษ และขอพระพรจากพระเจา พระบิดาที่ทรงรักมนุษย

สุดพรรณนา และทรงพระเมตตาประทานพระเยซูคริสต พระบุตรองคเดียว ใหมาหลั่งเลือด สิ้นพระชนมอยางทรมาน 

และกลับคืนพระชนม เพื่อไถบาปมนุษย ใหกลับคืนดีกับพระเจา โดยการระลึกถึงความรักของพระเจานี้ผานทางมิสซา
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 ¿„œ¹¿Ù¨Ôμã¨¹Ñ¡àÃÕÂ¹

ÊÇ´ÀÒÇ¹ÒáÅÐ¿˜§¾ÃÐÇÒ¨Ò¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ                          ÊÇ´ÀÒÇ¹ÒáÅÐ¿˜§¾ÃÐÇÒ¨Ò¢Í§¾ÃÐà Œ̈Ò                          

 ฝายจิตตาภิบาล ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ รวมกับคณะกรรมการจิตตาภิบาลโรงเรียนเขตการศึกษาท่ี 5    

อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดจดัใหมกีารเขาเงยีบฟนฟูจติใจนกัเรยีนคาทอลกิรวมกนัในเขต ในทกุระดบัช้ัน  ตัง้แตประถม

ศกึษาปที ่1 – มธัยมศกึษาปที ่6 ปละครัง้  ตามหวัขอการอบรมท่ีทางคณะกรรมการจติตาภบิาลเขต 5 รวมกนักําหนดข้ึน

 ฝายจิตตาภิบาลจัดใหมีการสวดภาวนาขอพระพรจากพระเจา ในโอกาสตางๆ ทั้งสวนรวม และกลุมยอย 

และฟง พระวาจาพระเจาตามแนวคุณคาพระวรสารของพระเยซูคริสต เพื่อนําไปปฏิบัติ และเปนแนวทางในการดําเนิน

ชีวิตที่ดี
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ÊÍ¹¨ÃÔÂÈÖ¡ÉÒ áÅÐ ¤ÃÔÊμÈÒÊ¹¸ÃÃÁ  

ÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË�ÊÑ§¤ÁÊ§à¤ÃÒÐË�  

 ฝายจิตตาภิบาล จัดใหมีการสอนคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนทุกคน  ในคาบ Homeroom  ในวันจันทร 

– วันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห  โดยนักเรียนคาทอลิกจะเรียนคริสตศาสนธรรม หรือ คําสอน  สวนนักเรียนตางศาสนา  

จะเรียนจริยศกึษา  เพือ่ใหนกัเรยีนไดถกูหลอหลอม ปลกูฝงคณุธรรมจรยิธรรม ตามแนวคณุคาพระวรสารของพระเยซคูรสิต

ซึ่งจะนําไปสูการบูรณาการในภาคปฏิบัติ เพื่อจะไดเปนคนดี คนเกง และมีความสุขในการดําเนินชีวิตที่ดี

 ฝายจิตตาภิบาล จัดใหมีกิจกรรมตางๆ ดานสังคมสงเคราะห อาทิ โครงการปนนํ้าใจ เพื่อใหนักเรียนอดออม  

และบรจิาคเงนิ หรือส่ิงของทีจ่าํเปนตางๆ เชน เส้ือผา ตุกตา ฯลฯ ตามความประสงคทีจ่ะทําบุญ การชวยเหลอืผูดอยโอกาส

คนพิการ คนชรา หรือผูที่ประสบภัย มีความทุกขยากลําบากตางๆ  เพื่อบรรเทาใจพวกเขา    ตามจิตตารมณพระวรสาร
ที่พระเยซู องคพระผูเปนเจาไดตรัสวา “ทุกสิ่งที่ทานทําตอพี่นองที่ตํ่าตอยคนหนึ่ง ทานไดทําสิ่งนั้นตอเราเอง”
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Christmas Day (ÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§¤ÃÔÊμ�ÈÒÊ¹Ò)

ÇÑ¹à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ  (ÇÑ¹ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò) 

 ฝายจติตาภิบาลไดจดักจิกรรมการอัญเชญิพระกุมารเยซูอวยพรคณะครูและนกัเรยีนในทุกหองเรียน  โอกาสเทศกาล

พระคริสตสมภพ หรือ เทศกาลคริสตมาส  เพ่ือใหคณะครูและนักเรียนไดมีโอกาสขอพระพรจากพระกุมารเยซู พระบุตร

องคเดียวของพระเจา พระบิดา  สําหรับจุดประสงคตางๆ

 คณะครู และนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ รวมกิจกรรมหลอเทียนพรรษา และรวมกันแหเทียนจํานําพรรษา

และถวายเทียนจาํนาํพรรษา  เนือ่งในโอกาสวันเขาพรรษา เพือ่ปลกูฝงจติสาํนกึการเปนพทุธศาสนกิชนท่ีด ีเรยีนรูศาสนพิธี

การปฏิบัติตนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และรวมอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
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¡ÒÃàÊ´ç¨àÂ×Í¹»ÃÐà·Èä·Â¢Í§¡ÒÃàÊ´ç¨àÂ×Í¹»ÃÐà·Èä·Â¢Í§
ÊÁà´ç¨¾ÃÐÊÑ¹μÐ»Ò»Ò¿ÃÑ§«ÔÊ

 การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในครั้งน้ี 

เปนวาระของความช่ืนชมยินดีสําหรับคริสตชนชาวไทย ขณะเดียวกัน บทเทศน

ของพระองคกช็วยย้ําเตือนคาทอลกิไทยใหตระหนักถงึหนาทีท่ีแ่ทจรงิของบรรดา

ศิษยพระคริสต ซึ่งไดรับเปนมรดกสืบทอดจากเหลามิชชันนารีในสมัยอยุธยา

ในการกาวออกจากความสะดวกสบายในพื้นที่ของตนเองออกไปรักและรับใช
เพ่ือนมนุษย แสวงหาผูตกทุกขไดยากผูเปนเสมือนครอบครัวของพระคริสต

ชวยเหลือดวยเมตตาธรรม และคืนศักด์ิศรีความเปนมนุษยใหพวกเขา โดยมี
เครื่องมือสําคัญคือ ‘ความรัก’ ที่พระเปนเจาทรงใสเอาไวอยูแลวในดวงใจ

ของมนุษยแตละคน

 ในการนี้ คณะผูบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

รวมกันทาํจติอาสา  รบัเสดจ็สมเด็จพระสันตะปาปาฟรงัซสิ ในพิธบีชูาขอบพระคณุ 
ณ สนามศุภชลาสัย วันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  และการเสด็จพบปะ

บรรดาพระสงฆ  นักบวช และคริสตชนที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน  วันที่ 

22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
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  ¡Ô¨¡ÃÃÁ·´ÊÍº¾ÃÐ¤ÑÁÀÕÃ�  

 แผนกพระคัมภีร  ฝายงานอภิบาล  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  รวมกับกลุมงานจิตตาภิบาล  ฝายการศึกษา 

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ไดจัดทดสอบความรูพระคัมภีรพระวรสารนักบุญยอหน  ใหกับนักเรียนคาทอลิก ป.4 – ม.6
เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับพระชนมชีพ และคําส่ังสอนแหงคุณคาพระวรสารของพระเยซูคริสต 

องคพระผูเปนเจา  เพื่อนอมนําไปดําเนินชีวิต  เปนลูกที่ดีของพระเจา ตามพระแบบฉบับของพระองค
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 ระหวางวันท่ี 14-16 ตุลาคม ค.ศ. 2019 

คณะกรรมการคาทอลิกเ พ่ือคริสตศาสนธรรม 

แผนกคริสตศาสนธรรม ไดจัดงานชุมนุมครูคําสอน

ระดับชาติ คร้ังท่ี 6 ขึ้น ณ อาคารนักบุญสมเด็จ
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟ

อุปภัมภ จ.นครปฐม และวัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา  

โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

ªØÁ¹ØÁ¤ÃÙ¤íÒÊÍ¹ÃÐ´ÑºªÒμÔ ¤ÃÑé§·Õè 6ªØÁ¹ØÁ¤ÃÙ¤íÒÊÍ¹ÃÐ´ÑºªÒμÔ ¤ÃÑé§·Õè 6

1. เพื่อใหครูคําสอนรวมเฉลิมฉลอง 350 ป มิสซังสยาม ป ค.ศ.1669-2019 และ เดือนตุลาคม 2019 เปนเดือน
 ธรรมทูตพิเศษ ฉลอง 100 ป สมณลิขิต Maximum Illud 

2. เพ่ือเสริมสรางชวีติจิตครคูาํสอนและกาํลังใจในการทํางานคําสอนและงานธรรมทูต เพ่ือสืบสานการเปนศิษยธรรมทตู

 และชุมชนศิษยธรรมทูต ดวย

3. เพื่อสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณชีวิตที่สอดคลองกับความเชื่อระหวางครูคําสอนดวยกัน

 ในสังฆมณฑลของตนและตางสังฆมณฑล 87



วันวิชาการเขตการศึกษา 5วันวิชาการเขตการศึกษา 5
เขต 5 รวมพลังความดี มีวินัย ใฝสุจริต จิตอาสา นําพาพอเพียง”เขต 5 รวมพลังความดี มีวินัย ใฝสุจริต จิตอาสา นําพาพอเพียง”

วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอันนาลัย

 งานวันวิชาการ เขตการศึกษา 5  “เขต 5 รวมพลังความดี มีวินัย ใฝสุจริต จิตอาสา นําพาพอเพียง” 

โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ แผนกสามัญชาย ไดรวมจัดนทิรรศการภายใตหวัขอ จติอาสา นาํพาพอเพียง โดยไดรบัความรวมมือ

จากฝายวิชาการ ฝายจิตตาภิบาล และ ศูนยภาษานิตโย (NELC) รวมกันจัดกิจกรรมอันเปนประโยชนแกนักเรียนใน

เขตการศึกษา 5 โดยมีคุณพอเดชา อาภรณรัตน ผูชวยพระสังฆราชฝายการศึกษาฯ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี 

โอกาสนี้คุณพอธีรพล กอบวิทยากุล ผูจัดการและผูรับใบอนุญาตรับโลในการเขารวมกิจกรรมและจัดนิทรรศการ

จากทานประธานในพิธี ณ โรงเรียนอันนาลัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562

กิจกรรมจากฝายวิชาการกิจกรรมจากฝายวิชาการ
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กิจกรรมจากศูนยภาษานิตโยกิจกรรมจากศูนยภาษานิตโย

กิจกรรมจากฝายจิตตาภิบาลกิจกรรมจากฝายจิตตาภิบาล
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กิจกรรมฝายวิชาการ (แผนกหญิง) ปการศึกษา 2562

เดือนพฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ 2563

เดือนมิถุนายน

เดือนกรกฎาคม

กิจกรรมสงเสริมการอานเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม JS Green School

กิจกรรมวันสุนทรภู

กิจกรรมแหเทียนพรรษา

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี

การแสดงศักยภาพของนักเรียนและมอบเกียรติบัตรการแขงขันรายการตาง ๆ

นักเรียนรวมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดเดชานุสรณและวัดหอมเกร็ด

นกัเรียนท่ีมผีลการเรียนยอดเย่ียม รางวัล Nittayo Prize ประจําปการศึกษา 2561

ปลกูฝงใหนกัเรียนมีนสิยัรักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเอง

นักเรียนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยการใชวัสดุรีไซเคิล
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เดือนสิงหาคม

เดือนกันยายน

กิจกรรม Creative Art

กิจกรรม Thai-Foad

กิจกรรมทูตวัฒนธรรม

กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร

กิจกรรมวันภาษาไทย

นักเรียนสรางสรรคผลงานดานทัศนศิลปที่เหมาะสมความสามารถ

นักเรียนไดแสดงศักยภาพทางดานนาฎศิลป

นักเรียนฝกปฏิบัติการการทําอาหารคาว-หวาน

นักเรียนแสดง Science show เพื่อการเรียนรูทางวิทยาศาสตร

นักเรียนไดใชภาษาไทยอยางถูกตอง

ููู

นนกกเเรรยยนนสสรราางงสสรรรรคคผผลลงงาานนดดาานนททศศนนศศลลป

นนกกเเรรยยนนไไดดแแสสดดงงศศกกยยภภาาพพท

นนกกเเรรยยนนฝฝกกปปฏฏฏฏบบตตกกาารรกกาารรททา

นกเรยนแสดง Science show เพอกาารนน

ปปททเเหหมมาาะะสสมมคคววาามมสสาามมาารรถถลลปป

ททาางงดดาานนนนาาฎฎฎฎศศลลปปพพทท

าาออาาหหาารรคคาาวว หหววาานนททาา

รเรยนรูููููทางวทยาศาสตรกกาารร

ููู
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เดือนพฤศจิกายน

เดือนธันวาคม

เดือนมกราคม

การอบรม Coding

กิจกรรม Carreer Technology to be Genius

กิจกรรมภูมิปญญาไทย

นักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 อบรมการเรียนรูแบบ Coding

นักเรียนแขงขันการออกแบบ  ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นักเรียนรับเกียรติบัตรการแขงขันในรายการตางๆ 8 กลุมสาระ

การเรียนรูภูมิปญญาในทองถิ่นของสามพราน

ุ
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เดือนพฤศจกิายน 2562 - กมุภาพันธ 2563

กิจกรรมหมอภาษา

กิจกรรม รักษศาสตร รักษศิลป 

โครงการ JS Green School

โครงการ  ศูนยวิทยาศาสตรในโรงเรียน (MINI PHANOMENTA)

นักเรียนสามารถใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง ชัดเจน มีความรูและทักษะ

ที่จําเปนเก่ียวกับการใชภาษาไทยเพ่ิมขึ้น

นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติ
และผลงานของทานสุนทรภู วรรณคดีไทย และเกิดเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย

นักเรียนตระหนักถึงอนุรักษ  พัฒนาสิ่งแวดลอม และบํารุงรักษา
สาธารณสมบัติของโรงเรียน

นักเรียนไดรับความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม

กิจกรรมฝายวิชาการ (แผนกชาย) ปการศึกษา 2562

โโ
ั ี ั ึ ั  ัั ิ่่่่  ํ ััั
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กิจกรรม Art Exhibition

กิจกรรมศิลปนาฏดุริยางค

ทูตวัฒนธรรม

นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมศิลปะศักยภาพ ความสามารถพิเศษที่ควบคู
ไปกับดานวิชาการและไดมีพื้นท่ีแสดงผลงาน

นักเรียนแสดงศักยภาพดาน ทัศนศิลป ดนตรีและนาฏศิลป

นักเรียนแสดงศักยภาพตามความสามารถและสนใจ มีผลงานทางดานดนตรี
และนาฏศิลปไดเปนท่ีประจักษฏ

ใ

กิจกรรมJunior Guide

กิจกรรม Peer to Peer

นักเรียนพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษในสถานการณจริง

ครูไดพัฒนาทักษะดานการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร
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กิจกรรม Speak It Out นักเรียนสื่อสารกับชาวตางชาติและใชภาษาอังกฤษไดอยางดี

นักเรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก

นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับยาเสพติด

นักเรียนปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี

กิจกรรม To Be Genius

วันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันสําคัญ

กิจกรรมแหและหลอเทียนพรรษา
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วันวิทยาศาสตร

โครงการ Student 

Exchange Programme

การอบรม Coding

นักเรียนพัฒนาศักยภาพทางดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

นักเรียนทดสอบวัดความรูภาษาอังกฤษ (เสริมปญญา) ทดสอบ Oxford 

Placement Test Online และทดสอบวัดความรูภาษาจีน HSK

นักเรียนพัฒนาศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษโดยผานประสบการณ

การเรียนรูวิถีชีวิตและปรับตนเองใหอยูรวมกับผูอื่นได

นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.3 อบรมการเรียนรูแบบ Coding

โครงการ Do it Yourself
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Study Tour Project ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 แผนกชาย 

 เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันนี้  นอกจากศึกษาในหองเรียนแลวการศึกษานอกสถานที่และ

แหลงการเรียนรูอื่นๆมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง  เพราะนักเรียนจะไดรับประสบการณตรง  ในการจัดการศึกษาที่เนน

นักเรียนเปนสําคัญ การไดลงมือปฏิบตัิทาํใหนักเรียนไดนําความรูตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทางโรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภจึงไดจัดโครงการ Study Tour Project โดยมีวัตถุประสงคดังน้ีเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู

ของนักเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียนและเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนสรางผลงานจากการเรียนรูโดยใช

แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 วัดไรขิง-ฟารมจระเขสามพราน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา - องคพระปฐมเจดีย

“Study Tour Project”
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Study Tour Project ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 แผนกชาย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

ตลาดนํ้าดอนหวาย-บานศาลาดิน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ-ชางสิบหมู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

ทุงธรรมนา และ Woodland Fantasy
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Study Tour Project ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 แผนกชาย 

นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1

ณ สัทธา  อุทยานไทยและวัดพระศรีอารย จ.ราชบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ วิหารมงคลบพิตรและวัดพระศรีสรรเพชญ จ.อยุธยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ศูนยการเรียนรูหมูบานถํ้ารงค จ.เพชรบุรี
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Study Tour Project ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 แผนกชาย 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ปอมพระจุลจอมเกลา-วัดบางพลีใหญ จ.สมุทรปราการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร  จ. ปทุมธานี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี
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Study Tour Project ชั้นประถมศึกษาปที่ 1- มัธยมศึกษาปที่ 6 English Programme

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ทองฟาจําลอง  กรุงเทพฯนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ทองฟาจําลอง  กรุงเทพฯ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ณ สุนทรีแลนด - The Bloom Orchid Park จ.ราชบุรีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ณ สุนทรีแลนด - The Bloom Orchid Park จ.ราชบุรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ณ แหลมผักเบี้ย ณ แหลมผักเบี้ย และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าทะเลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 ณ แหลมผักเบี้ย ณ แหลมผักเบี้ย และแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้าทะเล
อ.บานแหลม  จ.เพชรบุรีอ.บานแหลม  จ.เพชรบุรี
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กิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิงกิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิง

ประถมศึกษาปที่ 1 ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ประถมศึกษาปที่ 2 พระราชวังสนามจันทรและพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งไทย  จังหวัดนครปฐม

ประถมศึกษาปที่ 3 ทุงธรรมนาและ Wood Lannd เมืองไม  จังหวัดนครปฐม
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กิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิงกิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิง

ประถมศึกษาปที่ 4 บานศาลาดิน (ศาลายา) และตลาดนํ้าดอนหวาย จังหวัดนครปฐม

ประถมศึกษาปที่ 5 สวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ประถมศึกษาปที่ 6 สัทธาอุทยานไทย  จังหวัดราชบุรี
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กิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิงกิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิง

มัธยมศึกษาปที่ 1 พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ จังหวัดปทุมธานี

มัธยมศึกษาปที่ 2  เมืองโบราณและพิพิธภัณฑทหารเรือ  จังหวัดสมุทรปราการ

มัธยมศึกษาปที่ 3 พิพิธภัณฑลูกหลานพันธุมังกร และตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
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กิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิงกิจกรรม Study Tour Project ป.1- ม.6  แผนกหญิง

มัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการในพระราชดําริแหลมผักเบี้ย  จังหวัดเพชรบุรี

มัธยมศึกษาปที่ 5 หาดเจาสําราญและโครงการในพระราชดําริแหลมผักเบี้ย  จังหวัดเพชรบุรี

มัธยมศึกษาปที่ 6 วัดไชยวัฒนาราม วัดหนาเพระเมรุ วัดใหญไชยมงคล วัดพนัญเชิง 
วัดพระศรีสรรเพชญ วิหารพระมงคลบพิตร วัดมหาธาตุ  จังหวัดอยุธยา
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“คายกลุมสาระ”“คายกลุมสาระ”
English Day CampEnglish Day Camp

 วันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ รวมกับ ศูนยภาษาอังกฤษ

นติโย (NELC) จดักิจกรรมคายภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่1 – 3 “English Day Camp” ณ หองประชมุ

อาคารยอหนที่ 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ แผนกชาย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู

วัฒนธรรมของเจาของภาษา ฝกทักษะกระบวนการคิด มีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันได

Sing & Dance

Art & CraftTreasure Hunt Who am I ?

โครงการ English on Tour (22nd – 24th December,2019) 
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศรวมกับบริษัท จีแคมป เอ็ดดูเคชั่น ไดจัดโครงการ English on Tour 
ซึ่งเปนคายภาษาอังกฤษภายในประเทศ เปนเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรม Brookside Valley Resort จังหวัดระยอง 
ในวันท่ี 22 – 24 ธันวาคม 2562 เพ่ือใหนักเรียนสามารถฝกใชภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสารกับเจาของภาษา
จากประสบการณตรง และเพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวัน

Orientation

Auction

G Camp Olympics

King and Queen of the Camp
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กิจกรรม STEM กิจกรรมสืบจากศพ (คนหาคนราย)

นักเรียนทําการทดลองเกี่ยวกับ Nano house

ทดลองกิจกรรม Roller 

นักเรียนวางแผนออกแบบการทํา Roller

คายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรคายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(คายนิติวิทยาศาสตร) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 - 6  ณ ไรดาวเดนรีสอรท อ.มวกเหล็ก(คายนิติวิทยาศาสตร) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 - 6  ณ ไรดาวเดนรีสอรท อ.มวกเหล็ก

จ.สระบุรี วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2562จ.สระบุรี วันท่ี 19 - 21 ตุลาคม 2562

คายวิทยาศาสตรเปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม
ระดับชั้น ม.4 สถานที่มหาวิทยาลัยมหิดล วันท่ี 3-4 กรกฎาคม 2563
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คายคณิตศาสตร (Math Camp 2019)คายคณิตศาสตร (Math Camp 2019)

 ในวันที่  7-9 ตุลาคม พ.ศ.2562 ทางกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภไดจัดกิจกรรม
คายคณิตศาสตรใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 นักเรียนแผนการเรียนคณิต-ภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/10 
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/11 ณ Heaven Kwai Resort จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหนักเรียนไดเสริมศักยภาพ
ทางคณิตศาสตรดานกระบวนการตางๆ และสามารถนําความรูตามหลักการทางคณิตศาสตรที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 
รวมถึงภาวะการเปนผูนํา ผูตามที่ดี และการอยูรวมกันในสังคม

กิจกรรมตาง ๆ ในคายคณิตศาสตร
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คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทางทะเลคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทางทะเล
 กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ ไดจดักิจกรรมคายวิทยาศาสตรสิง่แวดลอมทางทะเล 
ณ จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผานกิจกรรมการปลูกปะการัง การดําน้ําชมระบบนิเวศ
ทางทะเล  การเรียนรูปญหาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  และเขารวมศึกษาโครงการลดโลกรอน
ณ  สวนนงนุช  การศึกษาหาความรูดานอวกาศ  ณ  อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ (Space inspilium) Gistda
โดยกจิกรรมตางๆ ทีน่กัเรยีนไดเขารวมนัน้ ไดชวยปลกูฝงใหนกัเรยีนรักษและเหน็ความสาํคัญของทรพัยากรทางธรรมชาติ
มากขึ้น โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การแกปญหา การทํางานเปนกลุม ซึ่งนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันตอไป

กิจกรรมตาง ๆ ในคายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทางทะเล

นักเรียนรวมกิจกรรมโครงการลดโลกรอน  ณ  สวนนงนุช  จังหวัดชลบุรีนักเรียนรวมกิจกรรมโครงการลดโลกรอน  ณ  สวนนงนุช  จังหวัดชลบุรี

นักเรียนรวมกิจกรรมปลูกปะการังและดํานํ้าชมระบบนิเวศทางทะเลนักเรียนรวมกิจกรรมปลูกปะการังและดําน้ําชมระบบนิเวศทางทะเล

 นักเรียนเขาฐานกิจกรรมการผาหมึก นักเรียนเขาฐานกิจกรรมการผาหมึก
เพื่อศึกษาโครงสรางภายในเพื่อศึกษาโครงสรางภายใน

นักเรียนเขาศึกษาหาความรูดานอวกาศนักเรียนเขาศึกษาหาความรูดานอวกาศ
ณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศณ อุทยานรังสรรคนวัตกรรมอวกาศ

(Space inspilium) Gistda
109



´ÒÇà´‹¹
ÂÍá«¿ เด็กชายจิรกฤต  ตันติดลธเนศ “นิกเกิล”

วันเกิด  15 มีนาคม พ.ศ. 2552 อายุ 11 ป 
บิดาชื่อ  นายปณต  ตันติดลธเนศ  
มารดาชื่อ  ธนัชญา  ตันติดลธเนศ
ผลงานทางดานกีฬา 
 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันเทควันโดพุมเซประเภททีมชาย รุนอายุ
ไมเกิน 11 ป รายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562 
ณ ศูนยการคาแฟชั่น ไอสแลนด

คอปเปอร
เด็กชายธัชกร  ตันติดลธเนศ วันเกิด  14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 อายุ 8 ป 

บิดาชื่อ  นายปณต  ตันติดลธเนศ  
มารดาชื่อ  ธนัชญา  ตันติดลธเนศ 
ผลงานทางดานกีฬา 
 ไดรับรางวัล เหรียญทองแดง จากการแขงขันพุมเซทีมชายอายุไมเกิน 9 ป 
จากการแขงขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2562 
ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
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อายุ 16 ป

บิดา       นายรัตนชัย    ธีรกุลวิจารณ  
มารดา   นางสุกัญญา   ธีรกุลวิจารณ
นักกีฬาสังกัด  โรงเรียนแบดมินตันบานทองหยอด
คติ     คุณจะไมมีวันเปนผูแพ ตราบใดที่คุณยังไมลมเลิก
  ความพยายาม  
กีฬาที่ชื่นชอบ แบดมินตัน
ผลงานดานกีฬา
 รายการ MT ARENA HUNGYU 2019  รองชนะเลิศอันดับ 2
หญิงคู U17 รายการ APACS - AMPUNSUWAN OPEN 2019 
รองชนะเลิศอันดับ 1 หญิงเดี่ยว GS 17 รายกายปุมปุยแชมเปยนชิพ
2019 รองชนะเลิศอันดบั 3 หญิงเดี่ยว GS 17  รายการการแขงขัน
กีฬาระหวางโรงเรียน ของกรมพลศึกษา ประจําปการศึกษา 2562
รองชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน ประเภททีมหญิง รุนอายุไมเกิน 18 ป
กีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 48 
ประจําป 2562 รองชนะเลิศอันดับ 3 หญิงเด่ียว GS 17TOYOTA 
Youth Super Series 2019 สนามที่ 2 สุราษฎรธานีรองชนะเลิศ
อันดับ 2 หญิงเดี่ยว GS 17

รองชนะเลิศอนัดับ 2
WAN OPEN 2019 
ยปุมปุยแชมเปยนชิพ
รายการการแขงขนั
าปการศึกษา 2562
รุนอายุไมเกิน 18 ป
ารอากาศ ครั้งที่ 48 
ยว GS 17TOYOTA
ษฎรธานีรองชนะเลิศ

นางสาวชุติมณฑน   ธีรกุลวิจารณ
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ÂÍá«¿ เด็กหญิงธรณณัชชษ  ปานเทพอินทร “มิลลี่”

วันเกิด  25  ตุลาคม 2550 
บิดา   นายกิตติ  ปานเทพอินทร      
มารดา    นางสําราญ   ปานเทพอินทร 
ผลงานดานกีฬา 
 ไดรบัรางวลัชนะเลศิเหรยีญทองกอลฟ รายการ TGA Golf  ประเภทหญิง กรุป CG  รุนอายไุมเกนิ 18 ป
ภาคกลาง ประจําป 2562 ณ Dynasty Golf and country Club Thailand. ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิเหรียญเงิน
กอลฟ รายการ GAD Golf  ประเภทหญงิ กรุป CG  รุนอายุไมเกนิ 18 ประจําป 2562 ณ Uniland Course Thailand.

วันเกิ
บิดา  
มารด
ผลงา

ภาคก
กอลฟ

รางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยว ( SoLo ) เหรียญทองแดงประเภททีมในการแขงขันระบําใตนํ้า
รายการ 14 th Singapoore Open Artistic Swimming  Championships

เด็กหญิงเปยมฤดี  ศรีใจพระเจริญ  ป.5/10
า

รางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม ในการแขงขันระบําใตนํ้า 
รายการ  14 th Singapoore Open Artistic Swimming Championships    

เด็กหญิงเนตรนภา โชคนาคะวโร ป.5/10 
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ÂÍá«¿ ชั้น ป.6/1  หองเรียน JS

เด็กชายวราวุฒิ  วงศเจริญวนกิจ “นองออฟ” 

 เด็กนักเรียนตัวนอยๆ สัญชาติไทยแท แตเป นเด็กท่ีมี
ความสามารถโดดเดนในดานภาษาอังกฤษ โดยมีรางวัลจาก
การแขงขันดานภาษาอังกฤษมากมาย เชน รางวัลชนะเลิศประกวด
รองเพลงสากลชาย รางวัลชนะเลิศการแขงขัน Spelling Bee  
ชวงช้ันที่ 2 รางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแขงขันตอบปญหา
ภาษาองักฤษออนไลนชงิแชมปประเทศไทย คร้ังท่ี 5 ของภาคการศกึษา
ที่ 4 และเปนตัวแทนเขาแขงขันในรอบชิงแชมปประเทศไทย สําหรับ
ผลงานที่โดดเดนในปนี้อีกหน่ึงรางวัลความภาคภูมิใจ คือ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2  ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแขงขัน  Multi 
Skills Competition ในงานการประกวดแขงขันทักษะวิชาการและ
สิ่งประดิษฐนักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ประจําปการศึกษา 
2562 ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 ในสวนของเรือ่งการเรยีนนองออฟสามารถสอบทาํคะแนนได
ในระดับดี และไดรับรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีตอเนื่องในทุกๆ ป  และ
ยังไดรับคัดเลือกเปนนักเรียนท่ีมีผลการเรียนยอดเย่ียมและไดรับทุน
นักเรียนเรียนดี ระดับมัธยมศึกษาแผนการเรียน วิทยาศาสตร – 
คณิตศาสตร  ในปการศึกษา 2563 

“

“
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ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง 3 สมัยในการแขงขันกีฬาเทควันโดชิงแชมปประเทศไทย ป 2559
 ป 2561 และป 2562 พรอมถวยนักกีฬายอดเยี่ยมลาสุด ป 2562 

และเปนตัวแทนภาคลําดับที่ 2 ของจังหวัดนครปฐมเพื่อไปแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติที่ จ.ตราด 

เด็กหญิงญาดา   แสงทอง 

ป 2562
วชนแหงชาติที่ จ.ตราด

ไดรับคัดเลือกใหเปนนักกีฬาทีมชาติไทยยิมนาสติกลีลา ประเภททีมเขารวมแขงขัน
กีฬาซีเกมสครั้งที่ 30  ณ ประเทศฟลิปปนส  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

´ÒÇà´‹¹
ÂÍá«¿

นางสาวปณฑิตา  ทองสอง ม.6/9 
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ËŒÍ§àÃÕÂ¹ JS (Joseph Gifted)

“ห้องเรยีนเจเอส” ในสายตาของพวกเรารุน่ทีห่น่ึงในช่วงแรก ๆ  อาจดเูป็นเพยีงแคห้่องเรยีน
ที่มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย อาจดูเป็นเพียงแค่ห้องเรียนที่ต้องมีเพียงเฉพาะนักเรียนที่มุ่งมั่น
เขา้สายวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาและอาจดูเป็นเพียงแค่ห้องเรียนที่มีระดับการแขง่ขัน
ภายในห้องทีส่งูมากจนอาจทาํให้ตวันกัเรยีนเครยีดจนเกนิไป แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ ห้องเรยีนเจเอส
ได้เสริมสร้างมิตรภาพ, ได้สอนการให้เกียรติซึ่งกันและกันต่อเพศตรงขา้ม , ได้ทําให้พวกเราคน้หา
ตัวเองเจอวา่อะไรกันแนท่ีเ่ราตอ้งการจะศึกษาตอ่ในอนาคต การแขง่ขันภายในห้องไดช่้วยผลักดันพวกเราให้ไปขา้งหนา้ 
“ดว้ยกนั”  สว่นเรื่องความเครยีดนัน้กไ็ดฝึ้กให้พวกเราเตรียมพร้อมกบัสิง่ทีจ่ะเกิดขึ้นในชีวติขา้งหนา้ ไมว่า่จะเป็นในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือการทํางานก็ตาม โดยสัน้ ๆ แลว้ ห้องเรียนนีเ้ป็นมากกวา่ทีพ่วกเราคาดคิดไวม้ากจริง ๆ
 “ห้องเจเอส” นอ้ง ๆ  หลายคนพอไดย้นิชื่อนีก้จ็ะคิดวา่จะตอ้งแขง่กนัเรียน มคีวามกดดันสงู แตค่วามจริงเพ่ือน ๆ  ทกุคน
ในห้องจะช่วยกันเรียนเสมอ ใครถนัดวิชาไหนก็จะช่วยสอนเพื่อน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับการเรียนที่คอยกระตุ้น
ให้พวกเราพัฒนามากข้ึน อีกทั้งเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับการเตรียมพร้อมเข้าไปยังระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องอาศัย
ความรับผิดชอบทีสู่งมากขึ้นดว้ยอิสระทัง้ดา้นเวลา การแสดงความคิดเห็น การร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ สําหรับนอ้งทีก่ําลัง
จะเขา้มหาวิทยาลัยก็ขอให้เรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่ชอบจริง ๆ เพราะจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กา้วผ่าน
ความเครียดและความกดดันจากการเรียนไดค้ะ่

 การเรียนห้องเรียนเจเอสทําให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ มากมายเพราะสภาพสังคมที่
แตกตา่งออกไปจากห้องเรยีนอ่ืนคะ่ ในตอนแรกมคีวามกงัวลกบัการอยูร่่วมกับเพ่ือนใหมท่ีเ่ราไมคุ่น้เคย
และกลัวว่าสภาพแวดล้อมจะกดดันเราเกินไป แต่พอเริ่มปรับตัวได้กลับกลายเป็นสิ่งรอบตัวเรานัน้เอง

ทีก่ระตุน้ให้เราสนใจการเรียนมากขึน้ การเรียนในระดบัมหาวทิยาลัยเรียกไดว้า่แตกตา่งกับการเรยีน
ในช่วงมธัยมปลายอยา่งสิน้เชงิ สถานทีใ่หม ่สงัคมใหม ่และอีกมากมายทีย่งัไมรู่จ้กั ถงึแมจ้ะมอีสิระ
ในการใช้ชวีติมากขึ้นการเรียนมหาลัยก็ตอ้งใช้ความรบัผิดชอบมากข้ึนเช่นกัน ตรงนีอ้ยากฝากถึง
นอ้งๆ ทีย่งัคน้หาตวัเองไมเ่จอ อยากให้ไดไ้ปคา่ยหรอืงานโอเพน่เฮ้าสต์ามมหาวทิยาลยัตา่ง ๆ  จะช่วย
ให้เราตดัสนิใจไดม้ากขึน้ เม่ือหาตวัเองเจอแลว้ก็เต็มทีก่บัมัน สดุทา้ยขอให้นอ้ง ๆ  ทกุคนประสบ

ความสําเร็จตามทีห่วังไวน้ะคะ

 ตอนแรกพี่ก็มีความกลัวนิดหน่อยเพราะรุ่นพี่เป็นปีแรกแล้วหลายคนก็มักจะพูดว่า
เด็กเกง่มักเห็นแกต่ัว แตพ่อไดม้าเรียนแลว้ก็รู้สึกวา่เป็นบรรยากาศการเรียนทีด่ีเพราะทุกคน
คอยช่วยเหลอืกัน เวลาสอบก็ช่วยกันติวหนังสือ ไมไ่ดแ้กง่แยง่กัน สว่นชีวติพอขึน้มหาวทิยาลัย
ก็เหมือนเป็นการเปิดมุมมองของเราต่อสิ่งต่าง ๆ ให้กว้างขึ้นมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้น
แตก่็ตอ้งรับผิดชอบตนเองดว้ย สําหรับนอ้ง ๆ  ทีก่ําลังเตรียมสอบเขา้ก็ให้เลือกเรียนสิง่ทีต่ัวเอง
สนใจจริง ๆ พยายามหาตัวเองให้เจอแลว้ทําตามฝันของเรา

นางสาวพิราอร  ธาราชีวิน

นางสาว กุลธิดา วงศอกนิษฐ 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวชนัญชิตา  เตชะธนอิทธิกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ก
แตกตา่งอ
และกลัวว

ทีก่ระ
ในช
ใน
น้
ใ

คว

นา
คณ
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1 โครงการจูเนียร� The Green : Zoro Waste 
การส�งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม

9 ส.ค.62 รางวัลการถ�ายภาพ
ยอดเยี่ยม

นางสาวแพรทอง
นางสาวชญาดา
นางสาวณัฐริกา
นางสาวอวัสดา

ใจอ�อน
กิจบํารุง
ฤทธิ์จรูญ
จําปาศรี

ม.6/9
ม.6/11
ม.6/11
ม.6/11

2 ทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-6
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

14 ก.ย. 62 รางวัลเหรียญทอง 
ระดับจังหวัด

นางสาวปริญญาภา
นางสาวอัญชิษฐา
นางสาวกมลชนก

วงษ�สมบัติ
สุขยา
ไชยยันบูรณ�

ม.6/9
ม.6/9
ม.6/12

3 ทําอาหารนํ้าพริก เครื่องเคียงผักสด ม.4/6
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

14 ก.ย. 62 รางวัลเหรียญทอง
 ระดับจังหวัด

นางสาวณัชชา
นางสาวธนัญญา
นางสาวเขมจิรา

ธนพรสกุล
บริสุทธิรัตนา
สอดศรี

ม.5/11
ม.5/11
ม.5/11

4 การประกอบอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 
ระดับชั้น ม.4-6 โรงเรียนบางแก�วประชาสรรค�

9 ธ.ค. 62 รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับชาติ ระดับภาคกลาง 

และภาคตะวันออก

นางสาวอัญชิษฐา
นางสาวปรีญญาภา
นางสาวกมลชนก

สุขยา
วงษ�สมบัติ
ไชยยันบูรณ�

ม.6/9
ม.6/9
ม.6/12

5 การแข�งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ป�การศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

14 ก.ย. 62 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงดุชชนก
เด็กหญิงนันท�นภัส
เด็กหญิงลักษณารีย�

พาโรม
ป�ญญาดี
เอี่ยมจินดา

ม.3/8

6 การแข�งขนัการสร�าง Webpage ประเภท Text Editor 
ม.1-ม.3  ม.4-ม.6 งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน คร้ังท่ี 69 
ป�การศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

14 ก.ย. 62 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
เกียรติบัตรเหรียญทอง

เด็กชายภานุ
เด็กชายวันชัย

วาสนาพิตรานนท�
บุญศรี

ม.3/4
ม.3/2

7 การแข�งขันการใช�โปรแกรมนําเสนอ Presentation 9 ก.ย. 62 รางวัลชนะเลิศ เด็กชายธาดา
เด็กชายปวริศศร

มัยเจริญ
เรียบเลิศหิรัญ

ป.6/1
ป.6/2

ที่ ว/ด/ป ระดับชั้นผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน

1 การแข�งขันท�องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

14 ก.ย. 62 รางวัลเหรียญทอง 
ระดับจังหวัด

เด็กหญิงภัควลัญช� พุ�มสวรรค� ม.3/10

2 การแข�งขันกวีเยาวชนคนรุ�นใหม� โคลงสี่สุภาพ
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

14 ก.ย. 62 รางวัลเหรียญทอง 
ระดับจังหวัด

นางสาวจิรนันท�
นางสาวภูษณิศา

คเชนชัยไพบูลย�
ภาทัณณ�

ม.6/12
ม.5/12

3 กวีเยาวชนคนรุ�นใหม� ป.4-6( แต�งกลอนสี่)
ณ โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลา
ยา

17 ต.ค. 62 รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทองอันดับ1 

เด็กหญิงมณิสรา   
เด็กหญิงทิยดา  

สีแตงสุก
หาญกิตต�ระกูล

ป.6/1

4 การแข�งขันเขียนสะกดคํา ป.4-6 ณ วัดบางช�างเหนือ 3 ก.พ. 63 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ2

เด็กชายเหมรัศมิ์     ศรียอด ป.6/1

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ประจําปการศึกษา 2562

ที่ ว/ด/ป ระดับชั้นผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา 2562

ผลการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านวิชาการฯ และศักยภาพผลการแข่งขันทักษะและความสามารถด้านวิชาการฯ และศักยภาพ
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ที่ ว/ด/ป ระดับชั้นผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน

1 การแข�งขันนาฏศิลป�สร�างสรรค�  โรงเรียนวัดไร�ขิง 14 ก.ย. 62 รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
ระดับจังหวัด   

นางสาวศศิปรียา
นางสาวปรียานุช
นางสาวนิดนภา
นางสาวพิมภัสสร
นางสาวกัญญาพัชร
นางสาวธันยาภัทร
นางสาวมนัชนันท�
นางสาวธนิดา
นางสาวธนิศร

ขุนเที่ยงธรรม
ห�อทอง
แสงสว�าง
สดใส
วิมาโร
อัครชัยธัญศรี
สรรพยานุวัฒน�
วรรัฐกฤตกร
วรรัฐกฤตกร

ม.5/9
ม.5/9
ม.5/10
ม.5/10
ม.5/12
ม.5/12
ม.5/12
ม.5/9
ม.5/9

4 การแข�งขันภาพไทยเอกรงค�  โรงเรียนวัดไร�ขิง 14 ก.ย. 62 รางวัลระดับเหรียญทอง
อันดับ 1  ระดับจังหวัด

เด็กหญิงภัทรนันท� รุ�งเรืองประสิทธิ์ ม.3/9

5 การแข�งขันประติมากรรม ป.4-6 โรงเรียนวัดไร�ขิง 18 ต.ค. 62 รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับจังหวัด

เด็กหญิงกันยาวีร�
เด็กหญิงปนารี
เด็กหญิงสุรดา

ปริตรสิริกุลชลร
สุขทัศน�
ธนพรสกุล

ป.6/12
ป.6/12
ป.6/12

6 การแข�งขันนาฏศิลป�ไทยสร�างสรรค� 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ จ.สมุทรปราการ

7 ธ.ค. 62 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ระดับภาคกลาง

นางสาวธนิศร
นางสาวธนิดา
นางสาวศศิปรียา
นางสาวปรียานุช
นางสาวนิดนภา
นางสาวพิมภัสสร
นางสาวมนัชนันท�
นางสาวธันยาภัทร�
นางสาวกัญญาพัชร

วรรัฐกฤติกร
วรรัฐกฤติกร
ขุนเที่ยงธรรม
ห�อทอง
แสงสว�าง
สดใส
สรรพยานุวัฒน�
อัครชัยธัญศิริ
วิมาโร

ม.5/9
ม.5/9
ม.5/9
ม.5/9
ม.5/10
ม.5/10
ม.5/12
ม.5/12
ม.5/12

7 การแข�งขันประกวดร�องเพลงสากล 7 ธ.ค. 62 รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับภาคกลาง

เด็กหญิงเฌอฟ�า รักษาวงษ� ป.5/10

8 การแข�งขันประกวดร�องเพลงสากล 8  ธ.ค. 62 รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับภาคกลาง

นางสาวพีรกานต� มาลี ป.5/10

9 การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําแพงแสน

8 ธ.ค. 62 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปาณิสรา ยอดยิ่งวิทยา ป.4/10

10 การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพหัวข�อ 
โลกใต�ทะเลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําแพงแสน

8 ธ.ค. 62 รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงธนทร อุทัยนฤมล ม.3/10

11 การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร�ชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� กําแพงแสน

8 ธ.ค. 62 รางวัลชนะเลิศ เด็กหญิงปุณยวีร� มิติภพโอฬาร ม.3/10

12 กิจกรรมการแข�งขัน “เดี่ยวขิม 7 หย�อง”  ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

7 – 9 ธ.ค. 62 รางวัลเหรียญทอง 
รับเกียรติบัตร

นายศุภวิชญ� วงษ�สัจจานันท� ม.6/4

13 กิจกรรมการแข�งขัน “ร�องเพลงสากลประเภทชาย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

7 – 9 ธ.ค. 62 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
รับเกียรติบัตร

เด็กชายภัทรชร ศรีชัย ม.1/3

14 กิจกรรมการแข�งขัน “ร�องเพลงสากลประเภทชาย” 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 4-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

7 – 9 ธ.ค. 62 รางวัลเหรียญเงิน นายวิจัย วินเวิร�ด ม.4/5

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  ประจําปการศึกษา 2562
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1 การแข�งขันกีฬาเปตองต�อต�านยาเสพติด
สนามกีฬาจังหวัดนครปฐม

13-14 ก.ค. 
62

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 

กีฬาเทควันโด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

กีฬาเทควันโด
รางวัลชนะเลิศ กีฬาเท

ควันโด
ระดับจังหวัด

เด็กหญิงชุติญา
เด็กหญิงธิชาภรณ�
เด็กหญิงณภัทร
เด็กหญิงณัฐกฤตา
เด็กหญิงณัฐชานันท�

คิมพงษ�
กิตติสุขสันต�
วินทะไชย
อภินันทิยา
วงษ�เป�นสุข

ม.2/10
ม.3/11
ป.4/7
ป.3/9
ม.3/10

2 Thailand Open Grand Prix2019
การกีฬาแห�งชาติ กรุงเทพฯ

18 ก.ค. 62 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขต

นางสาวมัสลิน เหล็งสกุล ม.6/9

3 King’s College Swimming Cup ครั้งที่ 1
โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย

10-11 ส.ค. 
62

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงบุศยารัตน� นิมิตรรัตน� ป.4/7

4 King’s College Swimming cup ครั้งที่ 1
โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย

10-11 ส.ค. 
62

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงวรินทร วงศ�ราชบุตร ป.4/10

5. การแข�งขันตอบป�ญหาสขุศึกษา งานศลิปหตัถกรรม 
ครั้งที่ 69 โรงเรียนวัดไร�ขิง

18 ต.ค. 62 รางวัลระดับเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ

จังหวัด

เด็กหญิงธัญญาณัฐ
เด็กหญิงอลิสา

ทองผุด
สอสิริกุล

ป.6/9
ป.6/9

6. การแข�งขันตอบป�ญหาสุขศึกษา งานแข�งขัน
ทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ�
นักเรียนโรงเรียนเอกชน  ระดับชาติ

15 ก.พ. 63 รางวัลเหรียญเงิน
ระดับชาติ

เด็กหญิงธัญญาณัฐ
เด็กหญิงอลิสา

ทองผุด
สอสิริกุล

ป.6/9
ป.6/9

7 การแข�งขันว�ายนํ้าชิงชนะเลิศจังหวัดนครปฐม 
ณ สระว�ายนํ้าโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยเกษตร กําแพงแสน

14 ก.ค. 62 รองชนะเลิศอันดับ 2 
(เหรียญทองแดง) ระดับ

จังหวัด
อันดับ 5 ระดับจังหวัด
อันดับ 4 ระดับจังหวัด

เด็กชายวีรพล 
เด็กชายป�ณณวิชน� 
เด็กชายชุติมันต�  

สายสกล
เสนีย�สิทธิเดช
พุทธรอด

ม.1/4

ม.1/4
ม.1/5

8 การแข�งขันว�ายนํ้าชิงชนะเลิศจังหวัดนครปฐม 
ณ สระว�ายนํ้าวิสุทธารมณ�ภายในสนามกีฬาแห�งชาติ

3-7 มิ.ย. 62 อันดับ 6 ระดับประเทศ
อันดับ 8 ระดับประเทศ
อันดับ 4 ระดับประเทศ

เด็กชายวีรพล   
เด็กชายป�ณณวิชน
เด็กชายเจรามี่ 

สายสกล
เสนีย�สิทธิเดช
จันทร�หอม

ม.1/4
ม.1/4
ม.3/6

9 การแข�งขันสาธิตกรุงเทพธนบุรี BTD CUP 
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

4 ส.ค. 62 รองชนะเลิศอันดับ 1 
ระดับภูมิภาค

เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายภูบดินทร�  
เด็กชายนพคุณ  
เด็กชายวงศธร  
เด็กชายเฮนรี่ 
เด็กชายพีรพัฒน�  
เด็กชายณิชคุณ  

พิรุณมาศ 
อินทรชัย
สารภาพ
ทองมีเหลือ
จอร�
คร�ามสมอ
สิริพรจินดา

ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.4

10 การแข�งขันดี-เพาเวอร�คัพ ครั้งที่ 1 รุ�นไม�เกิน 11 ป� 
ณ สนามฟุตบอลนครปฐมยูไนเต็ด

25 ส.ค. 62 รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับภูมิภาค

เด็กชายชนาธิป  
เด็กชายพีรณัฐ  
เด็กชายโกวิท  
เด็กชายภัธเชษฐ� 
 เด็กชายศุภจักร  
เด็กชายภูริธเนศก�  
เด็กชายภูตะวัน
เด็กชายภูบดินทร�  
เด็กชายวงศธร 
เด็กชายจิตตพัฒน�
เด็กชายนพคุณ
เด็กชายณภัทร

สุนทร
สุวรรณ
คําภิกิตร�
นํ้าฝน
อ�อนดี
หมู�เฮงป�ญญานิธิ
พิรุณมาศ 
อินทรชัย
ทองมีเหลือ
ธรรมสาโรรัฐ
สาระภาพ 
กุลีน�อย

ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.6
ป.5
ป.5
ป.5
ป.6
ป.5
ป.5
ป.5

ที่ ว/ด/ป ระดับชั้นผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   ประจําปการศึกษา 2562

118



1 การแข�งขันเล�านิทานคุณธรรมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 69 โรงเรียนวัดไร�ขิง

14 ก.ย. 62 รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับจังหวัด

เด็กหญิงพิมพ�มาดา
เด็กหญิงพรนภา

พรของอินทร�
บุญยเกียรติ

ม.3/11
ม.5/10

2 การแข�งขันเล�านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3
งานงานประกวดสิง่ประดิษฐ�นกัเรียนโรงเรยีนเอกชน  
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

15 ก.พ. 63 รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชาติ

เด็กหญิงอภิชญา สุวรรณหงษ� ป.1/9

3 การแข�งขันเล�านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6
งานงานประกวดสิง่ประดิษฐ�นกัเรียนโรงเรยีนเอกชน
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

15 ก.พ. 63 รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชาติ

เดก็หญงิพลอยไพลนิ อรชุน ป.5/10

4 การแข�งขันการประกวดมารยาทไทย
ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไร�ขิง

14 ก.ย. 62 เหรียญทอง
เหรียญเงิน

เด็กชายปรัตถกร 
เด็กหญิงศรันยา  
นายพิชุตม�   
นางสาวสรวรัญญ�

กิจสกุล
วงษ�ใจ
วิมลปกรณ�
งามสมทรง

ม.1/7
ม.2/8
ม.4/8
ม.4/8

ที่ ว/ด/ป ระดับชั้นผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา 2562

2 Story telling การแข�งขันเล�านิทานภาษาอังกฤษ
โรงเรียน ภปร. ราชวิทยาลัย

14 ก.ย. 62 รางวัลชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง 
อันดับ 1 ระดับเขต

นางสาวพิมพ�ชนก อานนท�ธนวัฒน� ม.4/10

3 การแข�งขันพูดภาษาจีน ม.4-6 9 ธ.ค. 62 รางวัลระดับเหรียญเงิน 
ระดับประเทศ

นางสาววริศรา
นางสาวสิรภัทร

ทิพย�สุวรรณ
ป�ยะสาธุกิจ

ม.6/9
ม.6/9

4 การแข�งขันตอบป�ญหาภาษาอังกฤษออนไลน�
ชิงแชมป�ประเทศไทย ครั้งที่ 5 

5 พ.ย. 62 ชนะเลิศ เด็กชายวราวุฒิ วงศ�เจริญวนกิจ ป.6/1

5 การแข�งขันตอบป�ญหาภาษาอังกฤษออนไลน�
ชิงแชมป�ประเทศ ครั้งที่ 5 

5 พ.ย. 62 ชนะเลิศ เด็กชายเหมรัศมิ์
เด็กชายศุภกร
เด็กหญิงรสรินทร�
นางสาวปุญชรัศมิ์

ศรียอด
บัวทอง
เหลืองมาตรฐาน
เจนรุ�งโรจน�สกุล

ม.3/4
ม.3/4
ม.3/1
ม.3/1

6 การแข�งขันตอบป�ญหาภาษาอังกฤษออนไลน�
ชิงแชมป�ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ครั้งที่ 5 

5 พ.ย. 62 ชนะเลิศ นายวิทวัส
นายรติ
นายวิจัย
นายชาครีย�

ศิริพงษ�เวคิน
ตีรมาโนช
วินเวริ์ด
สว�างอารมณ�

ม.4/2
ม.4/2
ม.4/6
ม.4/6

7 การแข�งขันตอบป�ญหาภาษาอังกฤษออนไลน�
ชิงแชมป�ประเทศไทย ครั้งที่ 5 

19 พ.ย. 62 รองชนะเลิศ ด.ช.ภาณุ
ด.ช.ศุภกร

วาสนาพิตรานนท� 
บัวทอง

ม.3/4

8 การแข�งขันตอบป�ญหาภาษาอังกฤษออนไลน�
ชงิแชมป�ประเทศ ครัง้ที ่5 รอบระดับภาคการศกึษา ที ่4

19 พ.ย. 62 ชนะเลิศ เด็กชายวราวุฒิ
เด็กชายเหมรัศมิ์

วงศ�เจริญวนกิจ
ศรียอด

ป.6/1

9 การแข�งขันMulti Skills Competition ช�วงชั้นที่ 2
หลักสูตรสามัญ การแข�งขันทักษะวิชาการ
กลุ�มโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ

15 ก.พ. 63 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 
เหรียญทอง 

เด็กชายวราวุฒิ วงศ�เจริญวนกิจ ป.6/1

10 การแข�งขันMulti Skills Competition ช�วงชั้นที่ 2
หลักสูตรพิเศษ การแข�งขันทักษะวิชาการ
กลุ�มโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ

15 ก.พ. 63 ระดับเหรียญทอง เด็กชายแดแร�น ตันตะชา ป.6

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ประจําปการศึกษา 2562
ที่ ว/ด/ป ผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น
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11 การแข�งขันเล�านิทาน (Story Telling) หลักสูตร
พิเศษ ม.๑-ม.๓ การแข�งขันทักษะวิชาการกลุ�ม
โรงเรียนเอกชน ระดับชาติ

15 ก.พ. 63 ระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงดุจชนก พาโฮม ม.3

12 การแข�งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech 
โปรแกรมพิเศษ ม.๑-ม.๓ ระดับเหรียญทอง ใน
งานการแข�งขันทักษะวิชาการกลุ�มโรงเรียนเอกชน 
ระดับชาติ

15 ก.พ. 63 ระดับเหรียญทอง เด็กชายเจมี่น ชินาธิป ไรอั ม.3

13 การแข�งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน(หลักสูตรพิเศษ) 
ป.4-6 ในงานการแข�งขนัทกัษะวชิาการกลุ�มโรงเรยีน
เอกชน ระดับชาติ

15 ก.พ. 63 ระดับเหรียญเงิน เด็กหญิงเฮ�า เห�า
เด็กหญิงเพ�ยเจิน

เฉิน
เกา

ป.6

1 การแข�งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร� ม.4-6
โรงเรียนสามพรานวิทยา

14 ก.ย. 62 รางวัลรองชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง ระดับเขต

นางสาวอมิ โตโยดะ ม.6/11

2 การแข�งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร� 
งานศิลปหัตถกรรม ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

14 ก.ย. 62 เหรียญทอง เด็กชายธนกร  
เด็กหญิงพรบริบูรณ�  
เด็กหญิงภัคจิรา  

แจ�มพินิจ 
ศักดิ์พิสิษฐ
โสมย�ไพศาลศิลป�

ม.3/2

3 การแข�งขัน Science Show ณโรงเรียนสามพราน
วิทยา

14 ก.ย. 62 เหรียญทอง นางสาวชัญญา  
นางสาวศุภสุตา
เด็กชายพลวัต 

โห�ถนอม 
ศิริแสงเจริญ
นาวาทอง 

ม.3

4 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร� 
ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา

14 ก.ย. 62 เหรียญเงิน เด็กชายธีทัต 
เด็กชายเมธี  

ชื่นอารมณ�
กุลอัก 

ม.3

5 การประกวดโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ� ม.4-ม.6 14 ก.ย. 62 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2

นางสาวมุขชนก  
นางสาววิลาสินี  
นางสาวใจใส 

เหลืองประดับใจ
ชุ�มเสนา
สุวดิษฐ�สกุล

ม.5

6 การแข�งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร� ม.4-ม.6 14 ก.ย. 62 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1

นายธนภัทร  
นางสาวอมิ 
นายอานนท�  

บ�อทรัพย�
 โตโยดะ
พุทธิวรพงศ�

ม.5

7 การแข�งขันเครื่องบินพลังยาง 
ประเภทบินนาน  ปล�อยอิสระ

14 ก.ย. 62 เหรียญเงิน เด็กชายธวัชชัย 
เด็กชายศุภกฤต  

วิลามาศ 
ปรุงสําราญกิจ

ม.1

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    ประจําปการศึกษา 2562

ที่ ว/ด/ป ผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น

ที่ ว/ด/ป ผลการแขงขันรายการแขงขัน/สถานที่ รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น

รายการผลแขงขันกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   ประจําปการศึกษา 2562
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รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ที่สอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ปการศึกษา 2562วชิาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงณฐมน  รุ�งเรือง

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6

เด็กชายวราวุฒิ  วงศ�เจริญวนกิจ

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/1

เด็กชายกฤตย�  เหรียญเสาวภาคย�

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6
เด็กหญิงณฐมน  รุ�งเรือง

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6

เด็กหญิงจุฑาทิพ  พรกิตติกุญชร

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6
เด็กชายภัทร�นรินทร�  วงศ�จงใจหาญ

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/1

เด็กชายธัชกร  อารยดํารงกุล

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/1
เด็กชายจักรินทร�  สุตนา

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6

เด็กหญิงภัทราพิมพ�  ปานทอง

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/11
เด็กหญิงเจ�าจอมขวัญ  วงศ�ไวทยากูร

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/1

เด็กชายจิรภัทร  เลิศลํ้านภากุล

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6
เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/1

เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/1
เด็กชายนนท�ปวิธ  แสงขํา

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6

เด็กชายจักรินทร�  สุตนา

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/6

เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 6/8

ครูผู�สอน    นายชัยวัฒน� ทัศพร, นางสาวสุจินตนา รูปเพียว 

วชิาภาษาอังกฤษ

ครูผู�สอน นางอุบลรัตน� หารทวี, นางสาวศรีวิภา บุตรนํ้าเพชร, นางสาวอมรินทร�  แดงดอนไพร, นางสาวอรุณีย� ไทยแย�ม

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ที่สอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน ปการศึกษา 2562 วชิาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงภัคจิรา  โสมย�ไพศาลศิลป�

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3/2 

เด็กชายณฐคุณ  ธนาโอฬาร

ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 3/5

ครูผู�สอน นางชุติกาญจน� นุชสวาท, นายประยุทธ� ขันทอง
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คาสถิติระดับ
คาสถิติ (คะแนนเฉลี่ย) แยกตามรายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 56.19 45.04 46.59 62.46

ระดับจังหวัด 52.20 36.37 38.53 38.44

ระดับสังกัด 52.13 36.71 38.96 43.78

ระดับภาค 49.82 33.29 35.85 35.03

ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42

 จากตารางและแผนภูมเิปรียบเทยีบผลการทดสอบระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด

ระดบัสงักดั ระดบัภาค และระดับประเทศ  พบวาคะแนนเฉล่ียของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่6 ของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ
สงูกวาคะแนนเฉล่ียระดับจังหวดั ระดบัสงักัดระดับภาคและระดับประเทศทุกรายวชิา เมือ่พจิารณาแยกเปนรายวิชา 

พบวาวิชาท่ีมีคะแนนสูงสุด ไดแก วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉล่ีย=62.46) รองลงมาไดแกวิชาภาษาไทย (คะแนน

เฉลี่ย=56.19) วิชาวิทยาศาสตร (คะแนนเฉลี่ย=46.59) และ วิชาคณิตศาสตร (คะแนนเฉลี่ย=45.04) ตามลําดับ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจําปการศึกษา 2562

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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คาสถิติระดับ
คาสถิติ (คะแนนเฉลี่ย) แยกตามรายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 60.41 38.04 32.37 45.08

ระดับจังหวัด 57.91 29.86 31.12 35.67

ระดับสังกัด 53.81 27.14 29.98 36.02

ระดับภาค 55.06 26.72 29.91 33.32

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25

 จากตารางและแผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน ระดับ

จังหวัด ระดับสังกัดระดับภาค และระดับประเทศ พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา เมื่อพิจารณา

แยกเปนรายวิชา พบวาวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก วิชาภาษาไทย (คะแนนเฉลี่ย=60.41) รองลงมา ไดแก 
วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเฉลี่ย=45.08) วิชาคณิตศาสตร (คะแนนเฉลี่ย=38.04) และ วิชาวิทยาศาสตร 

(คะแนนเฉลี่ย=32.37) ตามลําดับ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจําปการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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คาสถิติระดับ
คาสถิติ (คะแนนเฉลี่ย) แยกตามรายวิชา

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ

โรงเรียน 45.35 31.94 32.06 38.51 39.58

ระดับจังหวัด 46.42 31.27 32.67 38.42 33.92

ระดับสังกัด 39.59 25.06 28.55 34.43 31.21

ระดับภาค 42.59 26.03 29.29 35.84 29.44

ระดับประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 29.20

 จากตารางและแผนภูมเิปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขัน้พืน้ฐาน(O-NET) ระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด

ระดับสงักดัระดบัภาค และระดบัประเทศ  พบวาคะแนนเฉลีย่ของนักเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่6  ของโรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ

สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศทุกรายวิชา ยกเวนวิชาวิทยาศาสตร ตํ่ากวา

ระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย 32.06 เมื่อพิจารณาแยกเปนรายวิชา พบวาวิชาที่มีคะแนนสูงสุด ไดแก วิชาภาษาไทย
(คะแนนเฉลี่ย=45.35) รองลงมาไดแก วิชาภาษาอังกฤษ  (คะแนนเฉลี่ย=39.58)  วิชาสังคมศึกษา (คะแนนเฉลี่ย

=38.51) วิชาวิทยาศาสตร (คะแนนเฉลี่ย=32.06) และวิชาคณิตศาสตร (คะแนนเฉลี่ย =31.94) ตามลําดับ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจําปการศึกษา 2562

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

124



ผลสอบ RTผลสอบ RT
ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

ปการศึกษา 2562

จํานวนนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด 321 คน
สรุป คะแนนผลการประเมินการอาน มี 2 ดาน คือ
1. ดานการอานออกเสียง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 
 คิดเปนรอยละ 87.84
2.  ดานการอานรูเรื่อง  คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 
 คิดเปนรอยละ 84.77
 รวม 2 ดาน คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 86.31

จําแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้
1. ดานการอานออกเสียง   
    ระดับ ดีมาก  คิดเปนรอยละ 82.75
 ระดับ ดี  คิดเปนรอยละ 10.03
 ระดับ พอใช คิดเปนรอยละ 4.70
 ระดับ ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 2.50
2.  ดานการอานรูเรื่อง  
 ระดับ ดีมาก  คิดเปนรอยละ 80.56
 ระดับ ดี  คิดเปนรอยละ 13.79
 ระดับ พอใช คิดเปนรอยละ 5.32
 ระดับ ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 0.31
รวม 2 ดาน 
 ระดับ ดีมาก  คิดเปนรอยละ 82.13
 ระดับ ดี  คิดเปนรอยละ 11.28
 ระดับ พอใช คิดเปนรอยละ 5.95
 ระดับ ปรับปรุง คิดเปนรอยละ 0.62
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินความสามารถด�านการอ�านของผู�เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1  ป�การศึกษา 2562

ฉบับที่ 1  แบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 01)
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินความสามารถด�านการอ�านของผู�เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษาป�ที่ 1  ป�การศึกษา 2562

ฉบับที่ 1  แบบสรุปรายงานผลการประเมินของโรงเรียน (R-School 01)
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 
ทีผ่า่นการสอบคัดเลือกเขา้คา่ยอบรมโอลิมปิกวิชาการ คา่ย 1

สอบเมื่อวันอาทิตยที์ ่25 สิงหาคม 2562 และไปเขา้ร่วมกิจกรรมคา่ยอบรมโอลิมปิกวิชาการ (คา่ย1) 

ระหวา่งวันที ่4-17 ตุลาคม 2562

นายธนภัทร  บ�อทรัพย�
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5  
สาขาวิชา  ฟ�สิกส�   
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ

นางสาวใจใส  สุวดิษฐ�สกุล
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 4  
สาขาวิชา  ชีววิทยา  
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห� จ.กาญจนบุรี

นายธีรัตม�  ช�อยแสง
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5  
สาขาวิชา  ชีววิทยา 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห� จ.กาญจนบุรี

น.ส.วิลาสินี ชุ�มเสนา
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5  
สาขาวิชา ฟ�สิกส�
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 
ทีผ่า่นการสอบคัดเลือกเขา้คา่ยอบรมโอลิมปิกวิชาการ  คา่ย 2 

รายชื่อนักเรียนสอบ GAT เชื่อมโยงคะแนนเต็ม 150 คะแนน  
ประจําปีการศึกษา 2562

 และไปเขา้ร่วมกิจกรรมคา่ยอบรมโอลิมปิกวิชาการ (คา่ย2) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระหวา่งวันที ่6-22 มีนาคม 2563

นายธนภัทร  บ�อทรัพย�
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5  
สาขาวิชา  ฟ�สิกส�  ศูนย�อบรม 2 
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

น.ส.วิลาสินี ชุ�มเสนา
ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 5  
สาขาวิชา  เคมี  
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

1. นายไอลวิล ศรีตะเจริญไพบูลย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
2. นางสาวฐิติกาญจน แสงไชย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2
3. นางสาวนภัส โสภณพัฒนะโภคา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9
4. นางสาววริศรา ทิพยสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9
5. นางสาวพิมพลภัส ฟองเทพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10
6. นางสาวปวีณชยา อิฐสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12
7. นางสาวกัญญาณี วงศแหลมมัจฉา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12
8. นางสาวจิลลา เจริญสุขใส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12
9. นางสาวจิรนันท คเชนไชยไพบูลย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12
10. นางสาวฐิตารีย ตอพัฒนนันท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/12

วิชาการและกล�ุมสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�

วิชาการและกล�ุมสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร�
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นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและไดรับทุนนักเรียนดี  ระดับชั้นประถมศึกษา ปการศึกษา 2563

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและไดรับทุนนักเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2563
แผนการเรียน  วิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและไดรับทุนนักเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2563
แผนการเรียน  คณิตศาสตร - ภาษา

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและไดรับทุนนักเรียนดี  ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปการศึกษา 2563
แผนการเรียน  ภาษา - ภาษา

30224 เด็กหญิงภัทราพิมพ ์ ปานทอง
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/11
คะแนนเฉลีย่สะสม  92.85

27491  เด็กหญิงทองกัญญาณัฐ  ทองผุด
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/9
คะแนนเฉลีย่สะสม  91.14

27552   เด็กหญิงอลิสา  สอสิริกุล
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/9
คะแนนเฉลีย่สะสม  89.41

27653 เด็กหญิงคฑาทิพ  แกว้มณี
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/10
คะแนนเฉลีย่สะสม  88.82

27692  เด็กหญิงภัคธีมา  หลําจันทร์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  90.07

27651 เด็กชายเหมรัศมิ ์ ศรียอด
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  92.18

27647 เด็กชายธัชกร  อารยดํารงกุล
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  90.01

27562 เด็กชายบุศยภาส อากาศวิภาต
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  92.60

32048  เด็กชายปวริศร  เรียบเลิศหิรัญ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  87.73

27721 เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  88.02

27718   เด็กหญิงกรกิตติยา  กอบเกษ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/11
คะแนนเฉลีย่สะสม  90.11

27746 เด็กหญิงญาดา  แสงทอง
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/11
คะแนนเฉลีย่สะสม  89.58

27752   เด็กหญิงอชิรญา  คิดประเสริฐ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/11
คะแนนเฉลีย่สะสม  91.61

30220   เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  88.70

27763 เด็กชายภัทร์นรินทร์ วงศจ์งใจหาญ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  92.54

27629  เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตตต์ระกูล
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  88.96

27466 เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  89.00

25327   เด็กหญงิภัคจิรา  โสมยไ์พศาลศลิป์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.99

25326 เด็กชายไชยศิริ  พิบูลชล
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.96

27624   เด็กหญิงกันติชา  ชาญเลิศสกุล
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.90

30648  เด็กหญงิปุญชรศัมิ ์ เจนรุ่งโรจนส์กุล
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.92

25438   เด็กหญิงพรบริบูรณ ์ ศักดิพ์ิสิษฐ์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/10
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.98

25729 เด็กชายวริศ  ศิริวารินทร์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.85

25443   เด็กหญิงสุภิญญา  เลา่จู
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.87

27665   เด็กหญิงนภธิดา  โภควุฒิธํารง
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.85

30772   เด็กหญิงธัญญน์รี  ชื่นพิทักษธรรม
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.85

29923 เด็กชายพลวัต  นาวาทอง
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/3
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.79

25365 เด็กชายวันชัย  บุญศรี
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.74

25760 เด็กชายปธานิน  ประทีปถิน่ทอง
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.81

25449 เด็กชายประวิทย ์ลิ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.76

25304 เด็กชายพุทฐิภัส  ไตรรัตนานนท์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/3
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.77

32628   เด็กหญิงจันทัปปภา  แซ่ตัน
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/9
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.87

25413   เด็กหญิงชัญญา  โห้ถนอม
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.83

25688 เด็กชายธนกร แจ่มพินิจ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.96

27600 เด็กชายวราวุฒิ  วงศเ์จริญวนกิจ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  87.93

31091 เด็กชายรัชเดช นอ้ยพุทธา
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  91.36

30317 เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ป.6/1
คะแนนเฉลีย่สะสม  87.01

25299  เดก็หญิงสุพชิญา  หาญเจรญิพิพฒัน์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.95

31784 เด็กชายธีทัต  ชื่นอารมณ์
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/3
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.92

27614 เด็กชายวิสาล  เกรียงสินยศ
ปัจจุบันเรียนอยูช่ัน้ ม.3/2
คะแนนเฉลีย่สะสม  3.97
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หลักสูตรเสริมสมรรถนะ
ผูเรียนยุคดิจิทัล

 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สนอง
ความตองการของนักเรียนอยางหลากหลาย โดยพัฒนานักเรียน
สอดคลองตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ดวยการเรียน
เชิงรุก (Active Learning)  มุงเนนพัฒนานักเรียนใหมีสมรรถนะ
ที่สําคัญ เนนการลงมือปฏิบัติจริงสูการเรียนรูอยางมีความสุข
ที่ผสมผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของทุกกลุมสาระที่เรียนรูไดทกุที่ 
ทกุเวลา ตลอดจนมุงเนนคณุธรรม จรยิธรรมและคานยิมอันพงึประสงค
ที่พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล
 ในปการศึกษา 2562 มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู
และตวัชีว้ดักลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร  กลุมสาระวิทยาศาสตร
และสาระภูมิศาสตรในกลุมสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง 2560)  ตลอดจนมีรายวิชาวิทยาการคํานวณ  
รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลย ี ในระดบัชัน้ ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5
เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะในการสรางสรรคนวัตกรรมอยาง
สรางสรรค

คุณครู
แตละกลุมสาระ
จัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา
รวมกัน

หัวหนางานหลักสูตรชี้แจงผลการประเมินหลักสูตรสถานสึกษา
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มีระบบการนิเทศ  
กํากับติดตามตรวจสอบ การนําหลักสูตรไปสูชั้นเรียนรวมกัน
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“Active Learning” Active Learning เปนกระบวนการ
จดัการเรยีนรูทีผู่เรยีนไดลงมือกระทาํ และไดใช
กระบวนการคดิเก่ียวกับสิง่ทีเ่ขาไดกระทาํลงไป
มากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ผูเรียน
จะเกิดการเรียนรู จากการอาน การเขียน 
การโตตอบ และการวิเคราะหปญหา อีกทั้ง
ไดใชกระบวนการคดิขัน้สงู ไดแก การวเิคราะห 
การสังเคราะห และการประเมินคา
 ทั้งนี้ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  
ได จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแตละรายวิชา โดยครูผู สอนจะใหผู เรียน
มีบทบาทในการแสวงหาความรูและเรียนรู
อยางมปีฏสิมัพนัธจนเกดิความรู ความเขาใจ 
นําไปประยุกตใช สามารถวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคาหรือ สรางสรรคสิ่งตางๆ และ
พัฒนาตนเองเต็มความสามารถ รวมถึง
การจัดประสบการณการเรียนรูใหผู เรียน
ไดมีโอกาสรวมอภิปราย ใหมีโอกาสฝกทักษะ
การส่ือสาร นอกจากน้ียังมีการนําเสนองาน
ทางวิชาการเรียนรู ในสถานการณจําลอง 
ทัง้มกีารฝกปฏบิตัใินสภาพจรงิ มกีารเช่ือมโยง
กบัสถานการณตางๆ ซึง่จะทาํใหผลการเรยีนรู
เพิ่มขึ้นดวย

การจัดการเรียนการสอนตามแบบ Active Learning
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กิจกรรมเมโลเดียนในปีนีต้อ้งบอกวา่พวกเรามีโอกาสฝึกทักษะทางดา้นดนตรี  รวมทัง้มีการเขา้ร่วมแสดงในกิจกรรมตา่งๆ ของทางโรงเรียน
มากขึ้นดว้ย ไมว่า่จะเป็นงานกีฬาสี  งานวันวิชาการ บรรเลงเพลงชาติไทย รวมไปถึงเทศกาลคริสตม์าส  ถือวา่เป็นปีทีส่นุกสนานงชาตไทย รวมไปถงเทศกาลครสตมาส  ถอวาเปนปทสนุกสนาน

การเรียนรู้ทุกอยา่งเกิดขึ้นดว้ยใจรัก   ความพยายาม  มุง่มัน่ในการฝึกฝนอยา่งสมาเสมอ จนตอนนีพ้วกเรามี Facebook Fan page และ 

YouTube Channel เป็นของตัวเองแลว้นะครับ สามารถติดตามและ ให้กําลังใจพวกเราผา่นช่องทางเหลา่นีไ้ดเ้ลย

  “คํานี้ผมได้ยินตัง้แต่ครัง้แรกที่ผมเขา้เป็นส่วนหนึ่งของวงโยธวาทิตโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ครับ”  สวัสดีครับพี่ๆนอ้งๆ ที่นา่รักทุกคน  
กลับมาอีกครัง้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ครับ เช่นเคยนะครับผา่นไปอีกแล้วกับปีการศึกษา 2562  เขา้สู่ปี 2563 อยากถามว่า
ปีการศึกษา 2562 ทีเ่พิง่จะผา่นพน้ไปนีน้อ้งๆได้ทํากิจกรรมอะไรกับโรงเรียนบา้งหรือยังครับ.....และถ้ายังไมไ่ด้ทํานะครับในปีการศึกษา 2563  
พวกเราเชิญชวนพี ่ๆ  เพื่อน ๆ  นอ้ง ๆ  ทีเ่ป็นสายเลือด  ย.อ. มาร่วมเป็นสว่นหนึ่งกับวงโยธวาทิตของโรงเรียนยอแซฟกันไดเ้ลยนะครับ  เพื่อฝึกฝน
ทักษะทางด้านดนตรี  และทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนของเราไมว่่าจะไปแสดงหรือแขง่ขันภายนอก  หรือทํากิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา
เพื่อให้เกิดสิง่ดีๆ  เช่น งานยอแซฟสมัพนัธ ์  เป็นอะไรทีส่นกุมากครบั  เป็นงานทีใ่หญม่ากเราจะแสดงตอ่หนา้คณะผูบ้รหิาร  คณะคณุครเูพื่อน ๆ  พี ่ๆ  
ชาวยอแซฟ  และทีข่าดไมไ่ดเ้ลยคือคุณพอ่คุณแมข่องเราเองทีค่อยสง่เสริมให้เราไดท้ํากิจกรรมโยธวาทิตอยา่งสมาเสมอ  หากใครทีย่ังไมรู่้วา่จะ
ทํากิจกรรมอะไรกับโรงเรียน  ลองมาเป็นสว่นหนึ่งกับวงโยธวาทิตของพวกเรากันนะครับ    J. S. Band  !!!!

เหนื่อยก็พัก...พรอมก็เปาตอ...

JSMelodyJSMelody
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“เช้านี้...   ...ยอแซฟ”ที่

กิจกรรมยามเชา...
สงเสริมนิสัยรักการอาน 
และการสนทนา
ภาษาอังกฤษ

สงเสริมการเรียนรู
ดวยเนื้อหาสาระดีๆ   
ความรูใหมๆ เสมอ

เสริมสราง
สุขลักษณะ 
เพื่อสุขภาพที่ดี

กิจกรรมยามเชา.....
สงเสริมการใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน

เลือกกิจกรรมได
ตามความสนใจ...
สนุกสนาน
กับการเรียนรู

สภาพแวดลอมที่ดี   
เอื้อตอการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
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 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภจัดงานยอแซฟวิชาการ เพื่อเปนการเผยแพรผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในรอบปการศึกษาใหกับสังคมรับทราบ และเปนการนําเสนอผลงานของผูเรียนที่ผานมา อีกทั้งเปนการจัดเวทีใหผูเรียน
ไดแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ ความรูตางๆ ในเชิงวิชาการ เปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และสถานศึกษา
รวมกนั ในปการศึกษา 2562 หวัขอทีใ่ชในการจดังานคอื “ยอแซฟรวมพลงัความด ีมวีนิยั ใฝสจุรติ จติอาสา นาํพาพอเพยีง” 
การจัดแสดงผลงานและในนทิรรศการมกีารจัดกิจกรรมใหนกัเรยีนไดเรยีนรู ไดฝกการทาํงานรวมกบัผูอืน่ไดอยางมคีวามสุข
มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน การประยุกตความรูไปใชอยางสรางสรรค รวมถึงสามารถสรางสรรคความรูใหม 
สิ่งประดิษฐ เทคนิค วิธีการ และ/หรือกระบวนการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอตนเองและสังคมได
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} การอบรมสะเต็มศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 วันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 เรร่ืืออง ขขขนนสงทันใจ ลื่นไถลก็ไมกลลลััวว
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สะเต็มศกึษา คอื แนวทางการจดัการศกึษาทีบ่รูณาการความรู�ใน 4 วิชา ได�แก� วิทยาศาสตร� วิศวกรรม เทคโนโลยี

และคณิตศาสตร� โดยมลีกัษณะเป�นการสอนทีเ่น�นการบูรณาการ  ช�วยนกัเรียนสร�างความเชือ่มโยงระหว�างเนือ้หาวิชาทัง้ 4

กับชีวิตประจําวันและการทําอาชีพ เน�นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ท�าทายความคิดของนักเรียน  เป�ดโอกาส

ให�นักเรียนได�แสดงความคิดเห็นและความเข�าใจท่ีสอดคล�องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  รวมทั้งส�งเสริมให�ผู�เรียนรักและ

เหน็คณุค�าของการเรียนวิทยาศาสตร� เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร� และคณติศาสตร�  และเหน็ว�าวิชาเหล�านัน้เป�นเรื่องใกล�ตวั

ที่สามารถนํามาใช�ได�ทุกวัน

โรงเรียนยอแซฟอปุถัมภ�ได�รบัคัดเลอืกให�เป�นศนูย�การอบรมครดู�วยระบบทางไกล โครงการบรูณาการสะเตม็ศกึษา

และสนบัสนนุให�บคุลากรเข�ารับการอบรมสะเต็มศกึษาระบบทางไกล เพ่ือให�คณุครูได�รบัการพฒันาความรู� ความสามารถ

ในการนาํความรู�ไป พฒันาการจดัการเรียนการสอนให�กบันกัเรียน ตลอดจนการสร�างนวตักรรมใหม�ๆ  เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ

ให�กับนักเรียน

} การอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน 
 วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ.2562  เรื่อง หนู หนู กับ Zoo ใหม

} การอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
 วันที่ 25-27 เมษายน พ.ศ.2562  เรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ
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ÊÐàμçÁÈÖ¡ÉÒ (STEM EDUCATION)

} ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 17-20 พฤษภาคม พ.ศ.2562
 การอบรมสะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุทันดวน

} การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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Overseas ExperienceExperience
Hello, my name is Settanan Atiawat. My friends call me Por. I had spent almost a year 

in Piedmont, Italy and I have to say that it was exactly my golden year. 
During my journey, I’ve tried new things that I never 
thought I would have a chance to do and obviously, 
I’ve immersed myself in a completely new environment. 
These pieces of the puzzle are not only fantastic memories, but they are 
also my life lessons. For me the exchange program is highly recommendable 
for those who want to gain more self-esteem, to create new long lasting 
relationships with people from different corners of the world and most 
importantly, to get out of their same 
old comfort zones. If ever I have a 
chance to rewind the time, I would 
go back to my first day in Italy to 
get a ride on that ten-month-long 
rollercoaster again for sure. 

Meu nome e Sky. Hello, my name is Chayanad Sunthonasaksit and you can call me Sky. I was an 
exchange student in Brazil last year. For me, last year was the best year of my life! I’ve learnt a lot 
of new things that I’ve never imagined in my life. First, I learned Portugese and now I can communicate
with one more language other than Thai. Then, I learned Brazilian 
culture and I can really tell the difference from our culture in Thailand. 
And lastly, I learned how to adapt myself in other place that I didn’t 
know before and learned how to face difficult situations and solved 
it by myself. These three things I’ve shared with you are just small parts 
of what my experiences are all about in the 
past year. I wanted to share more but 
I’m afraid they are too much to tell. 
Anyway, what’s amazing about my 
journey is that this exchange students 
program really made my life more 
unique because of so many changes 
it brought me. One thing is 
certain here, “Everything that 
happened in my life last year 
was not all good, but I was 
never disappointed and I’m 
proud to say that I was an 
exchange student for a year.
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Hello everyone! My name is 
Wichayuth Suwannaphong. 

You can call me Peach. I’ve 
stayed in Missouri, USA for ten 
months. It was my first time to 
be in another country. The family that I stayed with has a lot of animals 
and she’s also a single mom. If you would ask me, “What did I get
from doing this?” I would say that I gained a lot in terms of experiences, 

friends from around the globe that would 
be almost impossible to have otherwise, 
encountering the different cultures especially 
in a melting pot of cultures like America, or just life 
lessons in general. So, if you are considering going 
for an exchange year, I can safely assure you that 
it’s worth it for a year gap. It might not be easy, 
it wasn’t for me but what you’ll definitely get is 
something that can never be gotten somewhere else.

My name is Shalida Rattananipakul. You can call me Fay. I was an exchange 
student in Argentina last year. The year 2019 was the best year of my life. 
Becoming an exchange student is an opportunity for me to do and to see 
things that I thought I could never be a part of. I met a second family, 
I found new friends and I became a part of the local community adapting 
their culture. It was a journey of self-discovery and personal growth filled 
with unforgettable memories. I gained a lot of experiences, self-confidence 
and I learned to be independent person in just a year, and I have to say 
that I never regret any of the things that had happened. When given 
a chance, I would love to go back to Argentina and visit my host family 
and definitely my friends. I will never forget my life as an exchange student 
in Argentina in 2019. NEVER!
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“UNA PARTE DE MI VIDA EN ARGENTINA”

โครงการแลกเปลี่ยน AFS ARG
 สวัสดีคะ ดิฉัน นางสาวภคพร โชคพิรุฬห ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/12 
พี่ไดเขารวมโครงการ AFS ที่ประเทศอารเจนตินา ระยะเวลา 1 ป รุนที่ 58 
เมืองที่พี่อยูคือ Entre RÍos, RamÍrez คะ 
 กอนหนานีพ้ีไ่มเคยรูจกัประเทศอารเจนตนิามากอนเลย แตพอไดมโีอกาส
ศึกษาคนควาก็รู ไดว า ประเทศอารเจนตินามีหลายอยางท่ีนาสนใจ 
ยกตัวอยางเชน ประเทศอารเจนตินาใชภาษาสเปน แตไมใชสเปนแบบ
ประเทศสเปนนะคะ อารเจนตินามีภาษาเฉพาะที่แตกตางออกไปจากสเปน
นิดหนอย ถามวายากไหม ตอบไดเลยคะ วายากมาก กอนไปพี่ไมไดเรียน
หรือไมมีพื้นฐานในการพูดภาษาสเปนเลย Mainหลักของภาษาสเปนก็คือ 
การผันกริยาตามประธาน, กาลเวลา และเพศคะ ซึง่พ่ีมคีวามรูสกึวาการทีเ่รา
ไดไปสัมผสับรรยากาศ ไดยนิคนจากทองถ่ินนัน้ๆพูดเองมันตางจากในหนังสอื
ที่ไดอานเยอะมากจริงๆคะ ทั้งสําเนียงท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัว และการใช

Body Language นอกจากน้ีการใชชีวิตยังแตกตางจากประเทศไทยมากๆ คะ เชน 
เวลาของประเทศอารเจนตินาจะหางจากประเทศไทย 10 ชัว่โมง, เขาเรยีนเวลา 7:30 น.
เลิกเรียน 13.10 น. แตทั้งน้ี ทั้งน้ันข้ึนอยูกับแตละเมืองนะคะ ในบางเมืองขาวเย็น
จะรับประทานกันเวลาประมาณ 22.00 น. - 23.00 น. และที่สําคัญประเทศนี้ มีการ
นอนกลางวันหรือเรียกอีกอยางวา Siesta คะ!! จะเริ่มตั้งแตเวลา 14.00 น. - 16.00 น.
ซึ่งเปนเหมือนกับวัฒนธรรมของประเทศนี้ในชวงที่เปนเวลานอนกลางวันทั้งเมือง
จะเงียบมาก
 สิ่งที่พี่ประทับใจมากที่สุด คือ การไดไปเที่ยว Al Sur หรือทางตอนใตทั้งหมด
ของประเทศอารเจนตินาคะ ไมวาจะเปนเมือง Bariloche, Puerto Madryn, Mendoza, 
El Calafate และEsquel ทุกๆ เมืองมีเสนหที่แตกตางกันซึ่งถานองๆ ไดมาดวยตนเอง
ตองชอบกันมากแนๆ
 การไดมาแลกเปลี่ยนคร้ังนี้ พี่รูสึกวามันคุมยิ่งกวาคุมเสียอีก เพราะนอกจาก
จะไดรับประสบการณ ไดรับภาษา และยังไดครอบครัวเพิ่มมาอีกดวย มันเปนมากกวา
ระยะเวลา 1 ป ทีน่องๆ ไดใชชวีติดวยตัวเอง ไดคนหาตัวเอง และไดเรียนรูตวัเองมากทีส่ดุ
แลวนองๆ จะรูสึกวาไมมีอะไรที่เราทําไมไดจริงๆ คะ ทุกอยางที่อานในหนังสือจะมีคา
เมื่อนองๆ ไดมาสัมผัสมันจริงๆ คะ มาเปนครอบครัว AFS ดวยกันนะคะ 

        ภคพร

ระยะเวลา 1 ป ทีน่องๆ ไดใชชวีติด
แลวนองๆ จะรูสึกวาไมมีอะไรที่
เมื่อนองๆ ไดมาสัมผัสมันจริงๆ ค
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 ตลอดระยะเวลา 1 ปการศึกษาที่ผานมาเปนเวลาที่พวกเราไดอยู ณ โรงเรียนแหงนี้ เปนเวลา
แหงความช่ืนชมยนิดีทีไ่ดใชเวลารวมกับคณะคุณครู นกัเรียน และผูบริหารทกุ ๆ  ทาน พวกเราไดเรียนรู
สิง่ตาง ๆ  มากมายทัง้ในดานการเรยีน การสอน ระบบของโรงเรยีน รวมไปถงึกิจกรรมตาง ๆ  ทีเ่กิดข้ึน
ภายในโรงเรียน  ซึ่งสิ่งเหลานี้พวกเราเชื่อวา “มีเพียงยอแซฟอุปถัมภเทานั้นที่จะใหเราได” เปนเวลา 
1 ปการศึกษาที่พวกเราไมรูสึกเสียดายแมแตวินาทีเดียวที่ไดมาใชชีวิตในรั้วเขียวเหลืองแหงนี้ 
 ขอบคุณพระเจาสําหรับการทรงนําท่ีทําใหเรามาอยูในรมพระคุณพระพรและสันติสุขของ
พระองค ณ ที่แหงนี้ 
 ขอบคณุคณุครทูกุ ๆ  ทานสาํหรบัการตอนรบัเปนอยางด ีสาํหรบัความรกัและความชวยเหลอื
ที่มีใหพวกเราตลอดระยะเวลา 1 ปการศึกษาที่ผานมา 
 ขอบคุณทานผูบริหารทุก ๆ ฝาย ที่สนับสนุนพวกเราอยางเต็มที่ 
 ขอบใจนักเรียนที่นารักทุก ๆ คน ในการใหความรวมมือทั้งในดานการเรียนการสอน 
และกิจกรรมที่พวกเราไดจัดขึ้น 
 “ยอแซฟอปุถัมภจะเปนความทรงจาํของพวกเราทกุคนไปตลอดกาล กล่ินของดอกซอนกล่ิน

ที่นี่จะเปนกล่ินที่ติดอยูในใจเราตลอดไป” และก็ถึงเวลาที่เราตองกลาวคําวา “再见” ลากอน 
และหวังวาสักวันพวกเราจะไดกลับมารวมเวลาแหงความสุขดวยกันอีก 
     รักและคิดถึง
                 นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูภาษาจีน ปการศึกษา 2562...

ในหนังสือปัญญาจารย์บทที่ 3 ข้อที่ 1 เขียนไว้ว่า
“มีเวลาสําหรับทุกสิ่ง มีเวลาสําหรับกิจการตาง ๆ ภายใตทองฟา”
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 พวกเราทั้ง 4 คน ประทับใจโรงเรียนแหงนี้ตั้งแตวันแรกที่มาสงตัวเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพครู ตอนที่พวกเรามาถึงเรา
ไดเจอเพ่ือนแผนกชาย ไดเจอคณุครทูีเ่ปนพ่ีเล้ียง และทีส่าํคัญเราไดพบกบัผูบริหารทีต่อนรบัพวกเราอยางอบอุน พวกเรามคีวามรูสกึ
เหมือนอยูในครอบครัวที่นารักมากๆ ตั้งแตวันแรกที่มาจนถึงวันนี้ก็เปนระยะเวลา 10 เดือนแลว เวลาไดผานไปอยางรวดเร็ว 
ตลอดเวลาทีพ่วกเราไดมาฝกประสบการณวชิาชพีครทูีโ่รงเรียนยอแซฟอุปถัมภแหงน้ี พวกเราไดรบัความรูและประสบการณตางๆ
มากมาย เชน วิธีการจัดการเรียนการสอนใหนาสนใจ การทํางานเอกสารวิชาการ และการจัดกิจกรรมใหนักเรียน เปนตน 

อีกทั้งยังไดมิตรภาพที่ดีจากนักเรียน เพ่ือนๆ และคุณครูในโรงเรียน ที่คอย
ใหคําแนะนํา คอยชวยเหลือ และสนับสนุนพวกเราท้ัง 4 คนตลอดมา 

ขอขอบคุณโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภที่ใหประสบการณในการฝกสอนที่ดี
แกพวกเรา ซึ่งเปนประสบการณที่มีคามากและเปนประสบการณ
ที่พวกเราจะไมมีวันลืม
                                              ขอขอบคุณคะ  

到约瑟夫武巴塘学校实习的第一天，学校领导就很热情地接待了
我们四个，使我们心里特别感动。在这所学校里，我们遇见了非
常可爱的指导老师，也遇见了可爱的领导，使得我们能够顺顺利
利地结束实习生活，并且因为有他们的指导关心，我们并不没有
感到害怕，而是充满力量。
直到今天，已经10个月过去了，这个学校仿佛是我们的第二个
家，在这里我们不但学习了许多知识，而且获得了不少教学方
面的经验， 例如：能够有效吸引学生注意力的方法 、如何正确
完成学校的文件 和给学生办活动 等等 ，这些东西只是很小的
一部分，我们还获得了很好的友谊，不管是学生 老师 还有其他
人，都对我们很好。我们十分感谢每一位老师，他们经常推荐、
帮助、支持我们。
最后我们同样想要感谢这所学校，我们作为实习生的经验将会成
为我的一个美好的回忆，难以忘记，永远在我心中。
谢谢

¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูภาษาจีน
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รายการประชุม / อบรม / สัมมนา 
ปการศึกษา  2562¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÃÙ

 ¿ 1 ม.ีค. 62 อบรมเชิงปฏิบตักิาร “กจิกรรมคิดสวทิยทดลอง”
ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นางวริศรา  ทับพร  จํานวน 6 ชั่วโมง
 ¿ 7-10 มี.ค. 62  STEM ตรวจพันธุทันดวน  ณ สพป. นฐ. 
เขต 1 ผูเขารวม  นายรัชกฤช  กฤตกิรธญัสิร ิ จาํนวน 24 ชัว่โมง
 ¿ 8-9 ม.ีค. 62  กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการ
ปกปองคุมครองนักเรียน  ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นายอํานาจ   
คงตระกูลชัยเดช  จํานวน 12 ชั่วโมง
 ¿ 9 ม.ีค. 62  การพฒันาการประเมินมาตรฐานประกนัคณุภาพ
ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นายขวัญชยั  แซเลา  จาํนวน 7 ชัว่โมง
 ¿ 14 มี.ค. 62  เรียนรูสะเต็มศึกษาสูการประกอบอาชีพ 
ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นางสาวอบุล  กวนศร ี นางอนิศา  กจิบุญชู
จํานวน 6 ชั่วโมง
 ¿ 15 มี.ค. 62  กิจกรรมคิดสวิทยทดลอง  ณ บานผูหวาน  
ผูเขารวม  นางวัชรารัตน  ศรีสัมฤทธิ์  จํานวน 7 ชั่วโมง
 ¿ 16 ม.ีค. 62  สะเต็ม ระดบัมธัยม  ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม 
นายประยรู  ดวนแสง  นายองักูร   จนัทรชาวนา  นายกติติพงษ  สขุารมย
นางนภัทร  อนิเฉดิฉาย  นางสาวบษุกร  พนัเปรม  จาํนวน 6 ชัว่โมง
 ¿ 18 มี.ค.-26 เม.ย. 62  อบรมความรูครูคําสอนป 3  
ณ ศนูยอบรมคริสตศาสนาธรรมระดบัชาต ิอ.สามพราน  ผูเขารวม
นายวิทยา   หอมจินดา  นายมนตรี  แสงหาญ  จํานว 240 ชั่วโมง
 ¿ 25 มี.ค. - 3 เม.ย.62  หลักสูตรผูกํากับนักศึกษา
วิชาทหาร รุนที่ 46 ณ โรงเรียนฝกนักศึกษาวิชาทหาร  ผูเขารวม 
นายนุกูล   สงสมบูรณ  จํานวน 150 ชั่วโมง
 ¿ 30 มี.ค. 62  การอบรมเชิงปฏิบัติการ คายคณิตศาสตร
เพื่อเสริมสรางทักษะและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 
ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นายอิทธเิดช  อุนประชา  จาํนวน 6 ชัว่โมง

 ¿ 31 มี.ค. - 14 เม.ย. 62  ศึกษาดูงานที่ประเทศจีน 
ณ ประเทศจนี  ผูเขารวม  นางสาวอภิรดี  เกรยีงวฒันพงษ  จาํนวน
104 ชั่วโมง
 ¿ 3 - 4 เม.ย. 62  การอบรมเชิงปฏิบัติการการนําผล
การทดสอบ O-Net ไปสูการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรียน  ณ สหกรณจงัหวัดนครปฐม
ผูเขารวม  นางวชัรารัตน  ศรสีมัฤทธิ ์ นางสาวเสาวรส  ตัง้ศิลปชยั
จํานวน 14 ชั่วโมง
 ¿ 4 - 6 เม.ย. 62  พีเ่ล้ียง Stem Education  ณ สพป. นฐ 1
ผูเขารวม  นายประยูร  ดวนแสง  จํานวน 24 ชั่วโมง
 ¿ 6 - 7 เม.ย. 62  อบรมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการสอน  
ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นายองักูร  จนัทรชาวนา  จาํนวน 12 ชัว่โมง
 ¿ 6 - 7 เม.ย. 62  เทคนิคการจัดการเรียนรูรายวิชาวิทยาการ
คํานวณ  ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นายพลังพล  วารีวะนิช
นายรัชกฤช   กฤติกรธัญสิริ  นางสาวอรนุช   สุวรรณหงส  
นางชุติมา  ปนสินชัย  จํานวน 12 ชั่วโมง
 ¿ 6-7 เม.ย. 62  อบรมรปูแบบชมุชนการเรยีนรูเชิงวิชาชีพ 
(PLC) ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม คุณครูระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และคุณครูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 12 ชั่วโมง
 ¿ 9 เม.ย. 62  การพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน
ประกันคุณภาพสถาบันและภายนอก  สมศ.รอบ 4  ณ โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม  นายพลังพล  วารีวะนิช  นางลําดวน  
รตันรังสิกลุ  นางสาวกัญญณณัฎฐ  เนยีะแกว  นายคํารณ  ศรเีสวก 
นางวชัรารตัน  ศรีสมัฤทธิ ์ นางวรศิรา   ทบัพร  จาํนวน 7 ชัว่โมง 

มง
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 ¿ 3 พ.ค. 62  อบรมหลกัสูตรวดัและประเมนิผลการปฏิบตักิาร
และการสรางเกณฑการประเมิน  ณ สาํนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
นครปฐม  ผูเขารวม นางสาววาสนา สนุทโรวทิย  จาํนวน 6 ชัว่โมง
 ¿ 7-9 พ.ค. 62  Happy Time Happy Working  
ณ โรงแรมสปรงิฟลด แอทซ ีรสีอรท ชะอํา  ผูเขารวม  คณุครูทกุทาน
(แผนกสามัญหญิง)  จํานวน 10 ชั่วโมง
 ¿ 10 พ.ค. 62  อบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผล 
การปฎิบัติการสรางเกณฑประเมิน  ณ สํานักงานศีกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม  ผูเขารวม  นางบุณฑริกา  สําราญจิตร  จํานวน 
6 ชั่วโมง
 ¿ 9-11 พ.ค. 62  ขนสงทางไกลล่ืนไถลกไ็มกลวั  ณ โรงเรยีน
ยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม  มัธยมศึกษาตอนตนทุกคน  จํานวน 
18 ชั่วโมง
 ¿ 13 พ.ค. 62  ปญหาสุขภาพจิตที่พบบอยและแนวทาง
ชวยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม 
คุณครูทุกทาน  จํานวน 3 ชั่วโมง 
 ¿ 13 พ.ค. 62  เทคนิคการใหคําปรึกษา ณ โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม  คุณครูทุกทาน  จํานวน 3 ชั่วโมง
 ¿ 14 พ.ค. 62  ศาสตรและศิลปการจัดการเรยีนรูยคุดิจติอล  
ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม  คุณครูทุกทาน  จํานวน 
6 ชั่วโมง
 ¿ 17-19 พ.ค. 62  การอบรมครูผูสอนดวยระบบทางไกล
สะเต็มศึกษา  ณ โรงเรียนยอแซฟอุปภัมภ  ผู  เข าร วม 
นางเรณู รตันสราญจิต  นางสาวขตัยิา หวาจอย  จาํนวน 18 ชัว่โมง
 ¿ 17-20 พ.ค. 62  สะเต็มศึกษาระดับมัธยมปลาย 
“ตรวจพันธุ  ทันดวน”  ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม
นางสาวรวงทอง  สวัสด์ิมงคล  นางหทัยกาญ อินนวล  
นางณัฏฐา  เ พ็ญสุขสันต    นายรัชกฤช  กฤติกรธัญสิริ  
นางสาวชตุกิาญจน  ชาวเชยีงขวาง  นายมนตร ีแสงหาญ  จาํนวน 
24 ชั่วโมง

¿ 9 - 11 เม.ย. 62  STEM ศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน

ณ ศูนย สช 047 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผู  เข าร วม

นางสาวกาญคริมา จอยบํารุง นางสาวภาวิณี เรืองหิรัญ 

นางสาวมัทณา  ยันต รีสิ งห    นายศิ ริพันธุ   พลอยหิน  

นายอาทติย ทรพัยมัน่  นายสมยศ  อมัเรศ  นางนภทัร อนิเฉดิฉาย

นางสาวบษุกร พนัเปรม   นางสาวสายธาร  เกสร  นางสาวชัราพร  ศรรีกัษ 

จํานวน 18 ชั่วโมง

¿ 19-21 เม.ย. 62  อบรมพี่เล้ียง STEM เขตพ้ืนท่ี 2 

นครปฐม  ผูเขารวม  นายอิทธเิดช  อุนประชา  จาํนวน 18 ชัว่โมง

¿ 20-23 เม.ย. 62  การสอนทักษะ : กลุมสังคมศึกษา  

สาระศาสนา ศลีธรรมและจริยธรรม (พระพทุธศาสนา) กบัสาระ

ประวัติศาสตร ระดับประถมศึกษา  ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  

นางสาววันดี เงาจินดา  นายขวญัชัย แซเลา  นางสาวสจุติรา  พระจนัทร

จํานวน 6 ชั่วโมง

¿ 21-22 เม.ย. 62  การประเมินมาตฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา รุนที่ 1 โรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียมบางกอก

พาเลส  ผูเขารวม  นางสาวฐานวีร  อนิทรสมบตั ิ จาํนวน 16 ชัว่โมง

¿ 20, 21, 27 เม.ย.62 กิจกรรมเติมเต็มทักษะทาง

ศิลปวัฒนธรรมดานดุริยางคศิลปและคีตศิลป  สํานักการสังคีต  

ผูเขารวม  ม.ชนิชา อินทรรุง  จํานวน 18 ชั่วโมง

¿ 27-28 เม.ย. 62  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

พุทธศาสนาและประวัติศาสตรระดับมัธยม  ณ บานผูหวาน  

ผูเขารวม  นางสาวสายสุดา กิจเตง  นายเศรษฐพงศ ทับพร  

นายพรพพิฒัน กลุนีอย  นายวัฒนา รอดธาน ี นายทองขาน ผาลา

นางสาววนัด ีเงาจนิดา  นายขวัญชยั แซเลา  นางสาวสุจติรา พระจนัทร

จํานวน 12 ชั่วโมง
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 ¿ 24-26 พ.ค. 62  อบรมสะเต็ม เรือ่ง “หน ูหน ูกบั Zoo ใหม

ณ โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ  ผูเขารวม ประถมศกึษาตอนตนทกุคน

จํานวน 18 ชั่วโมง

 ¿ 25-27 พ.ค. 62  อบรมสะเต็มเรื่อง เก็บดาวมาฝากเธอ

ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม ประถมศึกษาตอนปลาย

ทุกคน  จํานวน 18 คน

 ¿ 30-31 พ.ค. 62  อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรม

การเรียนรูสะเต็มศึกษาและวิทยากรคํานวณ  ณ โรงแรมเวล  

ผูเขารวม  นางวัชรารัตน  ศรีสัมฤทธิ์  นายอิทธิเดช อุนประชา  

นายอาทิตย  ทรัพยมั่น  นางสาวอรนุช สุวรรณหงส  

นางสาวลัดดา เหลืองศศิพงษ  จํานวน 12 ชั่วโมง

 ¿ 31 พ.ค.62  อบรมประกวดสือ่สรางสรรคดานส่ิงแวดลอม   

ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ผูเขารวม นายเฉลิมรัฐ  อนันตชาติ  

จํานวน 8 ชั่วโมง

 ¿ 1 มิ.ย. 62  นวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 

ณ  โรง เรียนพระมารดานิจจานุ เคราะห    ผู  เข  าร  วม 

นางสาวฐิตริตัน    เมืองดี   นางสุนทร ี อนงค  นางสาวชนติา  รุงแจง

นางสุธญัญา  นอยพิทกัษ  นางสาวสุพตัรา  อกัษรดี   นายคํารณ  ศรเีสวก

นายเกยีรตชิยั  วงศดยิิง่  นางสาวสุณสิา  บญุชู  นางชชัชญา  จงึประวตัิ

นางสาวมาร ีไชยสวสัดิ ์ นายอมรชยั  ศรบีญุโถม  นางภูษนศิา  กษิดนิทร

ม.ชนิชา  อินทรรุง  จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 5-8 ม.ิย. 62  การสรางและปรับปรงุขอสอบรวมของฝาย  

ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นายเศรษฐพงศ  ทบัพร  นางสาวฐติริตัน  เมืองดี

นางสาวศรวีภิา  บตุรนํา้เพชร  นางสาวปลนัญา  วงศบญุ  จาํนวน 

32 ชั่วโมง

 ¿ 6 มิ.ย. 62  การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนางานลูกเสือ

เนตรนารีของโรงเรียนในฝายการศกึษา  ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม

นางสาวสุณิสา  บุญชู  จํานวน 3 ชั่วโมง

 ¿ 7 มิ.ย. 62  ครูยุวธรรมทูต สรางศิษยพระคริสต  

ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นางนงนชุ เจรญิสขุใส  จาํนวน 12 ชัว่โมง

 ¿ 10-12 ม.ิย. 62  Track 1, 6, 14, 16, 21  ณ มหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช  ผูเขารวม นางสาวอาทิตยญา  โพธ์ิสวย  

จํานวน 3 ชั่วโมง

 ¿ 10-15 ม.ิย. 62  เครือ่งมือ Cloud-Based ศตวรรษที ่21 

เพื่อชีวิตประจําวัน  โครงการ Thai Mooc ของมหาลัยศรีปทุม  

ผูเขารวม  นางสาวอาทิตยญา  โพธิ์สวย  จํานวน 10 ชั่วโมง

 ¿ 11 มิ.ย. 62  อบรมเชิงปฏิบัติการสนุกกับการเขียน

โคด Microbit และ Makecode กับการเช่ือมตออุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  ณ มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ผูเขารวม 

นางสาวศิรินทิพย จันทรสุวรรณ  จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 14-16 มิ.ย. 62  ครูผูนํายุวธรรมทูต เรียนรูจิตตารมณ

ธรรมทูตยุคแรก  ณ โรงเรียนลาซาล  บางนา  ผูเขารวม 

นางนงนุช เจริญสุขใส  จํานวน 12 ชั่วโมง

 ¿ 14 ม.ิย. 62  การพัฒนาเครอืขายครแูนะแนว  ณ มหาวทิยาลยั

มหิดล  ผูเขารวม นายนิพนธ สมบูรณพูลเพิ่ม  จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 21 มิ.ย. 62  การอบรมศีลธรรมกับเด็กและเยาวชน

ในยุคปจจุบัน  ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผู  เข าร วม 

นายวิทยา  หอมจินดา   นางสาวสายสุดา  หอมจินดา  

นางสาวชนติา รุงแจง  นางลําดวน รตันรงัสกิลุ  นางนงนชุ เจรญิสกุใส

นายสมหมาย ประเสริฐสังข  จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 23 มิ .ย . 62  พัฒนาทักษะและเทคโนโลยีกีฬา

บาสเกตบอล  ณ มหาวิทยาลัยกฬีาแหงชาติ วทิยาเขตสพุรรณบุรี  

ผูเขารวม  นายอํานาจ  ปนสินชัย  นายบุญเลิศ  ไผงาม  จํานวน 

6 ชั่วโมง
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 ¿ 2 ก.ค. 62  การใชสือ่อยางปลอดภัยและรูเทาทัน  ณ โรงเรยีน

ยอแซฟอปุถมัภ  ผูเขารวม  นายมนตร ี แสงหาญ  นางสาวมทัณา  

ยันตรีสิงห  นายศิริพันธุ  พลอยหิน  นางสุดารัตน  เกิดบัวเพชร  

จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 3-4 ก.ค. 62  เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม  

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ผูเขารวม นางอิชยา  ขวัญจิตร  

นางสาวชนัญธิดา  ชุมแสง  นางสาวบุษกร  พันเปรม  จํานวน 

12 ชั่วโมง

 ¿ 6 ก.ค. 62  กิจกรรม Workshop และแขงขันเกม PES 

2019 : SSRUIC e-Tournment ณ วิทยาลัยนานาชาติ

มหาลัยสวนสุนันทา  ผูเขารวม นางสาววาสนา สุนทโรวิทย  

จํานวน 12 ชั่วโมง

 ¿ 6-7 ก.ค.62  อบรมโครงการชมุชนการเรียนรูทางวชิาชีพ

เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู  มหาวทิยาลัยศิลปากร

ผูเขารวม นายณัฐวัฒน อิ่มสําราญรัชต  นายรวิชคุณธ สัจจสังข   

นายจีรพล เจินทํา   นายสมหมาย ประเสริฐสังข  นายทวี รุผักชี   

นางสาวชนัญธิดา  ชุมแสง   นางภูษ นิศา  กษิตินทร   

นางสาวสุวรรณทิพย บุญเลิศ   จํานวน 12 ชั่วโมง

 ¿ 12 ก.ค. 62  การออกแบบการจดัการเรียนรูภาษาอังกฤษ

เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  สํานักงานศึกษาธิการ 

นครปฐม  ผู  เข าร วม  นางสาวกนกกาญจน  จงเจริญ  

นางสาวณัฐชญา บุปผาชาติ  จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 19 ก.ค. 62  อบรมเชิงปฏิบัติการ Robotics Traning 

Program  อพวช ปทมุธานี  ผูเขารวม นางสาวศิรนิทพิย จนัทรสวุรรณ

จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 27 ก.ค. 62  การพัฒนาหุนยนต   Thailand 4.0   

สถาบันการจัดการ PIM  ผูเขารวม นายนิพนธ สมบูรณพูลเพิ่ม  

จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 30 ก.ค. 62  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอน

ภาษาไทย เพื่อพัฒนาทักษะความคิดและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรยีน  สาํนกังานศึกษาธิการจังหวดันครปฐม (สพฐ เขต 2)

ผูเขารวม นางสาวชนิตา รุงแจง  จํานวน  7 ชั่วโมง

 ¿ 3-4 ส.ค. 62  โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อพัฒนา

ทักษะดาน Coding สูสังคมดิจิทัลในอนาคต  ณ โรงแรมกานมณี 

ผูเขารวม นางสาวศิรินทิพย จันทรสุวรรณ  จํานวน 15 ชั่วโมง

 ¿ 4 ส.ค. 62  อบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมศักยภาพ

การจัดการเรียนรู สําหรับครูพี่เลี้ยง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผูเขารวม นางสาวจรีาภรณ  ใจหลกั  นางสาวลลติา  ไวสนิทิธธรรม

จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 6 ส.ค. 62  จรยิธรรมการวจิยัในมนุษย  KMUTT  ผูเขารวม

นางสาววัชราพร  ศรีรักษ  จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 9 ส.ค. 62  การจดัการเรยีนการสอบแบบ TPACK- MODEL

Digital Teacher  ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม 

นางสาวรวงทอง   สวัสด์ิมงคล  นางสาวชุตกิาญจน  ชาวเชยีงขวาง

นายคาํรณ  ศรเีสวก  นางสาวสายสดุา  กจิเตง  นางสาวฐติริตัน  เมอืงดี

นางสาวลําภ ูนรารัตน  นางเกศรนิทร  รอดสดุ  นางสาวจีราภรณ  ใจหลกั

นางสาวกนกกาญจน  จงเจริญ  นางสาวดวงหทัย  นราแกว  

นางชัชชญา  จึงประวัติ  จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 9 ส.ค. 62  การสรางโปรแกรม Kahoot  ณ โรงเรียน

ยอแซฟอปุถัมภ  ผูเขารวม นางสาวสภุทัรา  คชรตัน  จาํนวน 3 ชัว่โมง

 ¿ 10 ส.ค. 62  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานหลักสูตร
การสอน และการนเิทศดวยนวตักรรม  ณ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ผูเขารวม นางสาวอาทิตยญา  โพธิ์สวย  จํานวน 6 ชั่วโมง

146



 ¿ 10-12 ส.ค. 62  การสรางขอสอบเพื่อประเมิน
การคดิวิเคราะห  ณ บานผูหวาน  ผูเขารวม  นางสาวฐติริตัน  เมืองดี
จํานวน 18 ชั่วโมง
 ¿ 15 ส.ค. 62  โครงการสงเสริมสถานศึกษาและประสาน
ความรวมมือ กับหนวยงานตนสังกัด (การประเมินคุณภาพ
ภายนอก)  ณ โรงแรมเซนทารา  ผูเขารวม นางสธุญัญา นอยพิทกัษ
จํานวน 1 ชั่วโมง
 ¿ 16 ส.ค. 62  การสราง Google form และ Kahoot 
Digital Teacher  ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม 
นางสาวรวงทอง  สวัสด์ิมงคล  นางสาวฐิติรัตน  เมืองดี  
นางสาวสุภัทรา  คชรัตน  นางสาวชุติกาญจน  ชาวเชียงขวาง  
นางสาวลาํภ ู นรารัตน  นางเกศรนิทร  รอดสุด  นายสายสดุา  กจิเตง 
นางสาวจีราภรณ ใจหลัก  นางสาวกนกกาญจน  จงเจริญ  
นางสาวดวงหทยั นราแกว  นางชัชชญา  จงึประวตั ิ นายคํารณ ศรเีสวก

จํานวน 6 ชั่วโมง
 ¿ 17-18 ส.ค. 62  SU IoT Work Shop for Startup 
Chat  bot  ณ   มหาวิทยาลัย ศิลปกร   ผู  เข  าร  วม 
นางสาวศิรินทิพย จันทรสุวรรณ  จํานวน 6 ชั่วโมง
 ¿ 11 ก.ย. 62  การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
ณ ร.ร.ยอแซฟอุปถมัภ  ผูเขารวม  นางสาวกญัญณณฏัฐ  เนยีะแกว
นายพรพิพัฒน  กุลีนอย  นายวัฒนา  รอดธานี  
นางสุขุมาลย   สงเคราะห  นางสาวอาทิตยญา  โพธิ์สวย  
นางอุษา  พุทธชาติเสวี นางสาวขัติยา  หวาจอย  
จํานวน 6 ชั่วโมง

 ¿ 13 ก.ย. 62  การสราง Infographic  ณ โรงเรียน
ยอแซฟอุปถัมภ  ผูเขารวม นางสาวรวงทอง  สวัสด์ิมงคล  
นางสาวสุภัทรา  คชรัตน  นางสาวชุติกาญจน  ชาวเชียงขวาง  
นางเกศรินทร    รอดสุด  นางสาวสายสุดา  กิจเต ง  
นางสาวกนกกาญจน  จงเจริญ  นางชัชชญา  จึงประวัติ  จํานวน 
6 ชั่วโมง
 ¿ 14–15 ก.ย. 62  การอบรมผูฝกสอนวายนํ้าระดับ 1  
ณ โรงแรมเวล จงัหวดันครปฐม  ผูเขารวม นายอํานาจ  ปนสินชัย      
นายชาํน ิ กจิเครือ  นายเสร ี เนยีแกว   นายสุรศกัดิ ์หวงัธนพรชยั   
นายบุญเลิศ  ไผงาม  จํานวน 12 ชั่วโมง
 ¿ 26-27 ก.ย. 62  การจัดทําขอมูลผูสําเร็จการศึกษา
และระบบบนัทึกขอมูลการเรยีน  ณ โรงแรมรเิวอรไซต กรุงเทพฯ 
ผูเขารวม  นายเฉลิมพร มาตะยา  จํานวน 12 ชั่วโมง
 ¿ 3-5 ต.ค. 62  ศกึษาดงูานทีป่ระเทศเวียดนาม  ณ ประเทศ
เวยีดนาม  ผูเขารวม นางสาวบษุยมาศ คงออน  จาํนวน 18 ชัว่โมง
 ¿ 22 ต.ค. 62  การอบรมผู ฝกสอนวายนํ้าระดับ 1  
ม.บุญเพิ่ม  ไผงาม สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี  จํานวน 8 ชั่วโมง
 ¿ 2  พ.ย.  62  การอบรมเชิงปฎิการ ตามโครงการ Rotary 
Free  English Online  Program Year 4  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม  ผูเขารวม  นางสาวณัฐชญา บปุผาชาต ิ จาํนวน 
3 ชั่วโมง
 ¿ 2-3 พ.ย. 62  การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป 2563 
การเตรียมความพรอมการประเมนิภายนอก รอบ 4  ณ บานผูหวาน
ผู เขารวม  นายพลังพล  วารีวะนิช  นายสมยศ  อัมเรศ           
นางสาวบุษกร  พันเปรม  นางสาววาสนา สุนทโรวิทย  จํานวน 
16 ชั่วโมง
 ¿ 18-19 ม.ค. 63  วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลปอาเซียน  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ผูเขารวม 
ม.ชนิชา อินทรรุง  จํานวน 12 ชั่วโมง

างสาวกญญณณฏฐ  เนยะแกว
นา  รอดธานี  
วอาทิตยญา  โพธิ์สวย 

ตยิา  หวาจอย  
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งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัย   : การแกปญหาการอานภาษาอังกฤษไมได
   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
   โรงเรยีนยอแซฟอุปถัมภ อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม
ชื่อผูวิจัย : ครูจิราภรณ   บุญมาตา
กลุมสาระการเรียนรู : ภาษาตางประเทศ

í----------------------------------------------------í

บทคัดยอ

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
ไดมคีวามรู ความสามารถ ในการอานคํา และสะกดตวัอักษรภาษาองักฤษได  จาก 50 %
เปน 80 % โดยใชกิจกรรมการอานจากสื่อส่ิงพิมพเชนเกมหรือใบงานท่ีมีตัวอักษร
ภาษาอังกฤษอยางงาย มีการใชกิจกรรมการอานคําศัพทเก่ียวกับภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
การลงมือทําแบบฝกหัดเพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ และประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง
การพัฒนาดานการเรียนรูเปนภาษาอังกฤษตามทักษะกระบวนการอาน โดยผูวิจัย
ไดจัดทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งทําการคิดวิเคราะหผลคะแนน
โดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ยและคารอยละ
 จากการศึกษาปรากฏวา  จากการทดสอบจากทักษะการอานภาษาอังกฤษ  และ
ทําแบบฝกหัดทุกชุดที่กําหนดใหนั้น ทําใหนักเรียนมีความรู  ความจํา และสามารถ
ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดดียิ่งขึ้น  ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัย   : ประสิทธิผลการสอนทักษะการฟง พูด อาน เขียน 
   ภาษาอังกฤษดวยเกม Jeopardy 
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ปการศึกษา 2561
ชื่อผูวิจัย : นายเนติวัฒน คําธานี
กลุมสาระการเรียนรู : การเรียนรูภาษาตางประเทศ  
ปการศึกษา : 2561                  

í----------------------------------------------------í

บทคัดยอ
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการฟง 
พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษใหดีขึ้น 2) เพื่อใหผูเรียนเกิดความความรูสึกที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยจําลองสถานการณเกมโชวของชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง Jeopardy 
Game  โดยในเกมจะมีแยกเปนหมวดหมูทั้งหมด 4 หมวด ไดแก Movie, Geography, 
Thailand, ASEAN ในแตละหมวดจะมีระดับคะแนนทั้งหมด 5 ระดับ ไดแก 100, 200, 
300, 400, 500 โดยระดบัคะแนนมากเทาไร คําถามก็จะยากขึ้นตามลําดับ
 กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมถ 
แผนการเรียน JSG+ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 28 คน ซึ่งกําลังเรียน
ในภาคการเรยีนท่ี 2 ของระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
โดยผูวจิยัใชวธิกีารสุมและแบงกลุมนกัเรยีนออกเปน 4 กลุม รปูแบบการวจิยัคอืการสงัเกต
พฤติกรรมในการเลนเกมของผูเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการวจิยัประกอบดวย POWER POINT
และแบบสังเกตพฤติกรรม
 ผลวจิยัพบวา นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3/2 การจัดกิจกรรมโดยใชเกม Jeopardy
มีสวนชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการใชภาษาอังกฤษ ผูเรียนมีความสนใจ
อยากท่ีจะตอบคําถามและรวมกิจกรรม เพราะลักษณะของเกมจะกระตุนใหผูเรียน
วิเคราะห สังเคราะห เพื่อใหไดคําตอบดวยเงื่อนไขของเกม กลาวไดวา การใชเกมโชว
อเมริกันเกมนี้ มีสวนชวยพัฒนาทกัษะทางภาษาอังกฤษของผูเรียนได
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งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัย   : การสอนสังคมศึกษา เรื่องพุทธประวัติ  
   โดยใชบทเรียนสําเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผูวิจัย  : นางสาวอารียา   บูรณัติ
หนวยงาน : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
กลุมสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ปการศึกษา : 2561

í----------------------------------------------------í

บทคัดยอ

 การวิจยัครัง้น้ีมจีดุมุงหมายเพือ่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนรายวชิาสงัคมศึกษา 
เร่ืองพุทธประวตั ิของนกัเรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษาปที ่ 1 หอง  8  กลุมเปาหมายในการวิจยั
เปนนกัเรียนระดับชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 หอง 8  จาํนวน  10  คน  โรงเรยีนยอแซฟอุปถมัภ
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2561 ที่มีผลการเรียน
เรือ่งพระรตันตรยั พทุธคุณ 9 ตํา่กวาเกณฑ   ไดมาจากการเลือกกลุมตวัอยางแบบเจาะจง  
ใชเวลาในการทดลอง 2 คาบ คาบละ 50 นาที   เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก  แผนการจดัการเรยีนรู แบบทดสอบกอนเรียนและหลงัเรยีน และบทเรยีนสาํเรจ็รปู 
1 ชุด
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

             ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เรื่องพุทธประวัติ  ของนักเรียนระดับ
ชัน้มัธยมศกึษาปที ่1  หอง  8  มผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 37.00   สรุปไดวา
การดําเนินการสอนของครูทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
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งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่องานวิจัย   : การพัฒนาความสามารถทางการเรียน  วิชาสังคมศึกษา  
   เรื่อง  การเงิน  โดยใชสื่อ PowerPoint  
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5/12
ผูวิจัย  : นางสาวสายสุดา   กิจเตง
หนวยงาน : โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
กลุมสาระ  : สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ปการศึกษา  : 2561

í----------------------------------------------------í

บทคัดยอ

 ในการเรียนสาระเศรษฐศาสตร  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  เร่ือง การเงิน  
นักเรียนจะตองเรียนรูเนื้อหาท่ีมีลักษณะคอนขางเปนนามธรรม เปนความรูเฉพาะทาง  
การเรยีนเน้ือหาเพยีงอยางเดียวไมสามารถทําใหนกัเรยีนเขาใจได  ควรทีจ่ะมกีารสรปุเน้ือหา
ใหกระชับและมีภาพประกอบการศึกษามาชวยเสริม  จะทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียน
เขาใจเน้ือหา  สามารถสรางมโนทศันไดตรงกันและสนใจเรยีนรูมากย่ิงข้ึน  ซึง่จะสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนของครู  นอกจาก
จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนรูจักคิดอยางมีเหตุผล  ผูวิจัยยังมี
ความสนใจในการที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร  
มาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยตรงกับนักเรียน
และเพื่อใชเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  ซึ่งมีวิธีดําเนินงานดังนี้  
1.)  กําหนดปญหาการเรียนการสอน  2.)  วางแผนดําเนินงาน  ออกแบบนวัตกรรมและ
เขียนแผนงานการวิจัย  3.)  ดาํเนินกิจกรรมโดยทดสอบกอนเรียน  จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ทดสอบหลังเรียน  และเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ผลการดําเนินงาน / สิ่งที่คนพบ
 1. สื่อการเรียนการสอนแบบ  POWERPOINT  นอกจากเน้ือหาแลว  ยังมี
ภาพประกอบการศกึษา  ชวยทาํใหนกัเรยีนเขาใจและเกดิการเรยีนรูในบทเรยีนไดดยีิง่ข้ึน
 2. การนําส่ือการเรยีนการสอนแบบ  POWERPOINT  มาใชในหองเรียน  เปนการ
สรางแรงจูงใจ  ทําใหนักเรียนสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น  นอกจากนี้ยังชวยใหนักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรูเนื้อหากับภาพตางๆไดเปนอยางดี
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ âÃ§àÃÕÂ¹ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀ�  »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ âÃ§àÃÕÂ¹ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀ�  »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562

ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2562       
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2562
ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน  2562 
ครั้งที่ 4  เมื่อวันที่   12 มีนาคม  2563

ºÒ·ËÅÇ§¸ÕÃ¾Å ¡ÍºÇÔ·ÂÒ¡ØÅ ¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃâÃ§àÃÕÂ¹
 à¾×èÍ¡íÒ¡ÑºμÔ´μÒÁ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀ�

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษาโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ปการศึกษา  25622562

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล
ผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต / ประธานกรรมการ

บาทหลวงเดชา  อาภรณรัตน
ผูทรงคุณวุฒิ

บาทหลวงวิทยา  ลัดลอย
ผูทรงคุณวุฒิ

บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา
ผูอํานวยการ / เลขานุการ

บาทหลวงสุพัฒน  หลิวสิริ
ผูทรงคุณวุฒิ

เซอรชองบัปตีส  สุดประเสริฐ
ผูทรงคุณวุฒิ

นางวริยา  อินพาเพียร
ผูแทนผูปกครอง

มาสเตอรสมยศ  อัมเรศ
ผูแทนครู
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 สมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนยอแซฟอุปถมัภ  จดัตัง้จดทะเบยีนสมาคม  เม่ือวนัที ่23 สงิหาคม 2521 เลขทีอ่นญุาตที ่ค.163/2521 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
 1. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี  ระหวางผูปกครองกับครูในดานการสงเสริมการศึกษาและสวัสดิการ  ของนักเรียน
 2. เพือ่แลกเปล่ียนความรูความคดิเห็นและประสบการณในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนรวมทัง้ใหคาํแนะนาํในการศึกษาตอ
   และอาชีพ
 3. ดําเนินกิจการตาง ๆ ซึ่งกอใหเกิดความเจริญและความมั่นคงตอโรงเรียน
 4. เพื่อสงเสริมการศึกษา นันทนาการ การกีฬา และสวัสดิการแกสมาชิก
 5. เพ่ือสงเสริมพัฒนาครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภในดานตาง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา โดยเปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวม
  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
 6. รวมมือประสานงานกับรัฐบาล  องคกร  สมาคม  มูลนิธิหรือคณะบุคคลในอันที่จะสงเสริมใหนักเรียนมีความรูความประพฤติดี 
  ดําเนินโครงการและกิจกรรมของสมาคมโดยคณะกรรมการอยางดีเสมอ

ÊÃØ»â¤Ã§¡ÒÃáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀ� »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
 ในปการศึกษา 2562 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานดานตาง ๆ 
ของโรงเรียน ดังนี้

ดานวิชาการ                                                                                2,220,000.00   บาท
 ดานสวัสดิการนักเรียน                                                                       800,000.00   บาท
 ดานสวัสดิการครู เจาหนาที่ พี่เลี้ยง 1,350,000.00   บาท
 ดานสาธารณประโยชน                 250,000.00   บาท
                                                                                  รวม  4,620,000.00   บาท
  รวมเปนเงินทั้งสิ้น (สี่ลานหกแสนสองหมื่นบาทถวน)

   รวม  4,620,000.00   บาท

“ÊÁÒ¤Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§áÅÐ¤ÃÙâÃ§àÃÕÂ¹ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀ�”  
“Parents and Teachers Association of Joseph Upatham School”
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2525  »‚»‚  ªÕÇÔμÊ§¦�ªÕÇÔμÊ§¦�
 วันศุกรที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะผูบริหาร คณะครู  
เจาหนาท่ี พี่เล้ียง รวมงาน 25 ป แหงการรับศีลบวชเปนพระสงฆ
ของคุณพอธรีพล  กอบวทิยากุล (คณุพออวน)  โดยมคีณุพอวทิยา  ลดัลอย
อธกิารสามเณราลยันกับญุยอแซฟ  ใหเกยีรตเิปนประธานใน  วจนพธิกีรรม
โอกาสนี ้  คณุพอสุชาติ  อดุมสิทธิพฒันา  ผูอาํนวยการโรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ
นําคณะผู บริหาร คณะครู และนักเรียน รวมแสดงความยินดีกับ  
คุณพอธีรพล กอบวิทยากุล  โอกาสรับศีลบวชเปนพระสงฆครบ 25 ป

“¾‹ÍÁÒ·Õè¹Õè·Ñé§μÑÇ áÅÐËÑÇã¨”
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“¤ÃÙ¼ÙŒãËŒ...”
ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèàÊÕÂÊÅÐáÅÐÍØ·ÔÈàÇÅÒãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹

ºØ¤ÅÒ¡Ã·ÕèäÁ‹ÊÒÂ äÁ‹ÅÒ äÁ‹¢Ò´ ã¹»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561 

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 11 ป
 1. นางสายสุรีย  กลัดกลีบ
 2. นายพรพิพัฒน  กุลีนอย
บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 10 ป
 3. นางนิตยา  เอี่ยมปรีชา

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด 
เปนเวลา 10 ป
 1. นางสาวชนิตา  รุงแจง

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 9 ป
 1. นางสาวนิรมล  ประเสริฐศรี
 2. นายคฑากร  บุญอรุณรักษา

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 7 ป

 1. นายบวร  มากบาง   

 2. นางสาวสมหญิง  พุมภักดี

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 6 ป

 1. นางลําดวน  รัตนรังสิกุล
บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 8 ป

 1. นางสาวเวียงสมัย  วิลัยพันธ

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 4 ป
 1. นางสาวจิตรอารีย  คําพันธ
 2. นางสุธัญญา  นอยพิทักษ

 3.  นางสาวกรรณิการ หริตภักดี

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 2,3 ป 
 1. นางสาวณัฐพร  กิจเจริญ
 2. นางสาวชนัญธิดา  ชุมแสง

 3. นายวัฒนา  รอดธานี

 4.  นายอังกูร  จันทรชาวนา
 5. นางสาววรรณนภา  ลํ้าตระกูล
 6. นางสุนีย  ฟกวงศ

 7. นางกันทะนีย  ตาคุ

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 5 ป
 1. นางพรรณทิพย  รอดธานี
 2.  นางสาวนํ้าผึ้ง  ภูมิชัยศรี

 3.  นางสุพัตรา  ภัทรเวชภูมิ

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 2 ป 

1. นางสาวสุริยา ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุรีย วงนาญาติ
3. นางสาวอารียา บูรณัติ

5. นายคธาศักดิ์ กิจประเสริฐ
6. นางพัชนันท พยุง

7. นางสาวพัฒนี ทรัพยมณี
8. นางสาวกัญญณณัฏฐ เนียะแกว

9. นางชุติมา ปนสินชัย

บุคลากรที่ไมสาย ไมลา ไมขาด เปนเวลา 1 ป
1. นางอมรินทร แดงดอนไพร
2. นางสาวนันทวัน บุญเรือง

3. นางสาวนุชจรินทร จาหลา
4. นายจีรพล เจินทํา
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¤ÃÙ´Õà´‹¹ ½†ÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍÑ¤ÃÊÑ§¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï ¤ÃÙ´Õà´‹¹ ½†ÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍÑ¤ÃÊÑ§¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï 
»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2561

  วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุมตึกนักบุญยอหนปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
(แผนกสามัญชาย)  เพ่ีอเปนเกยีรต ิ และขวญักาํลงัใจแกครผููปฏบิตังิานด ี ความประพฤติด ี มคีณุธรรมและจริยธรรมดี
มีความคิดสรางสรรค  และประสบความสําเร็จในการปฎิบัติงานของโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

รางวัลโลทอง
1.  นางวชัรารตัน  ศรสีมัฤทธิ ์ 2.  นางสาวจิราภรณ  บญุมาตา  3.  นางวรวีร พลายละหาร
4. นางสาวอารียา บูรณัติ  5. นางสาวสายสุดา  กิจเตง  6. นายเนติวัฒน คําธานี

รางวัลโลเงิน
1. นางสุนีย  ฟกวงศ  2. นางสาวสายธาร  เกษร  3. นางสาวพัฒนี  ทรัพยมณี

รางวัลเกียรติบัตร

1.  นางสาวอมรินทร    แดงดอนไพร   2.  นางสาวอภิชยา  พลเย่ียม   3.   นางสาวชนัญธดิา   ชมุแสง
4. นางสาวภูษนิศา กิจบุญชู  5. นางพรนภา แสงแกว  6. นางสาวสมัญญา บัวชุม
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“àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃμÔ¤ÃÙÍÒÇØâÊ”“àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃμÔ¤ÃÙÍÒÇØâÊ”

พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหทรงเปนผูแทนพระองค 

ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินชวยเหลือแกครูอาวุโส

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร ที่ 20 กันยายน  2562

นางเรณู  ภูมิถาวรนางชญานิษฐ  เสนีวงศ ณ อยุธยา
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รวมถายภาพโดย คุณพอสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา 

 ครูมีความยินดีและพึงพอใจเปนอยางยิ่งท่ีไดรับเครื่องหมาย
เชดิชเูกยีรติครอูาวุโสจากครุสุภา  คร้ังหน่ึงในชวีติทีไ่ดรบัเครือ่งหมาย

เชิดชูเกียรติแหงความเปนครู นับเปนเวลาสอน 39 ป ซึ่งเปนเกียรติ
แกวงศตระกูลของอาชีพครู  ทําใหครูมีความรูสึกภาคภูมิใจในชีวิตครู
เปนอยางยิ่ง  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร  อาจเปน

แนวทางใหลูกหลานและบุคคลทั่วไปไดเห็นความสําคัญของชีวิตครู
ที่มีแต  “ให”  ทุกรุนทุกอาชีพมีความสําคัญในการดําเนินชีวิตที่แตก

ตางกัน แตครูรักในอาชีพ  “การเปนครู” 
ครูเรณู   ภูมิภาวร

 การไดรับเหรียญ  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร
ครูอาวุโส  ตลอดระยะการทํางานมา 40 ป เคร่ืองหมายนี้คือ

ความภาคภมูใิจในอาชีพ  เครือ่งหมายน้ีเปนส่ิงท่ีบงบอกการประพฤตติน
ของอาชพีนี ้ใชวาจะไดทกุคนทีเ่ปนคร ู โดยเฉพาะครูเอกชนคอนขาง

ยากมาก  เครื่องหมายนี้จึงแสดงถึงความภาคภูมิใจในการทํางาน
ตลอดชีวิต

ครูชญานิษฐ  เสนีวงศ ณ อยุธยา      
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â¤Ã§¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Õà´‹¹â¤Ã§¡ÒÃ¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Õà´‹¹  

¢Í§ÊÁÒ¤Á¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍ¡ª¹¢Í§ÊÁÒ¤Á¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ»ÃÐÊÒ¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍ¡ª¹

ÃÒ§ÇÑÅ “¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃàÍ¡ª¹ ´Õà´‹¹” »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2563ÃÒ§ÇÑÅ “¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡ÃàÍ¡ª¹ ´Õà´‹¹” »ÃÐ¨íÒ»‚ ¾.È. 2563

1. นางสาวมัทณา  ยันตรีสิงห  
2. นายจีรพล  เจินทํา
3. นางชุติกาญจน  นุชสวาท
4. นายณัฐวัฒน  อิ่มสําราญรัชต
5. นายอังกูร  จันทรชาวนา
6. นางบุณฑริกา  สําราญจิตร
7. นายขวัญชัย  แซเลา
8. นางภูษนิศา  กษิตินทร
9. นายบุญเลิศ  ไผงาม

10. นายอํานาจ  ปนสินชัย
11. นางสาวศุภมาส  สุขนิพิฐพงษ
12. นายอํานวย  กันนอย
13. นายวิวัฒน  เหมือนจันทรเชย
14. นางทัศนีย  บุญรอด
15. นางสาววรรณนภา  ลํ้าตระกูล
16. นางสาวอรุณีย  ไทยแยม
17. นางสาวรวงทอง  สวัสดิ์มงคล
18. นางสาวสาวิตรี  ทองคําหงษ
19. นางราตรี  ทองสามสี

20. นางสาวชุติกาญจน  ชาวเชียงขวาง
21. นางสาวอาทิตยญา  โพธิ์สวย
22. นางสาวสุขุมาลย  สงเคราะห
23. นางสาวธนภรณ  ชาวเชียงขวาง
24. นางชัชชญา  จึงประวัติ
25. นางสาวขัติยา  หวาจอย
26. นางสาวฐิติภัทร  ปุณขันธุ
27. นางสาวปทมา  สรอยแสงจันทร
28. นางสาวโสรยา  ยลหิรัญ
29. นางสาวกรรณิการ  หริตภักดี

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29
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ÃÒ§ÇÑÅ “¤ØÃØÊ´Ø´Õ »ÃÐ¨íÒ»‚ 2562”
 ครูโรงเรยีนเอกชนดีเดน  ครุสุดุด ี ประจําป 2562  วนัท่ี 17 มกราคม 2563 คณุครู จาํนวน 16 ทาน เขารับรางวลัครูครุสุดุดี
ที่คุรุสภา  จากนายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ.2563

คณะคุณครูรับรางวัลคุรุสดุดีคุณครูรวมกันถายภาพกลุม

นางสาวปทมาพร จิตรบํารุง นายบุญฤทธิ์  เจริญแสง นายนุกูล  สงสมบูรณ นายชํานิ  กิจเครือ

นางสาวศิรินทิพย จันทรสุวรรณ นายคธาศักดิ์  กิจประเสริฐ นางอนิศา  กิจบุญชู นางสาวฐานวีร  อินทรสมบัติ

นางชนิชา  อินทรรุง นายเสรี  เนียะแกว นางอิชยา  ขวัญจิตร นายอํานาจ  ปนสินชัย

นางสุนีย  ฟกวงศ นางสาววรรณนภา  ลํ้าตระกูล นางวรายุภัสร  ปานอําพันธ นายบุญเลิศ  ไผงาม
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ในปการศึกษา 2562 คุณครูเกษียณ 2 ทาน 
ไดแก คุณครูสถาพร อุสาหะ  คุณครูสุรินดา บรรจงรักษา

ÇÑ¹ÇÒ¹·Õè¾Ò¡à¾ÕÂÃ ÊÙ‹ÇÑ¹à¡ÉÕÂ³·ÕèÀÒ¤ÀÙÁÔÇÑ¹ÇÒ¹·Õè¾Ò¡à¾ÕÂÃ ÊÙ‹ÇÑ¹à¡ÉÕÂ³·ÕèÀÒ¤ÀÙÁÔ

คุณครูสถาพร  อุสาหะ

คุณพอและนักเรียนรวมถายภาพ

คุณครูสุรินดา บรรจงรักษา

คณะคุณครูรวมถายภาพ

คุรครูเกษียณทั้ง 2 ทาน กลาวความรูสึก

นักเรียนรวมแสดงมุทิตาจิตนักเรียนรวมแสดงมุทิตาจิต
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¤Ø³¤ÃÙ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¹Ò¹ 25 »‚¤Ø³¤ÃÙ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹¹Ò¹ 25 »‚  
ÃÑºâÅ‹»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃμÔ¤Ø³¨Ò¡½†ÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÑ¤ÃÊÑ§¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï 

â´Â¤Ø³¾‹ÍÊÁà¡ÕÂÃμÔ μÃÕ¹Ô¡Ã ÍØ»ÊÑ§¦ÃÒª 
à»š¹¼ÙŒÁÍºãËŒ¤Ø³¤ÃÙã¹§Ò¹ÂÍá«¿ÊÑÁ¾Ñ¹¸� 2562

นางณัฏฐา  เพ็ญสุขสันต

คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ป

นางสาวนฤมล  ปญญากิจ
นางสุวรรณา  ศรีจารุพฤกษ

นางอภิชยา  พลเยี่ยม

นางพอใจ  กิจเครือนางทัชชญา  มวงใหญ

นายกรวุฒิ  เรือนงาม
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ÁËÒºÑ³±Ôμ»‡ÒÂá´§ áË‹§ÃÑéÇà¢ÕÂÇàËÅ×Í§ÁËÒºÑ³±Ôμ»‡ÒÂá´§ áË‹§ÃÑéÇà¢ÕÂÇàËÅ×Í§

นายณัฐพล  รวมอราม
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)

                        สาขาวิชา  : การจัดการ

                  คณะ : บริหารธุรกิจ

                          สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคําแหง

นางสาวณัฐชญา  บุปผาชาติ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

                        สาขาวิชา  : การสอนภาษาอังกฤษ
                  คณะ : ศึกษาศาสตร

                          สถาบัน : มหาวิทยาลัยศิลปากร
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»ÃÐàÁÔ¹ÊÁÃÃ¶¹Ð¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹¢Í§¤ÃÙãËÁ‹
»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562

ã¹ÃÐºº Joseph New Teacher Development ã¹ÃÐºº Joseph New Teacher Development 

  â´Â¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 12 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563   â´Â¼ÙŒª‹ÇÂ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ àÁ×èÍÇÑ¹·Õè 12 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2563 

³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¹Ñ¡ºØÞà»âμÃ

บรรยากาศการประเมิน

นางสาวหทัยรัตน บุญสิงมา

นายเจษฎา ชาแดง นายวิทยา  แกวบริสุทธิ์

นางสาวอักษราภัค นิ่มเรือง

นางสาวนวพร สิชฌนเศรษฐนางสาวธันยกานต  ธานีวรรณ

คณะกรรมการรวมถายภาพกับคุณครู
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»°Á¹Ôà·È¤ÃÙãËÁ‹ 
âÃ§àÃÕÂ¹ã¹à¤Ã×ÍÍÑ¤ÃÊÑ§¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562
¨Ñ´â´Â á¼¹¡¾Ñ²¹ÒÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ ½†ÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÍÑ¤ÃÊÑ§¦Á³±Å¡ÃØ§à·¾Ï

ÇÑ¹·Õè 29 – 30 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562
³ ºŒÒ¹¼ÙŒËÇ‹Ò¹ ÊÒÁ¾ÃÒ¹ ¹¤Ã»°ÁÙ

ครูใหมแผนกชาย ประจําปการศึกษา 2562

นายธนพัฒน  คําหวล

นางสาวนิศานาถ  สุวรรณเขต

นายสุริยา  สําราญจิตร

นายจีรพล  เจินทํา

นางธันยชนก  แกวสาม
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“ÊØ¢ÊÑ¹μ�ËÃÃÉÒ...ÅÑé¹ÅÒ¤ÃÙÂÍá«¿Ï”
¡Ô̈ ¡ÃÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ¾Ñ¡¼‹Í¹»ÃÐ í̈Ò»‚ 2562

à¡ÒÐËÅÕà»ˆÐ.......ã¤ÃäÁ‹à»ˆÐ......ËÅÕà»ˆÐ ÇÑ¹·Õè22-25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 

¹‹Ò¹.....á¹‹á¹‹  ÇÑ¹·Õè 21-24 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562
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à¡ÒÐ¡Ù´ ....Good Good ÇÑ¹·Õè 21-23 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

àÇÕÂ´¹ÒÁ ´Ò¹Ñ§.....´Ñ§¨ÃÔ§ ÇÑ¹·Õè 22-25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562
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äμŒËÇÑ¹ 1 .....ËÑÇã¨ËÇÑè¹äËÇ ÇÑ¹·Õè 21-25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562 

äμŒËÇÑ¹ 2.....ËÑÇã¨ËÇÑè¹äËÇ ÇÑ¹·Õè 21-25 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562

äμŒËÇÑ¹ 3.....ËÑÇã¨ËÇÑè¹äËÇ ÇÑ¹·Õè 24-28 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2562
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 วันศุกรที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  “JS. Colorful  Family  Night  Party, 
December 20th,2019”  คณุพอวทิยา  ลดัลอย  อธิการสามเณราลยันกับญุยอแซฟ
ใหเกียรติเปนประธาน  วจนพธิกีรรม  พธิคีาํนับคณะผูใหญและพธิเีปด  หลงัจากนัน้
เปนการแสดงของคณะครู เกมบิงโก จับรางวัล สงมอบความสุข ในโอกาสนี้
คณุพอสุชาต ิ อดุมสิทธิพัฒนา  ผูอํานวยการโรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ  อวยพรเนือ่ง
ในเทศกาลคริสตมาสและปใหม บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ใหโอวาท
ในการใชชีวิตในชวงวันหยุด พรอมกลาวเปดงาน ณ หนาอาคารนักบุญสมเด็จ
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 (ริมนํ้า)

Colorful Family 

พระสันตะปาปา 
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Colorful 
Family 2019
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μÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾¹Ñ¡àÃÕÂ¹
»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562 
â´Â âÃ§¾ÂÒºÒÅà«¹μ�ËÅØÂÊ�
ÇÑ¹·Õè 17 ¾ÄÉÀÒ¤Á áÅÐ 4–5 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2562

นักเรียนไดรับการตรวจความสะอาดของรางกาย  ชั่งนํ้าหนัก – วัดสวนสูง

นักเรียนไดรับการตรวจรางกาย  ตรวจชองหูและทดสอบการไดยิน  จากแพทยผูเชี่ยวชาญ

นักเรียนไดรับการตรวจชองปากและฟน โดย ทันตแพทย

นักเรียนไดรับการตรวจสายตาทุกระดับชั้น  และ  ทดสอบตาบอดสี เฉพาะ ป.6  ม.3  และ ม.6

นักเรียนไดรับการวัดความดันโลหิต  เพื่อคัดกรองภาวะเสี่ยงตอโรคความดันโลหิตสูง
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μÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾¤ÃÙ – à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè
»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562

คุณครูไดรับการ X Ray ทรวงอก  ชั่งนํ้าหนัก - วัดสวนสูง และ วัดความดันโลหิต

คุณครูไดรับการตรวจเลือด และ ตรวจวัดสายตา

©Õ´ÇÑ¤«Õ¹»‡Í§¡Ñ¹âÃ¤ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2562 
â´Â âÃ§¾ÂÒºÒÅà«¹μ�ËÅØÂÊ�
ÇÑ¹·Õè 7 – 8 μØÅÒ¤Á 2562

คุณครูไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญประจําป 2562 โดย โรงพยาบาลเซนตหลุยส

คุณครูไดรับการตรวจรางกายและฟงผลการตรวจรางกาย  โดย แพทยผูเชี่ยวชาญ 
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ÇÑ¤«Õ¹àÊÃÔÁÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹âÃ¤
áÅÐ¡ÒÃà¤Å×Íº¿ÅÙÍÍäÃ �́ 
»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2562 

นักเรียนไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญประจําป ตามความสมัครใจของผูปกครอง โดย โรงพยาบาลเซนตหลุยส

นักเรียนชั้น ป.1 ไดรับวัคซีนเสริมภูมิคุมกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และวัคซีนปองกัน

โรคคอตีบบาดทะยัก  ตามความสมัครใจของผูปกครอง โดย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม

นักเรียนไดรับการตรวจสายตาทุกระดับชั้น และ ทดสอบตาบอดสี เฉพาะ ป.6, ม.3 และ ม.6

โ โ  

นักเรียนไดรับการเคลือบฟลูออไรด ตามความสมัครใจของผูปกครอง โดย โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย 

นักเรียนชั้น ป.6 ไดรับวัคซีนเสริมภูมิคุมกันโรคคอตีบบาดทะยัก ตามความสมัครใจของผูปกครอง 
โดย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาขาม

เวชอินเตอรเนชั่นแนลออมนอย 
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ÁÒμÃ¡ÒÃã¹¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹ âÃ¤ä¢ŒËÇÑ´ãËÞ‹ 
áÅÐâÃ¤μÔ´μ‹ÍÍ×è¹æ ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ÀÒÂã¹âÃ§àÃÕÂ¹

 1. คดักรองนักเรยีนทีป่วย  โดยการวัดไข  หากไขสงูต้ังแต 38 องศาเซลเซียส หรือมีอาการน้ํามูกไหล  ไอ
จะแจงใหผูปกครองทราบทันที  โดยผานครูประจําชั้น และ ใหนักเรียนหยุดเรียนจนกวาอาการ  ดีขึ้น  
หรือ  หายขาด
 2. แนะนําใหครปูระจําชัน้และครผููชวย  เพิม่เตมิในการตรวจคดักรองนกัเรยีน  โดยใหมกีารตรวจฝามอื
ฝาเทา  และชองปาก  หากพบวามีตุมแดงท่ีลิน้  เหงือก  กระพุงแกม  และ  พบตุมหรอืผ่ืนนูนสีแดงเล็ก (มกัไมคนั)
ที่บริเวณดังกลาว  ใหรีบแจงผูปกครองทราบทันที  และใหนักเรียนหยุดเรียนจนกวาจะหาย เพื่อปองกันโรค
มือ เทา ปาก
 3. หากพบวามีนักเรียนปวยเปนโรคท่ีติดตออื่นๆ (นอกจากโรคไขหวัดใหญ  และโรคมือเทาปาก) เชน
โรคตาแดง  เปนตน  ครูประจําช้ันแจงใหครูพยาบาลทราบทันที เพื่อดําเนินการทําความสะอาดหองเรียน
พยาบาลประสานจัดสบูลางมือในหองนํ้าและแอลกอฮอลสําหรับฆาเชื้อในหองเรียน และเพิ่มการเฝาระวัง
การระบาดของโรค  ถามนีกัเรียนหยดุเรยีนดวยโรคท่ีตดิตอมากกวา  5  คนพรอมกันจะมกีารหยดุใชหองเรยีนนัน้ๆ
  4. ประชาสมัพนัธเรือ่งการปองกันโรคทีต่ดิตอและการลางมือ 7 ขัน้ตอน  ใหนกัเรยีนและผูปกครองทราบ
ประชาสัมพันธเรื่องโรคไขหวัดใหญสายพันธุตางๆ  การปองกันโรคมือ  เทา  ปาก  โรคตาแดง  การดูแลตนเอง
ใหหางไกลจากโรค  และการลางมือ 7 ขั้นตอน  โดยเนนสโลแกน “กินรอน  ชอนกลาง  ลางมือ
สวมหนากากอนามยัเม่ือปวย”  ใหนกัเรยีนและผูปกครองทราบ  ผานรายการ JS on air บอรดประชาสัมพนัธ
หนาหองพยาบาล  และเว็บไซตของโรงเรียน

´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅÐà»š¹Ë‹Ç§ÍÂ‹Ò§ÂÔè§
¢Í¤ÇÒÁÍ¹Øà¤ÃÒÐË¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§ãËŒ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

ã¹¡Ã³Õ·Õè¾ºÇ‹ÒºØμÃËÅÒ¹¢Í§·‹Ò¹ÁÕä¢ŒËÃ×ÍäÁ‹ÊºÒÂ
 ¢ÍãËŒËÂØ´àÃÕÂ¹áÅÐà½‡ÒÃÐÇÑ§ÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´ 
áÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹á¨Œ§¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒªÑé¹ÃÑº·ÃÒº

177



1. เปนโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสกลุมโคโรนา
 ทีท่าํใหมไีข และอาการระบบทางเดินหายใจ
  ผูปวยสวนใหญมักมีอาการไข ไอ เจ็บคอ 
 หายใจลาํบาก  บางรายอาจมปีอดอกัเสบ

 รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได

2. เช้ือสามารถติดตอจากคนสูคน  แพรโรค

 เ ม่ือมีอาการ และอาการแสดงแล ว 

 ผานทางการละอองเสมหะทางการไอ  จาม

 ของผูที่มีเช้ือและสัมผัสใกลชิดผูปวย
3. ระยะฟกตัว 2-14 วัน

âÃ¤äÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 19 âÃ¤äÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 19 (COVID-19)

    ÃÙŒ¨Ñ¡âÃ¤
μÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019
àÃ×èÍ§àÃ×èÍ§

 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มตนที่ประเทศจีน ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตอมาไดพบผูปวย การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมตนที่ประเทศจีน ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตอมาไดพบผูปวย

ยนืยนัในหลายประเทศทัว่โลก วนัที ่11 มนีาคม 2563 องคการอนามยัโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ (Pandemic) ยนืยันในหลายประเทศท่ัวโลก วนัท่ี 11 มนีาคม 2563 องคการอนามัยโลกประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ (Pandemic) 

มีจํานวนผูปวย และผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อยางรวดเร็ว อัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณรอยละ 4.6 มีจํานวนผูปวย และผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อยางรวดเร็ว อัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณรอยละ 4.6 
กลุมผูปวยที่มีอาการรุนแรงสวนมากเปนผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวานกลุมผูปวยที่มีอาการรุนแรงสวนมากเปนผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ โรคเบาหวาน

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÀÒ¾ÃÇÁ·ÑèÇâÅ¡

แผนทีแ่สดงอัตราปวยดวยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
ของประเทศตางๆ ทั่วโลก 

(ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563)  ผูอื่น รวมทั้งลดผลก
ระทบในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยไดกําหนดเขต

ติดโรคติดตออันตราย ไดแก จีน (รวมมาเกา ฮองกง) 

เกาหลีใต อิหราน และอิตาลี
ที่มา https://ddc.moph.go.th/ กรมควบคุมโรค178



 ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางอันดับตนของนักทองเที่ยวจีน  กอนหนาการระบาด 

  มีนักทองเที่ยวจีนเดินทางเขาประเทศไทย  วันละ 3 - 4 หมื่นคนตอวัน  จํานวนนักทองเที่ยว

  จีนลดลง  หลังจากทางการจีนปดสนามบินเมืองอูฮั่น  และหามบริษัททัวรสงนักทองเที่ยวไป

  ตางประเทศ  รวมทั้งมีการยกเลิกเที่ยวบินในประเทศไทยที่มีเสนทางเขาออกประเทศจีน

  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 28 มีนาคม 2563 จํานวน 2,350 เที่ยว
 คนไทยเดนิทางไปประเทศจีนประมาณปละ 7 แสนคน  และอยูอาศยัในประเทศจนีประมาณ 

  12,000 คน  โดยเปนนักเรียนนักศึกษาประมาณ 2 ใน 3 ซึ่งเมืองอูฮั่นมีนักศึกษาไทยไปเรียน

  ตอในระดับมหาวิทยาลัย  สวนคนจีนเดินทางมาประเทศไทยปละประมาณ 10 ลานคน

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ÊíÒËÃÑº»ÃÐà·Èä·Â

  ณ วันที่ 30 มกราคม 2563 องคการอนามัยโลกไดประกาศวาการระบาดของโรคไวรัส

โคโรนา 19 (COVID-19)  เปนภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ  แตยงัไมมปีระกาศ

จํากัดการเดินทาง  ดังนั้น  ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา ดังนี้

  ❍  แนะนําประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนแผนดินใหญ

  ❍  ระหวางเดินทางในตางประเทศขอใหหลีกเล่ียงการอยูในสถานที่แออัด  หรือมีมลภาวะ 

    และไมอยูใกลชิดผูปวยไอจาม ใหสวมใสหนากากอนามัย

  ❍  หลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดโดยไมจําเปน

  ❍  เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุก ทั้งเนื้อสัตว ไข และผัก

  ❍  หมั่นลางมือใหสะอาดอยูเสมอดวยนํ้าและสบู หรือแอลกอฮอลเจลลางมือ 

    ไมนํามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไมจําเปน

  ❍  ไมใชของสวนตัวรวมกับผูอื่น (เชน ผาเช็ดหนา แกวนํ้า ผาเช็ดตัว) 

    เนือ่งจากเชือ้กอโรคทางระบบทางเดนิหายใจสามารถเขาสูรางกายไดทางการสมัผัสสารคดัหลัง่
    ของผูติดเชื้อ

  ❍  รักษารางกายใหอบอุนอยูเสมอ และนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ

  ❍  หลังเดนิทางกลบัถึงประเทศไทย  ภายใน 14 วนั  ถามีอาการไข มอีาการระบบทางเดินหายใจ

     เชน ไอ เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ใหสวมหนากากอนามัยแลวลางมือ จากนั้น
    รบีไปพบแพทยหรอืเจาหนาทีส่าธารณสขุทันท ีพรอมทัง้แจงประวตักิารเดนิทาง  เนือ่งจาก

    มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซอนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได
  ❍  หากมีขอสงสัยเพิ่มเติม สอบถามไดที่ สายดวนกรมควบคุมโรค 1422

ÇÔ¸Õ»‡Í§¡Ñ¹μ¹àÍ§¢Í§¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§

ด

อางอิง : 1. กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/ 

  viralpneumonia/index_more.php
 2. Priceza https://www.priceza.com 
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¡ÒÃ»ÃÐªØÁàªÔ§» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃ
“¡ÒÃ¨Ñ´·íÒá¼¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 
»ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2563-2567”

 คณุพอสุชาต ิอดุมสทิธิพฒันา ผูอาํนวยการโรงเรยีนยอแซฟอปุถัมภ เปนประธานในการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัทาํ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  ปการศึกษา 2563-2567  โดยมีหัวหนางานจากทุกฝายเขารวมดําเนินการ  เพื่อวิเคราะห

สภาพแวดลอมของโรงเรียน (SWOT)  ณ หองประชุมเปโตร

❍ วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)

❍  วันพุธที่ 18 กันยายน  
 พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)

❍  วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 
 พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3)
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  “ÃÑº¿˜§¡ÒÃÁÍº¹âÂºÒÂã¹¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
      ¨Ò¡ ÃÁª.¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃ

áÅÐ¹íÒàÊ¹Í¹Ô·ÃÃÈ¡ÒÃ¼Å§Ò¹¢Í§·Ò§âÃ§àÃÕÂ¹”
 วนัพุธท่ี 11 มนีาคม พ.ศ. 2563 คณุพอสุชาติ 

อดุมสทิธพิฒันา ผูอาํนวยการโรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ 

เขารวมรับฟงการมอบนโยบายในการจัดการศึกษา 

จาก รมช.กระทรวงศกึษาธิการ นางกนกวรรณ  วลิาวลัย

ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการท่ีจังหวัดนครปฐม 

ในการนี้ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ ไดนําเสนอ

นทิรรศการผลงานของทางโรงเรียน ณ ศนูยการศึกษา

นอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 

อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม
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¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹ÂÍá«¿ÊÑÁ¾Ñ¹¸�’63¼ÙŒãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹§Ò¹ÂÍá«¿ÊÑÁ¾Ñ¹¸�’63    
“ÃÑ¡É�âÅ¡ ÃÑ¡ªÕÇÔμ ´ŒÇÂ¨ÔμÍÒÊÒ à¾×èÍÍ§¤�ÃÒªÒ”“ÃÑ¡É�âÅ¡ ÃÑ¡ªÕÇÔμ ´ŒÇÂ¨ÔμÍÒÊÒ à¾×èÍÍ§¤�ÃÒªÒ”  

“PRESERVE WORLD SAVE YOUR LIFE WITH VOLUNTEER FOR THE KING”“PRESERVE WORLD SAVE YOUR LIFE WITH VOLUNTEER FOR THE KING”

1. บริษัท เจเคที 
คอมพิวเตอรจํากัด

2. บริษัทเมืองไทย 
ประกันภัย จํากัด

3. บริษัทนิวแฮมพ
เชอร อินชัวรันส

4. บริษัท ที พี เอส 
แพคเกจจิ้ง จํากัด

5. บริษัท เจเจ ออโตคาร 2 
กระทุมแบน จํากัด

6. บริษัท เคเอ็มพี 
พลาสติก จํากัด

7. นายบุญรอด  กิจเจริญ 8. บริษัท LEECO 9. บริษัท สมารท 
ซีเคียวริตี้ ซิสเต็ม จํากัด

10. บริษัท สามพรานฟารม 
จํากัด

11. บริษัทฮั้วเจริญ
การไฟฟา จํากัด

12. บริษัท ทริปเปลที 
อินเทอรเน็ต จํากัด

13. รานเสรีเซ็นเตอร 14. เจเอสเอ็ม พิซเซเรีย
แอนด เรสเตอรองส

15. บริษัทดับบลิว อาร 
แอนด ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด

16. คุณวิภา  ไทยคํา 17. เพิ่มพูล ฟารม 18. ราน เอส เอส 
อิเล็กทริค

19. สมาคมศิษยเกา
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

สามพราน

20. บริษัท ฟารมจระเข 
สามพราน

21. บริษัท ปกรณเท็กซไทล 
จํากัด

22. นายสนิท  ศรีดวงคํา 23. บริษัท ที อาร เค 
ออโตซีท จํากัด

24. บริษัท ไทยมั่ง
เฟอรนิเจอร จํากัด

25. บริษัท กูด ติ้งส ฟูด 
จํากัด (หมื่นลี้ชา)

26. บริษัท กรีนเนอรี่ 
เมลอน ฟารม

27. รานดอกไมเฟลอเดอ
ศาลายา

28. บริษัท สํานักพิมพ
วัฒนาพานิช จํากัด

29. บริษัท ศรีวิชัย 
เวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)

30. บริษัท ชนะสุ 
พรอพเพอรตี้ จํากัด
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31. บริษัท แปซิฟค กรุป 
จํากัด

32. สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.)

33. บริษัท แปลนดฟอร
คิดส จํากัด

34. บริษัท เอส เอ็นพี 
อินเตอรนิตติ้ง จํากัด

35. บริษัท PPP Music 
Group

36. บริษัท เอที ฮอนดา 
ออโตโมบิล (สามพราน) จํากัด

37. บริษัท พงศธเนศ  
อินเตอรเทรด จํากัด

38. บริษัทไบรท ไอเดีย 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

39. บริษัท อักษรเจริญทัศน 
(อจท.) จํากัด

40. ราน เอ็ม เอ็ม ปกจักร 41. บริษัท ทีแอนดซี
นครปฐม (2004)

42. บริษัท โรงงาน
ผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด

43. บริษัท ภูริช ทราเวล 
จํากัด

44. บริษัท เลนโซ 
อินเตอรเทรด จํากัด

45. บริษัท แอคทีฟพลัส
โซลูชั่น จํากัด

46. รานแมกะปา 47. บริษัท มณีนพเกา 
จํากัด

48. บริษัท จี จี เค จํากัด

49. บริษัท โคคา โคลา 
จํากัด

50. บริษัท เฮงบอดี้คาร 51. บริษัท มารเก็ตติ้ง
สมารท จํากัด

52. นองฟฟา) อ.2/3 
ด.ช.จิรณัฐ  พลายอยูวงษ

53. บริษัท เอ็นพีเจ 1 
แอรเซอรวิส จํากัด

54. รานยุพิน

55. นายแพทยโตชิยาสุ  
อิการาชิ JS17

56. บริษัทเพนส มารเก็ต
ติ้งแอนดดิสทริบิวชั่น 

จํากัด (นิสชิน)

57. บริษัท เจริญชัยสมุทร
อินเตอรฟูด จํากัด

58. นํ้ายาลางจานและ
นํ้ายาซักผารีพีล

59. บริษัท ทีพีเค 
อิเลคทริค จํากัด

60. ราน Orange House

61. บริษัท ริโก 
(ประเทศไทย) จํากัด

62. บริษัท ฟรูตเทีย ฟูดส 
โพรเซสซิ่ง จํากัด

63. บริษัท ไอ.ที. 
มิราเคิล ทัวร จํากัด

64. บริษัท ธนบุรี อีกรุป 
จํากัด

65. บริษัท นิวแสงทอง
เซอรวิส จํากัด

66. นํ้าดื่ม Mr.KOB

67. บ.ไอซ แอลอีดี จํากัด
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ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¨Ñ´§Ò¹ÂÍá«¿ÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ ‘63
ºÃÃÂÒ¡ÒÈ§Ò¹

ºÃÃÂÒ¡ÒÈà¤Ã×èÍ§àÅ‹¹

ºÃÃÂÒ¡ÒÈÃŒÒ¹¤ŒÒ
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§Ò¹ÂÍá«¿ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ’63  §Ò¹ÂÍá«¿ÊÑÁ¾Ñ¹¸� ’63      
“ÃÑ¡É�âÅ¡ ÃÑ¡ªÕÇÔμ ´ŒÇÂ¨ÔμÍÒÊÒ à¾×èÍÍ§¤�ÃÒªÒ” “ÃÑ¡É�âÅ¡ ÃÑ¡ªÕÇÔμ ´ŒÇÂ¨ÔμÍÒÊÒ à¾×èÍÍ§¤�ÃÒªÒ”   

“PRESERVE WORLD SAVE YOUR LIFE WITH VOLUNTEER FOR THE KING”“PRESERVE WORLD SAVE YOUR LIFE WITH VOLUNTEER FOR THE KING”

ÇÑ¹àÊÒÃ�·Õè 1 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¾.È. 2563

´¹μÃÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ´ÑºªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6´¹μÃÕ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ÃÐ Ñ́ºªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè 6

ÁÍº·Ø¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÃÕÂ¹´ÕÁÍº·Ø¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹àÃÕÂ¹´Õ         คุณพอวิทยา  ลัดลอย  อธิการ-

สามเณรา ลัยนักบุญยอแซฟ  และ

คณุพอสุชาติ    อดุมสิทธิพฒันา    ผูอาํนวยการ-
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ  มอบทุนเรียนดี 

ประจําปการศึกษา 2563

 

ส
ค
โ

ป

ÁÍº·Ø¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¾ÃÐ¾ÄμÔ´ÕÁÍº·Ø¹¹Ñ¡àÃÕÂ¹¾ÃÐ¾ÄμÔ´Õ

  คุณนงลักษณ  จิรกิตตยากร  

นายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน

ยอแซฟอุปถัมภ   มอบทุนนักเรียน

ประพฤติดีเปนจํานวน 300,000 บาท 
โดยมี คุณพอสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา 

ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

รบัมอบทนุนกัเรยีนประพฤตดิ ีเพือ่สงเสรมิ
สนับสนุนใหนักเรียนประพฤติดี
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ÁÍºà¡ÕÂÃμÔºÑμÃ JOSEPH 

ÁÍºâÅ‹á¡‹¹Ñ¡àÃÕÂ¹·ÕèÊÃŒÒ§ª×èÍàÊÕÂ§ãËŒ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹ คุณพอสมเกียรติ ตรีนิกร ประธานมอบโลแก
นักเรียนที่สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียน ดังนี้ 

1. เด็กชายภัทรธร  ศรชียั  ไดรบัรางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ 
 ระดับชาติ  การแขงขันขับรองเพลงสากลประเภทชาย 

 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 

3. เดก็หญงิธนัยภทัร ชยักลุประเสรฐิ ไดรบัรางวัลเหรยีญทอง
 การแขงขัน World Mathematic Copetition2019 

 ระดับประเทศไทย และไดรบัรางวลัเหรยีญเงนิการแขงขนั 
 World Mathematic Copetition2019 ระดบันานาชาติ 
 ณ ประเทศเมียนมา 

2. นางสาวปณฑิตา ทองสอง ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
 จากการแขงขันยิมนาสติก กีฬาซีเกมส คร้ังท่ี 30 

 ณ ประเทศฟลิปปนส 

4. เด็กหญิงธันยภรณ  ชยักุลประเสริฐ  ไดรบัรางวลัเหรยีญทอง
 การแขงขัน World Mathematic Copetition 2019 
 ระดบัประเทศไทย และไดรบัรางวัลเหรยีญเงนิการแขงขัน 
 World Mathematic Copetition2019 ระดบันานาชาติ 

 ณ ประเทศเมียนมา

ก
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¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 1 Í¹ØºÒÅ 1 “Happy Dance”

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 2 Í¹ØºÒÅ 1 “JS Sports Kids”

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 3 Í¹ØºÒÅ 2 “¹Ñ¡ºÔ¹·ÐÅØ¿‡Ò JSK-19”
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¡ÒÃáÊ´§ªǾ ·Õè 4 Í¹ØºÒÅ 2 “ËÁÍÇÑÂãÊËÑÇã¨μỐ ä«àÃ¹”

¡ÒÃáÊ´§ªǾ ·Õè 5 Í¹ØºÒÅ 3 “¼ÙŒ¡Í§ÂÍ´ÃÑ¡ ·ÕèÃÑ¡à¸Í”

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 6 Í¹ØºÒÅ 3 “á¼‹¹´Ô¹ ¶Ôè¹ä·Â ËÑÇã¨à¡ÉμÃ¡Ã”
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¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 1 “¨ÔμÍÒÊÒ¢Í§¾ÃÐÃÒªÒ”ÃÃÒÒªªÒÒ””§§¾¾ÃÃÐÐÃÃ§§§§

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 2 “âÅ¡ÊÇÂ´ŒÇÂÁ×ÍàÃÒ”

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 3 “Heal the world for our beloved king”

191



¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 4 ¡ÒÃáÊ´§ “à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔÍ§¤�¡ÉÑμÃÒ ÁËÒÃÒªÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³�”ÃÃ³³ ��”””

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 5 “ÍØ‹¹äÍÃÑ¡ »ÃÐªÒä·Â à·Ô´ä·ŒÍ§¤�ÃÒªÑ¹Â�”ÃÃÒÒÒÒªª¹¹ÂÂ¤¤ÃÃ

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 6 “Bright of the dragon”

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 7 “Green Heart Man”aann””aarrtt  MMaa
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¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 8 “The Gift From our golden earth”

¡ÒÃáÊ´§ªØ´·Õè 9 “¨ÔμÍÒÊÒ ¾ÃŒÍÁ·íÒ´Õ à¾×èÍÊÑ§¤Á ãËŒ¹‹ÒÍÂÙ‹”ÒÒÊÊÒÒ ¾¾ÃÃÍÍÁÁ··ÒÒ´́ àà¾¾ÍÍÊÊ§§¤¤  ããËËËË¹¹ÒÒÍÍÂÂÙÙÙ¤¤ÁÁ

¡ÒÃáÊ´§´¹μÃÕá¢¡ÃÑºàªÔÞ LABANOON
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มีอะไรใหมที่บานเรามีอะไรใหมที่บานเรา2562 นี้
1.Ç§àÇÕÂ¹¹Ñ¡ºØÞÂÍá«¿ 
ตั้งอยูบริเวณแยกหนาศาลากลางนํ้า  นักบุญยอแซฟองคอุปถัมภของโรงเรียน

2.âÃ§ÍÒËÒÃ¹Ñ¡ºØÞà»ÒâÅ ·Õè 6 
เปนโรงอาหารท่ีสรางขึ้น
เพื่อรองรับนักเรียน และ
ผู  ปกครอง  โดย ต้ั งอ ยู 
ร ะหว  า งอาคารแผนก 
English Programme  
และอาคารยอแซฟ  เปน
โร ง อ าห า รแบบร ะบบ
ปรับอากาศ  มรีานคาใหบริการ

3.Ê¹ÒÁáº´ÁÔ¹μÑ¹  
มีทั้งหมด 4 คอรด สรางเพื่อรองรับและสงเสริมการออกกําลังการของนักเรียน และผูปกครอง

4.ËŒÍ§»ÃÐªØÁºŒÒ¹ÊÇ¹ÂÍá«¿
จัดสรางขึ้นเพื่อการประชุมท่ีรองรับ
ผูเขาประชุมจํานวนมาก มีจอ LED 
ระบบปรับอากาศ    และระบบควบคุมเสยีง
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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 “»Ò¡à»š¹àÍ¡ àÅ¢à»š¹â·”
 “JS ON AIR”  การจัดรายการเสียงตามสายของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 

มีความสําคัญตอการประชาสัมพันธงานกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเปน

การส่ือสารขอมูลสําคัญใหทุกคนไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็วอยางท่ัวถึง

เปนรายการทีเ่หมาะสําหรบันักพูดท้ังหลายท่ีมคีวามสามารถในการพูด  กลาแสดงออก
ในที่ชุมชนหรือในเวทีตางๆ ในเวทตางๆ 

         ´Ñ§¤íÒâºÃÒ³¡Å‹ÒÇäÇŒÇ‹Ò´Ñ§¤íÒâºÃÒ³¡Å‹ÒÇäÇŒÇ‹Ò
     “ปากเปนเอก เลขเปนโท โบราณวา

 หนังสือเปนตรี       มีปญญา        ไมเสียหลาย

 ถึงรูมาก            ไมมีปาก        ลําบากกาย

 มีอุบาย              พูดไมเปน      เห็นปวยการ” 

 บทพระราชนิพนธ  รัชกาลที่ 6  ที่มุงเนนใหผูอาน  ไดตระหนัก
ถงึเสนทางแหงความสาํเร็จ  อกีปจจัยหน่ึง  คอื “การพดู”  ทกุคนท่ีพดูได
แตอาจพดูไมเปน  นัน่หมายความวา  ทกุคนอาจพูดไดบางสถานการณ 
บางสถานที่  บางเหตุการณ  ตามการฝกฝนของแตละคน  แตบางคน
อาจพูดไมได   ถาการพูดนัน้เปนแบบฉับพลัน   บางคนมีความรู   แตไมสามารถ
ถายทอดความรูนั้นๆ ผานกระบวนการที่เรียกวา “ทักษะการพูด” ได
 ดงันัน้  “ปากเปนเอก เลขเปนโท”  เปนเวททีีเ่ปดโอกาสใหนกัเรียน
ได ฝ กทักษะดานการพูด การพูดออกเสียงตามสาย เ พ่ือเป น
การประชาสัมพันธในเร่ืองตางๆ ที่ผู พูดตองการสื่อใหผู ฟงไดรับรู
เร่ืองราวรายละเอียดเก่ียวกบังานหรือกิจกรรมท่ีตองการประชาสัมพันธ
เผยแพรขาวสารตางๆ 
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 วนัพุธท่ี  3  มถินุายน  2563  คณะผูบริหารของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

ไดดําเนินการประชุมผูแทนปกครอง  ผูนําชุมชน  ผูแทนสมาคมผูปกครอง

และครูฯ ผูแทนเครือขายผูปกครอง และเจาหนาท่ี อสม.  เร่ือง  การวางมาตรการ

รองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ

เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเปดเรียน

¡ÒÃÇÒ§ÁÒμÃ¡ÒÃÃÍ§ÃÑº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§

âÃ¤μÔ´àª×éÍäÇÃÑÊâ¤âÃ¹Ò 2019 (COVID 19) 
¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹ÂÍá«¿ÍØ»¶ÑÁÀ�

à¾×èÍàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÊíÒËÃÑº¡ÒÃà» �´àÃÕÂ¹
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 ขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6 รุ น JS 53 ทุกคน ที่สําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภแหงนี้ การศึกษาเปนพื้นฐานของการพัฒนามนุษยใหเจริญกาวหนาตามวุฒิภาวะ 
ดวยคณุวุฒ ิและวัยวุฒ ิดังนัน้จึงไมควรหยดุศึกษาเรียนรูในทกุสิง่ทีเ่ขามาในชวีติ จงพยายามทาํความเขาใจสิง่ตาง ๆ  
จนเกิดเปนตัว “รู” (knowledge) เพื่อปรับเปลี่ยน ประยุกตใชใหชีวิตผานสิ่งที่เรียกวา “ปญหา” ไปไดดวยดี 
ซึง่ตองอาศยัความรูท่ีม ีเรยีกวา “ปญญา” อนัจะนาํพาความสขุมาสูตนเองได โดยการนาํความรูมาใชคูกบัคณุธรรม 
จงึจะทาํใหเราเปนมนษุยทีส่มบรูณ เปนพลเมอืงทีม่คีณุภาพ เพือ่สรางสรรคพฒันาตนเอง สงัคม และประเทศชาติ
ใหดียิ่งขึ้นสืบไป
 สุดทายน้ี ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในสากลโลก ปกปกษรักษาคุ มครองลูกๆ 
ใหประสบความสําเร็จ มีความสุข ความเจริญกาวหนา ในทุกสิ่งที่ปรารถนา ตามทํานองคลองธรรมทุกประการ
        โชคดี
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 ที่วาฟาหลังฝนยอมสดใสเสมอ แตกวาจะผานชวงเวลาที่ฝนกําลังตกไปไดตองเจอกับลมที่แรง 
อากาศทีห่นาวเหนบ็ รางกายท่ีเปยก และเหนือ่ยจนแทบไมมแีรงกาวตอไป บางครัง้อยากจะหยุดพกั หาทีกํ่าบงั
ตัวเองจากสายฝนที่โปรยปรายลงมา แตเมื่อมองไปรอบ ๆ กลับพบวามีแตตัวเรากับความวางเปลาและ
ความมืดมิด
 รางกายในตอนนี้หมดแรงไปเสียแลว มีแตพลังใจเทานั้นที่ยังมิไดหมดไป พลังนี้ คือ แรงผลักดัน
อนัมหาศาลทีท่าํใหเรากาวเดินตอไป… ตอไป… ถงึตอนนีเ้ดก็ ๆ  จะยงัไมเหน็ทองฟาทีส่ดใส หลงัฝนตก แตเดก็ ๆ  
จะเดินตอไป เพื่อใหถึงจุดหมายนั้น
 มาสเตอรตา ขอเปนกาํลังใจใหทุกคนฟนฝาอุปสรรคใหผานพนไปดวยด ีและเฝาดอูยูหาง ๆ  … รกั …

จากใจครู ถึง ศิษยรัก
 ความกาวหนาของนกัเรยีน คอื ความภมูใิจของคร ูความสขุของศษิย  คอื ความคดิของคร ู  ตลอดระยะเวลา
ท่ีครูไดสอนพวกเรา ครูบอกไดคาํเดยีววา “ครมูคีวามสขุมาก” ภมูใิจกบันกัเรยีน  G.12/8  ที่ไมเคยทาํใหผดิหวงั 
เมื่อพวกเรากําลังอาน พวกเราคงจบจากสถาบันการศึกษาแหงนี้ไปแลว เขาสูรั้วมหาวิทยาลัย  สิ่งหนึ่งที่ครู
อยากจะขอพวกเราทุกคน ใหรักกัน รักษาความนารัก ความมีนํ้าใจ ความซื่อสัตย ความกตัญู ที่พวกเรา
ปฏิบตัมิาโดยตลอด ใหสมศกัดิศ์ร ีทีพ่วกเราเปนเดก็ English Programme  ครคูนนีย้งัคงคดิถงึเสยีงหัวเราะ
รอยยิม้ ความรักท่ีเรามีใหกนัมาโดยตลอด  อยากใหพวกเราจดจาํชวงเวลาดีๆ  ทีเ่ราทาํดวยกันมา เปนชวงเวลา
ที่ดีที่สุด มันอาจเปนชวงเวลาสั้น ๆ สุดทาย ขอบคุณที่รักกัน
      ดวยรักและหวงใย
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ถึง…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/10

 กอนอื่นครูก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนในโอกาสที่นักเรียนสําเร็จการศึกษา การกาวเดินครั้งนี้คงเปน

กาวที่สําคัญอีกกาวหนึ่ง เพราะเปนกาวที่ทุกคนตองไปตามความฝน.เพื่อทําใหฝนนั้นเปนความจริง ครูก็ขอฝากความหวงใย

กาํลงัใจใหทกุคนขอใหประสบความสาํเรจ็ตามเสนทางทีท่กุคนไดวาดไว โดยในทกุการกาวเดนิขอใหทกุคนไดเดนิอยางม ี“สต”ิ 

เหตผุลของการมสีตไิมใชเพราะโลกนีน้ากลวั แตเปนเพราะคนเราทกุคนตองเรยีนรูและปรบัตวัทีจ่ะอยูบนโลกของความเปนจรงิ 

ความเชือ่มัน่ในตนเองเปนสิง่ทีด่แีตกาลเทศะ และความออนนอมถอมตนกเ็ปนเรือ่งสาํคญัทีเ่ราจะลมืไมได ดงัคาํทีว่า “ออนโยน 

แตไมออนแอ” หากพวกเรามีสิ่งเหลานี้ครูเชื่อเหลือเกินวาทุกคนจะสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมี “ความสุข” 

                                                                                         ดวยรักและปรารถนาดี

 You are now in the half way.May you graduation from school be the beginning of a bright future 

for you. Best wishes for a wonderful college years. “Education is the most powerful weapon which you can

use to change the world.” Nelson Mandela

      

 พวกเราเดนิทางมาครึง่ทางแลว การสาํเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนเปนจดุเริม่ตน ครขูอใหพวกเราเขามหาวทิยาลยั

ที่ปรารถนาไดดังใจที่ตั้งใจไว  ครูขอมอบบทกลอนของ Nelson Mandela

 “การศึกษาเปนอาวุธที่ทรงพลังที่สุด  ที่เราจะนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงโลก”
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 ชวีติเปรยีบเสมอืนนาฬกาทีเ่ดนิไปขางหนา ไมเดนิยอนกลบั เหมอืนกบัชวีติของนกัเรยีนทีต่องเดนิหนาไปสูจดุมุงหมาย

ตอไปในอนาคต  ไมมีใครสามารถกลับยอนมาแกไขอดีตไดอีก  เมื่อมาถึงวันเวลาที่กาวเดินตอไป ตามเสนทางความฝน 

ความปรารถนาของแตละคนยอมแตกตางกนัออกไป แตเชือ่วาทกุคนมจีดุหมายสงูสดุเดยีวกนัคอืความสาํเรจ็ วนันีเ้ปนเพยีง

ความสําเร็จขั้นตนที่นักเรียนสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ครูหวังเปนอยางยิ่งวาอนาคตขางหนาไมวาจะเจอ

อปุสรรคปญหาตาง ๆ  นักเรยีนจะใชสต ิสมาธ ิปญญาแกไขใหผานพนไปได และกาวไปสูความความสาํเรจ็อยางภาคภมูใิจ

แมหนาทีค่วามเปนครปูระจาํชัน้ของครจูะจบลง แตความเปนครทูีร่กัและหวงนกัเรยีนจะมีอยูเสมอและตลอดไป เมือ่ใดทีท่อแท 

หมดกําลังใจใหรูไวจะยังมีออมกอดของครูและความรักความผูกพันจากรั้วยอแซฟแหงนี้ใหนักเรียนเสมอไป

“ไมวาวันเวลาจะหมุนจะเวียนเปลี่ยนไปแคไหน จะเปนกําลังใจใหเธอไดรูสึกดี

เปนที่พักที่ใหความเขาใจ นานแคไหนก็จะมี ใหกับเธออยูตรงนี้”

 ทกุความสาํเรจ็เกดิจากกาวแรกเสมอ ณ วนันีก้าวแรกของพวกเราไดผานพนไป และตอจากนีเ้ปนเวลาทีจ่ะตอง

เตรยีมตนเองใหพรอมสาํหรบักาวตอไป  ครเูปนอกีหนึง่กาํลงัใจใหพวกเราทกุคนกาวเดนิไปขางหนาสูจดุหมายตามทีห่วงั

และตัง้ใจ  ทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ในรัว้ยอแซฟฯ คงจะไมยอนกลบัมาอกี แตครเูช่ือวาทกุสิง่จะคงอยูในความทรงจาํของพวกเรา 

ทุกเรื่องราวมีคุณคาเสมอ  ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ที่แหงนี้  เกิดจากความรัก  ความปรารถนาดี  ความเอื้ออาทร

จากเพื่อน ๆ และจากคณะครู  เพื่อใหเราทุกคนเปนคนดี   มีอนาคตที่สดใส   ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต  

สรางความภาคภูมิใจใหกับครอบครัวและสถาบัน ครูรอชื่นชมยินดีกับทุกความสําเร็จของพวกเรา

                                                                              

                                                                        รักและปรารถนาดีเสมอ
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	 วันที่	21	พฤศจิกายน	ค.ศ.	2019	คณะคร	ู	นักเรียน		โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์		เดินทางมารับเสด็จ		และปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยจิตอาสา		ในการดูแลสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีมิสซา		โดยสมเด็จพระสัตตะปาปาฟรานซิส	(His	Holiness	Pope	

Francis)	ทรงประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ		หรือ		พิธีมิสซา		ในเวลา	18.00	น.		ณ	สนามศุภชลาศัย



บทน�ำ
	 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ	 “กฎกระทรวงการประกัน 

คุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2561”	ลงวันที	่20	กุมภาพันธ์	2561	และ	ประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษา	เมือ่วนัท่ี	23	กมุภาพันธ์	2561	ข้อ	3	ได้ก�าหนดให้สถานศกึษา 

มรีะบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา	พร้อมทัง้จดัท�าแผนพฒันา 

การจดัการศกึษาของสถานศกึษาและด�าเนนิการตามแผน	จดัให้มกีารประเมินผล	 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	ติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษา	 และส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน 

ต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะ	

	 โรงเรยีนยอแซฟอปุถมัภ์	ได้จดัให้มรีะบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา	ตามมาตรฐานการศกึษา 

ด้วยวงจร	PDCA	(Plan	–	Do	–	Check	–	Act)	โดยวางแผนการท�างาน	ปฏิบัติงาน	ติดตามตรวจสอบ	และประเมินผล	 

เพื่อน�ามาพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 นอกจากนี้มีการจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา	 ด�าเนินงาน 

ตามแผนทีก่�าหนด	จดัให้มกีารประเมนิผล	และตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา	ติดตามผลการด�าเนนิการ 

และจัดท�ารายงานผลการประเมินตนเอง	 (Self	 -	 Assessment	 Report	 :	 SAR)	 ท้ังระดับปฐมวัย	 และขั้นพื้นฐาน	 

ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด	ตามที่ภาครัฐก�าหนด	พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะ	บนเว็บไซต์โรงเรียน	และหนังสือซ่อนกลิ่น	 

เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก	(External	Quality	Assurance)

	 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	 หัวหน้างานมาตรฐาน	 คณะคุณครู	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน 

ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา	

	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยความเคารพอย่างสูง

	 	 	 	 	 	 	 	 	นางสายสุนีย	์กอสนาน

	 	 	 	 	 	 	 	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน (ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม)

       	 	 ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้	 ที่แสดงออกถึง	 ความรู	้ ความสามารถ	ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา	 และมีพัฒนาการ	 ในด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์และเขียน	สมรรถนะที่ส�าคัญ	และคุณลักษณะ	ที่พึงประสงค์	ในระดับ	ยอดเยี่ยม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
	 1.1.1)	 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน	 การเขียน	 การสื่อสาร	 และการคิดค�านวณ	 สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด	 ผู้เรียน 
ร้อยละ	95.02	มีความสามารถในการอ่าน	การเขียน	การสื่อสาร	และการคิดค�านวณ	ในแต่ละระดับชั้น	สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว ้
คอืร้อยละ	85	จากผลการประเมนิความสามารถในการอ่าน	การเขยีน	การสือ่สาร	และการคิดค�านวณ	ของผู้เรียน	ซ่ึงประเมนิโดยกลุม่สาระทัง้ 
8	กลุ่มสาระ	ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	 -	มัธยมศึกษาปีที่	6	จากการจัดกิจกรรมโครงการมาสนับสนุน	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะข้างต้น	 
เช่น	 	 โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติฯ	 โครงการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร	 	 กิจกรรมยุวกวี	 	 ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	 
การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการใช้สื่อ	กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี	กิจกรรม	Modern	IT	โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้	 
กิจกรรม	JS	Gen	ME	กิจกรรม	Learning	by	Doing	to	ICT	กิจกรรม	Knowledge	Development	กิจกรรม	Ability	of	Technology	 
ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์เป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล	ท�าให้ผู้เรียนน�าความรู ้
ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	 Wake	 Up	Media	 เด็กยุคใหม่	 สื่อสารอย่างสร้างสรรค์	 ได้รับรางวัลชมเชยเหรียญเงินระดับประเทศ	 
ด้านการคิดค�านวณ	 จากการด�าเนินงานตามนโยบายของทางโรงเรียนที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 
ได้จัดโครงการ	กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน	ได้แก่	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	กิจกรรม	Star	of	the	Math	กิจกรรม	Math	Genius	 
กิจกรรม	180	IQ	กิจกรรม	Math	for	Fun	โครงการ	1	ศิลป์	1	ดนตรี	1	กีฬา		งานประเมินโครงงาน/Big	Job	งานแข่งขันภายนอก	โครงการ	 
Study	Tour	Project	และโครงการพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นตามหลักสูตร	โดยผู้เรียนเกิดทักษะการคิดร่วมกัน	(Brain	Strom)	ท�างานร่วม
กับผู้อื่นได้

 1.1.2)	 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 โดยใช้เหตุผล 

ประกอบการตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาได้	 ผู้เรียนร้อยละ	 92.97	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ	 และแก้ปัญหาได้	 สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว้คือ	 ร้อยละ	 80	 

สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นการคิดวิเคราะห์	 คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 
อย่างมีเหตุผลประกอบ	โดยครูผู้สอนจัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้	โดยใช้กระบวนการสอนที่เน้นการไตร่ตรอง	กิจกรรมการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์	มีโครงการ	กิจกรรม	เช่น	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	กิจกรรม	Star	of	 
the	Math	กิจกรรม	Math	Genius	กิจกรรม	180	IQ	โครงการ	1	ศิลป	์1	ดนตร	ี1	กีฬา		งานประเมินโครงงาน/Big	Job	งานแข่งขัน 

ภายนอก	 โครงการ	 Study	 Tour	 Project	 	 กิจกรรมเพชรภาษา	 กิจกรรมอัจฉริยะทาง	 วิทยาศาสตร์	 กิจกรรมเจียระไนเพชร	 

กิจกรรม	 Junior	 Artist	 กิจกรรม	 Smart	 Brain	 กิจกรรม	 วิทย์สัปยุทธ์	 การแข่งขันวิชาการนานาชาต	ิ โครงการส่งเสริมการอ่านเฉลิม 

พระเกยีรตฯิ	กิจกรรม	Speak	It	Out		กิจกรรมชมรม		โดยครผูู้สอนประเมนิการอ่าน		คิดวเิคราะห์ของผู้เรยีน	เป็นรายบุคคล		ภาคเรยีนละ 

1	ครั้ง			มีการระดมสมองในการอภิปรายกลุ่มร่วมกัน				มีการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนได้ตรงประเด็น		สามารถแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าได้อย่างมีเหตุผล

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน	การสื่อสาร	และการคิดค�านวณ
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ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ	อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	
โดยให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้

	 ประเมินโครงงานผู้เรียน	สถานศึกษาได้ให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	ท�าโครงงานเป็นกลุ่ม	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียน
รู้เกี่ยวกับ	การท�างานเป็นทีม	การวางแผนการท�างาน	กล้าคิด	กล้าแสดงออก	รู้จักหน้าที่	มีความรับผิดชอบ	รู้จักการเป็นผู้น�า	และผู้ตามที่ด	ี
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักการแบ่งเวลา	 การแก้ปัญหาต่างๆ	 รู้วิธีการท�างานต่าง	 ๆ	 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการท�างานมีความ
สามารถคิดวิเคราะห์	คิดอย่างมีวิจารณญาณ	อภิปรายแลกเปลี่ยน	ความคิดเห็นโดยให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้	
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	 	 1.1.3)	 ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการสร้างนวตักรรม	ครผูู้สอนจดัการเรยีนการสอนแบบไตร่ตรอง	ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา	 

เช่ือมโยง		จดัการสอนเน้นให้ผูเ้รยีนเช่ือมระบบโครงงาน/Big	Job	มุง่เน้นให้ผู้เรยีนใช้กระบวนการ	คดิแก้ปัญหาและสร้างนวตักรรมประยกุต์ใช้ 

ในชีวิตประจ�าวัน	 มีผลงานจากการท�าโครงงาน	 ชิ้นงาน	 และผลการแข่งขัน	 เป็นที่ประจักษ์	 ผู้เรียนร้อยละ	 96.30	 มีความสามารถ 

ในการสร้างนวัตกรรม	 สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว้คือ	 ร้อยละ	 80	 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสอนท่ีเน้น 

การไตร่ตรอง	ฝึกกระบวนการคดิแก้ปัญหา	เชือ่มโยง	จดัการสอนเน้นให้ผูเ้รยีนเชือ่มระบบโครงงาน/Big	Job	มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนใช้กระบวนการ 

คิดแก้ปัญหาและสร้างนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	มีผลงานจากการท�าโครงงาน	ชิ้นงาน	และผลการแข่งขัน	

17JsJs16 



	 	 1.1.4)	 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสาร	 เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม	 สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอน	 โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้	 การสื่อสาร	 การท�างานอย่างสร้างสรรค์	 และมีคุณธรรม	 ผู้เรียนร้อยละ	 94.61	 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการสื่อสาร	 เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม	 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน	 

โดยเน้นกระบวนการเรียนรู	้การสื่อสาร	การท�างานอย่างสร้างสรรค	์และมีคุณธรรม	สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว้คือ	ร้อยละ	85	 
สถานศกึษาส่งเสรมิผูเ้รยีนให้มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	และการส่ือสาร	โดยการจดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิ	การแสวงหา 
ความรู้ด้วยตนเอง	 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม	 ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้	 น�าเสนอผลงานที่หลากหลาย	 น่าสนใจ	 และสร้างสรรค์	 
โดยการจัดโครงการ	/	กิจกรรม	เช่น	วิชาการสัญจร	โครงงาน/Big	Job	ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ	8	กลุ่มสาระ	การเรียนการสอน 

ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม	มีจุดเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยี	โดยสถานศึกษาจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้	จัดกิจกรรม	Modern	IT	โครงการ	 

JS	 Gen	ME	 กิจกรรม	 Learning	 by	 doing	 to	 ICT/	 กิจกรรม	 Knowledge	 Development	 กิจกรรม	 Ability	 of	 Technology		 
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลย	ีส่งผลให	้		ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลงานทางด้านการใช้เทคโนโลยี	 
และสามารถน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช	้ในการแข่งขันภายนอก	ระดับ	โรงเรียน	ระดับเขต	และระดับประเทศ

	 สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้	 Learn	 Education	 เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห	์ 
โดยน�าเทคโนโลยเีข้ามาสร้างเนือ้หาทางวชิาการ		ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกปฏบิตั	ิ	เพิม่การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างคณุครแูละนกัเรยีน	ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึง่ 
ของหลักการเรียนรู้แบบ	Blended-Learning	เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
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	 	 1.1.5)	 ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูรสถานศกึษา	ผูเ้รยีนร้อยละ	65.04	มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามหลกัสตูร 
สถานศึกษา	สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว้คือ	 ร้อยละ	65	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่า	 3.00	ผลการด�าเนินงาน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	 มีพัฒนาการตามเกณฑ์	 มีผลการแข่งขันระดับประเทศ	 และผลการทดสอบระดับชาติ	 O-NET	 

โรงเรียนมีการด�าเนินโครงการ	จัดกิจกรรม	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง	8		กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์	 
ที่สถานศึกษาก�าหนด	 โดยดูจากรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 รายงานสรุปผลการเรียน	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ปพ.5	 อีกทั้ง 
มีโครงการ	กิจกรรม	ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน	อาทิเช่น	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เช่น	กิจกรรม	Thai	Practice	more	 
get	more	กิจกรรม	คลินิกคณิตศาสตร์	โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	กิจกรรม	Star	of	the	Math	กิจกรรม	Math	Genius	 
กิจกรรม	180	 IQ	กิจกรรม		Math	 for	 fun		กิจกรรมพิชิตคณิตศาสตร	์ 	กิจกรรมคลังปัญญา	กิจกรรม	Social	Warm	up	กิจกรรม	 

To	be	Genius	โครงการ	JS	Green	School	กิจกรรมสวนสมุนไพร		กิจกรรมอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์		จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 
กิจกรรม	Speak	It	Out	กิจกรรม	Junior	Guide	โครงการ	Do	It	Yourself	โครงการ	International		English	on	Tour		โครงการ	 
Let’s	Speak	English	 โครงการ	English	 for	21st	 	Century	 โครงการภาษาจีน	แข่งขัน	 	Spelling	Bee,	Story	Telling,	Listen	 
&	Draw	Chinese	Handwriting,		Singing	Contest	Cooking		Presentation	จัดค่ายกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		 
และแข่งขันภายนอก	 	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง	 8	 กลุ่มสาระ	 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 

งานสอนเสริม	งานซ่อมเสริมผู้เรียน	เพื่อให้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต�่ากว่าเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือ	แก้ไข	พัฒนาผู้เรียนให้ม ี

ผลการเรียนรู้	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา	และตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
ก�าหนด

สถานศึกษาได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ	ให้เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน	
และพิธีมอบเหรียญ	เกียรติบัตรเชิดชูเกียรต	ิผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาไทย	

จัดโดยโครงการประเมินและพัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร	์ประจ�าปี	พ.ศ.	2562

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
(ปีการศึกษา	2561	–	2562)

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3
(ปีการศึกษา	2561	-	2562)

กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6	
(ปีการศึกษา	2561-2562)
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	 	 1.1.6)	 ผูเ้รยีนมคีวามรู้	ทกัษะพืน้ฐาน	และเจตคตทิีด่ต่ีองานอาชพี	พร้อมทีจ่ะศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้	มวีฒุภิาวะทางอาชพี 

เหมาะสมกับช่วงวัย	ผู้เรียนร้อยละ	99.60	มีความรู้	ทักษะพื้นฐาน	และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต	พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 
สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว้คือ	 ร้อยละ	 80	 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน	 ผ่านกิจกรรมชมรม	 กิจกรรมการ 
โครงงาน/Big	Job	การจัดท�าแฟ้มสะสมผลงาน	กจิกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชพี	ระดบัประถมศึกษาปีที	่3–6	และระดบัมธัยมศกึษา 
ปีที่	 1–6	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู	้มีทักษะพื้นฐาน	มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต	หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ	สามารถท�างาน 

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	และมีความพร้อมต่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนท�ากิจกรรมชมรมตามความสนใจและความถนัด	
โดยมีครูที่ปรึกษาชมรมให้ค�าแนะน�าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในภาคปฏิบัต	ิอย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถน�าไปประกอบอาชีพในอนาคต

สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการให้ความรู้ด้านเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเพื่อรองรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น		โดยได้รับความร่วมมือ
จากมหาวิทยาลัยปัญญาภิวัฒน	์และมหาวิทยาลัยมหิดล		มาแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เรียนสามารถน�าทักษะพื้นฐานที่เรียนในโรงเรียน	มาฝึกฝนต่อยอด	ท�าให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศ	ได้รับรางวัลมากมาย
ด.ญ.ฐิติกา	หวังพูลสวัสดิ์	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/2	นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ

วันที่	 3	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2562	

เข้าร่วมเเข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศ

แห่งจังหวัดนครปฐมประเภท 

แบดมิน ตัน	 รับรางวัลรอง 

ชนะเลิศอันดับ1

วันที่	28	กันยายน	พ.ศ.2562	

เข้าร่วมเเข่งขันรายการ	 NTS	

junior	championchip	2019 

รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท	

หญิงเดี่ยว	รุ่นอายุ	14	ปี

วันท่ี12-21	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.2562 

เข้าร่วมเเข่งขันกีฬานักเรียน	 นักศึกษา 

เเห่งชาต	ิประเภท	เเบดมนิตนั	หญงิเดีย่ว	 

รอบคัดเลือกตัวเเทนเขต	 7	 รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ1

วันที่	 21-25	 ธันวาคม	พ.ศ.2562	 เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน 

รายการ	Jorakay	junior	badminton	championchip	2019 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ประเภท	 หญิงเด่ียว 

รุ่นอายุ14	ปี
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14	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2562	 การแข่งขัน 

ชงิชนะเลศิแห่งจงัหวดันครปฐม	ประเภท 

กีฬาแบดมินตัน	 ประเภทชายเดี่ยว	 

รุ่น	U15	รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	1

ประเภทชายคู่	รุ่น	U15	รบัรางวลั	ชนะเลศิ

8-12	 เมษายน	 พ.ศ.2562	 การแข่งขัน	

APACS-AMPUNSUWAN	AYUTTHAYA 

OPEN	 2019	 ประเภทชายคู่	 รุ่น	 U15 

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

16-22	กรกฎาคม	พ.ศ.2562	การแข่งขัน 
กีฬาแบดมินตันนักเรียน	 ชิงถ้วยผู้บัญชา 
การทหารอากาศ	ครัง้ที	่48	ประจ�าปี	2562 
โดยสมาคมกฬีาแบดมนิตนัแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ์		รับรางวลัรองชนะเลศิ 
ชายคู่	อันดับ2	รุ่น	U15

13-17	กันยายน	2562	รายการ	 
Bangkok	 Badminton	 2019	 
ป ร ะ เ ภ ท ช า ย เ ดี่ ย ว 	 U 1 5 
รับรางวัล	 รองชนะเลิศอันดับ	 1 
และ	 ประเภท	 ชายคู ่ 	 U15 
รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ2

วันที่	11	สิงหาคม	พ.ศ.2562	เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดรายการ	TIGER	THAI	SONG	KI	YOUNG	CUP	15th	
อาคารชาญชัยอะเคเดียม		มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ได้รับรางวัล	2	เหรียญทอง,	1	เหรียญเงิน	และ	1	เหรียญทองแดง	
รายการที่1	เหรียญทอง	จากการแข่งขันร�าพุมเซ่ประเภททีมหญิง	รุ่นอายุ	15-17	ปี	สายเขียว
รายการที่2	เหรียญทอง		จากการแข่งขันร�าพุมเซ่ประเภทคู่หญิง	รุ่นอายุ	13-14	ปี	สายเขียว
รายการที่3	เหรียญเงิน	จากการแข่งขันร�าพุมเซ่ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอาย	ุ15-17	ป	ีสายเขียว	
รายการที่4	เหรียญทองแดง	จากการแข่งขันเคียวรูก	ิรุ่นอายุ	15-17	ปี	Class	C

นายณัฐดนัย	มณีสว่าง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4/5	นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ

นางสาวลลิตา	ดวงเจริญพรลาภ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5/2	นักกีฬาเทควันโด

ประเภทนักกีฬาว่ายน�า้ได้รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลมากมายในหลายรุ่น

18-19	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2562 
การแข ่ งขันว ่ ายน�้ า 	 ศิ ลปากร 
แชมป์เปี้ยนชิพ2

10-11	สิงหาคม	พ.ศ.2562	KING	COLLEGE	
SWIMMING	CUP	ณ	ภปร.ราชวิทยาลัย

1	กนัยายน	พ.ศ.	2562 
การแข ่งขันว ่ ายน�้ า 
S.G.Championship	
2019

22	ธันวาคม	พ.ศ.2562
Ramil		แชมป์เปี้ยนชิพ
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 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

	 	 1.2.1)	 เรยีนมคีณุลกัษณะและค่านยิมทีด่	ีเป็นแบบอย่างได้	ผูเ้รยีนร้อยละ	98.17	มคีณุลักษณะและค่านยิมทีด่	ีเป็นแบบอย่างได้ 

สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว้คือ	ร้อยละ	90	สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	เพื่อส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนเป็นคนดี	 มีจิตใจดีงาม	 และมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่ก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์	 นโยบายและพันธกิจด้านผู้เรียน	 ในเรื่อง 
ความรกัชาต	ิศาสน์	กษตัรย์ิ	รกัความเป็นไทย	ซือ่สตัย์สจุริต	มวีนิยั	ใฝ่เรยีนรู	้อยูอ่ย่างพอเพยีง	จติสาธารณะ	และสถานศกึษา	ได้เพิม่เตมิ		รกั 

และรับใช้	มีการประเมินผู้เรียนทุกคนผ่านทางครู	ผู้ปกครอง	และผู้เรียนประเมินตนเอง	โดยใช้สมุดบันทึกเยาวชนคนด	ีทั้ง	4	ด้าน	คือ	 
ด้านความเป็นลูกที่ดี		ความเป็นผู้เรียนที่ด	ี	ความเป็นคนดีของสังคม		และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

  1.2.2)	 ผูเ้รยีนมคีวามภมูใิจในท้องถิน่	เหน็คณุค่าของความเป็นไทย	มส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์วฒันธรรม	ประเพณ	ีและภูมิปัญญาไทย 
ผู้เรยีนร้อยละ	100.00	มีความภมูใิจในท้องถิน่	เหน็คณุค่าของความเป็นไทย	มส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์วฒันธรรม	ประเพณ	ีและภมูปัิญญาไทย 
สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษาก�าหนดไว	้ร้อยละ	95	ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย	และภูมิใจในความเป็นไทยโดย	เฉพาะภูมิปัญญา 
ในท้องถิ่นของตนเอง	 จากการจัดกิจกรรม/โครงการ	 Study	 Tour	 Project	 ที่ด�าเนินการให้ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน	ภายในจังหวัดนครปฐม	และชุมชนใกล้เคียง	เช่น	องค์พระปฐมเจดีย์	 
วัดท่าพูด	ตลาดน�้าดอนหวาย	ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน	พุทธมณฑล	พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย	มีโครงการรักษ์ไทย	ประกอบ 
ด้วยกิจกรรมภูมิปัญญาไทย	การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	วันไหว้ครู	กิจกรรมวันสงกรานต์

	 สถานศึกษาจัดอบรมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้ผู้เรียนเพื่อน�าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่	 อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
เพิ่มความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม	ประเทศชาต	ิศาสนา	และพระมหากษัตริย์	พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตน	ส่งเสริม 
ให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย	ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน	นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

	 วันที่	 31	กรกฎาคม	พ.ศ.2562	จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ	ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
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  1.2.3)	 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	 กระบวนการพัฒนาด้านผู้เรียนสามารถยอมรับที่จะ 

อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย	 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนคาทอลิก	 มีฝ่ายจิตตาภิบาลเป็นผู้ด�าเนินงานพิธีกรรม	 

และศีลศักดิ์สิทธิ	์ทางโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนนับถือต่างศาสนาทุกคน	ได้เข้าร่วมพิธีมิสซา	บูชาขอบพระคุณ	ที่จัดขึ้นเป็นประจ�า 
ทุกเดือน	 ผู้เรียนยอมรับ	 และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาคาทอลิกเป็นอย่างดี	 มีการด�าเนินโครงการลูกเสือเนตรนารี	 ให้กับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี	 และส่งตัวแทนไปร่วมเข้าค่ายลูกเสือ	 เนตรนารี	 งานชุมนุมลูกเสือ 

รัตนโกสินทร	์ ครั้งที่	 9	 เมื่อวันที่	 4-8	 ธันวาคม	 2562	ณ	ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	 อ.ศรีราชา	 จ.ชลบุร	ี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6 

ได้เข้าร่วมเรยีนนกัศกึษาวชิาทหาร	บ�าเพญ็ประโยชน์	สภานกัเรยีน	คณะกรรมการนกัเรยีน	ท่ีส่งเสรมิการอยูร่่วมกนัของนกัเรยีน	การปรบัตวั 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมบนความแตกต่างและหลากหลาย	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น	 เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	 
และพลเมืองที่ดีของโลก

วันที่	11	พฤศจิกายน	พ.ศ.2562	งานประเพณีลอยกระทงนักเรียนเกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย

	 วนัที	่16	สิงหาคม	พ.ศ.2562	ผู้เรยีนเข้าร่วมโครงการ		JS	Green	School	โครงการทีเ่ชญิชวนนกัเรยีนทกุคนเข้ามาร่วมแยกขยะ 

ภายในห้องเรียนของตนเอง	ไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติก	กระดาษ	กระป๋อง	ให้แยกไว้	 เมื่อถึงวันที่ก�าหนดจะน�าจ�าหน่ายและน�ารายได ้

เข้าบัญชีของห้องเรียน	โดยฝากกับธนาคารโรงเรียน	รายได้ส่วนหนึ่งน�าไปบริจาคกับหน่วยงานต่างๆ

วันที	่4-8	ธันวาคม	พ.ศ.2562	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนาร	ี
ส่งเสริมผู้เรียนเกิดการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
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วันที	่27	มกราคม	พ.ศ.2562	รด.ปี	3	นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายและท�ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น	
ยอมรับความคิดเห็น	ความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล

วันที่	13	กรกฎาคม	2562	นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	คัดแยกขยะ	ณ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตสนามจันทร์

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมชมรม

วันที	่5–6	กันยายน	พ.ศ.	2562
สถานศึกษาได้จัดงานวันวิชาการ	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน	เข้าร่วมกิจกรรม	กล้าแสดงออก	และมีสุขภาพจิตที่ดี

  1.2.4)	 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย	และจิตสังคม
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วันที่	4-5	มิถุนายน	พ.ศ.	2562
สถานศึกษาจัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนทั้งโรงเรียนเป็นประจ�าทุกปี

มาตรฐานที่ 2 ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
	 การบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา	 ครอบคลุม	 ด้านวิชาการ	 ด้านครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ด้านข้อมูล 
สารสนเทศ	และด้านสภาพแวดล้อม	โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	เพือ่สร้างความมัน่ใจด้านคุณภาพ 
การศึกษา
	 2.1		 สถานศึกษามีเป้าหมาย	วิสัยทัศน	์และพันธกิจที่ก�าหนดไว	้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ	นโยบายของรัฐบาล 
และต้นสังกัด	สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน	เป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง		นโยบายปฏิรูป 
การศึกษา	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา	ปีการศึกษา	2558	–	2562	และแผนปฏิบัติการประจ�าปี

วันที่	19	มิถุนายน	พ.ศ.2562	จัดประชุมผู้บริหาร	ครูเพื่อก�าหนดแผนงาน		นโยบาย		เป้าหมาย		วิสัยทัศน์	
แนวทางการศึกษาให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนก�าหนด

	 	 2.2	 สถานศึกษาบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ	โดยมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	 
จดัท�าทกุ	5	ปี	และแผนปฏบิตักิารประจ�าปี	ทีส่อดคล้องกบัการพฒันาผู้เรยีนทกุกลุ่มเป้าหมาย	มีการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา	 
ให้มคีวามรู	้ความเชีย่วชาญ	มีการปรบักลยทุธ์ใหม่ๆ	ให้ทนัสมยัทนัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกยคุปัจจบุนั	มกีารก�ากบัตดิตาม	และด�าเนนิงาน 
ตรวจสอบ	ประเมินผล	และปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	มีการตรวจสอบและถ่วงดุล	มีการบริหาร 
เชิงกลยุทธ์	และใช้หลักการมีส่วนร่วม	การบริหารจัดการแบบคุณภาพ	ISO	9001:2015	การบริหารอัตราก�าลัง	ทรัพยากรทางการศึกษา	 
ระบบนิเทศภายใน	 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน	 จัดท�าข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันสมัย	 น�าไปประยุกต์ใช้ได้	 
ด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	เปิดโอกาส	ให้ผู้ปกครอง	และชุมชนมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา		

วันที	่9	พฤศจิกายน	พ.ศ.2562		ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู
สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครอง	และจัดประชุมเกี่ยวกับกิจกรรม	ของโรงเรียนอย่างสม�า่เสมอ
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 2.3 สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ มเปาหมาย 
ทกุคน และดาํเนนิการอยางเปนรปูธรรม บรหิารจดัการเกีย่วกบัวชิาการทัง้ดานการพฒันาหลกัสตูร กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่นนคณุภาพ
ผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่เปนแบบอยางได

ËÅÑ¡ÊÙμÃ·Õèà» �´ÊÍ¹
ชื่อหลักสูตร ตัวยอ

ระดับอนุบาล ประกอบดวย

1. หลักสูตร Kindergarten Intensive English Course (KIEC)

2. หลักสูตร Kindergarten Extra English Course (KEEC)

ระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 

1. แผนการเรียนสามัญ (GP)

2. แผนการเรียนIntensive English Course (IEC)

3. แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG)

4. แผนการเรียน English Programme (EP.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (SMP)

2. แผนการเรียนสามัญ (GP)

3. แผนการเรียน Intensive English Course (IEC)

4. แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG)

5. แผนการเรียน English Programme (EP.)

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย 

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (SMP)

2. แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษา (MAP)

3. แผนการเรียนภาษา-ภาษา (LAP)

4. แผนการเรียนสหศิลป (LAP+IP)

5. แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG)

6. แผนการเรียน English Programme (EP.)

 ระดับประถมศึกษา ประกอบดวย แผนการเรียนสามัญ (GP) แผนการเรียนIntensive English Course (IEC) แผนการเรียน 

Joseph Gifted Programme (JSG) แผนการเรียน English Programme (EP.) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย 
แผนการเรยีนวทิยาศาสตร-คณติศาสตร (SMP) แผนการเรยีนสามญั (GP) แผนการเรยีน Intensive English Course (IEC) แผนการเรยีน 
Joseph Gifted Programme (JSG) แผนการเรียน English Programme (EP.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดวย 

แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร (SMP) แผนการเรียนคณิตศาสตร-ภาษา (MAP) แผนการเรียนภาษา-ภาษา (LAP) 
แผนการเรียนสหศิลป (LAP+IP) แผนการเรียน Joseph Gifted Programme (JSG) แผนการเรียน English Programme (EP.) 
มีการกําหนดโครงสรางหลักสูตร ของรายวิชาเพิ่มเติม ตามจุดเนนของ สถานศึกษาตามอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
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 2.4 สถานศึกษากําหนดใหคุณครูและบุคลากรทุกทานตองไดรับการอบรมไมนอยกวาคนละ 60 ชั่วโมงตอปศึกษาทั้งดาน
ความรู  เทคโนโลยี  คุณธรรม  จริยธรรม  และดานวิชาชีพ ทําการวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ 1 เรื่อง สนับสนุนใหศึกษาตอใน
ระดับปริญญาโท สนับสนุนใหครูไดศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และตางประเทศ เพื่อนําความรูมาเผยแพร ดวยกิจกรรม KM เพื่อนําไป
พัฒนายังสวนตาง ๆ นอกจากนี้ สถานศึกษาสงเสริมใหครูไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ที่เนนการไตรตรอง เนนผู เรียนเปนสําคัญ กําหนดจุดประสงคการเรียนรู  ครบท้ังดานความรู 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค สงเสริมครูใหใชสื่อเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มุงเนนพัฒนาการของผูเรียน ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกปญหา 
ใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน และคุณภาพชีวิต มีการบันทึกหลังสอน และนํามาปรับปรุง  มีการประเมินแผนการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และมีการนิเทศการสอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ สถานศึกษา
สงเสริมใหครูศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน มีการปฐมนิเทศและประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูเขาใหม มีรางวัลที่คณะครูไดรับ 
เชน รางวัลครูดีเดนฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเดน รางวัลคุรุสดุดี รางวัลโครงการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดีเดน ครูชํานาญการ ของฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑล

อบรม PLC พัฒนาครู อบรมคุณธรรมบุคลากร หัวขอ 

“ครู ผูสอนศีลธรรมในโรงเรียน”
อบรมการจดัการเรยีนรูยคุดจิทิลัใหครแูละบุคลากร

โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปนประจําทุกป

โครงการพักผอนประจําปครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษามีทุนการศึกษาสําหรับคุณครู

เพื่อเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น

กิจกรรม Thank you Teacher กิจกรรม Family night

สวัสดิการชวยเหลืองานของครูเชนงานแตง รับขวัญสมาชิกใหมของครอบครอบครัวครู เปนตน
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 2.5 สถานศึกษาพัฒนาจัดสภาพแวดลอมภายในใหอื้อตอการเรียนรู บริหารจัดการสถานท่ีใหมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ตามมาตรฐานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมท่ีชวยใหผูเรียนไดอยูในส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม มีอาคารเรียน หองเรียน หองปฏิบัติการ เพียงพอ
ตอความตองการ มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย เชน สวนสมุนไพร สวนวรรณคดี สวนหิน สวนเกษตร สวนวิทยาศาสตร สนามกีฬา 
สระวายนํ้า สภาพแวดลอมภายในโรงเรียนมีมุมพักผอน ตนไมหลากหลายชนิด มีสนามกีฬาทั้งกลางแจง และในรม มีการสํารวจซอมแซม
อาคารสถานที่ วัสดุ-ครุภัณฑ ใหอยูในสภาพใชงานไดดี มีความปลอดภัย มีบันทึกการใชแหลงเรียนรู มีการจัดโครงการ กิจกรรมในการ
สงเสริมสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัของผูเรยีน เชนโครงการตรวจสขุภาพนกัเรยีน การฉดีวคัซนี การเคลอืบฟลอูอไรด  การซอมภัย
พิบัติ เพื่อใหครูและนักเรียนมีทักษะเตรียมความพรอมดานอุบัติภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัยอยางทั่วถึง และ
มีระบบการจราจรท่ีเปนระบบ มีการบริการหองสมุด ที่ใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ หองคอมพิวเตอร และหองเรียน iPad  
เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนาตนเองใหทันกับเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน ผูเรียนคนพบจินตนาการใหมๆ เปนพื้นฐานตอยอดในอนาคต 
สรางโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ปรับปรุงสาธารณูปโภคใหเพียงพอ เปนระบบ อยูในสภาพท่ีใชการไดดี สะอาด ปลอดภัย 
เอื้อตอการเรียนรู

 2.6 สถานศึกษาบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได 
สถานศึกษาบริหารจัดการระบบขอมูล และสารสนเทศพ้ืนฐาน ที่ครอบคลุม ถูกตอง และสมบูรณ โดยจัดเก็บสื่อครอบคลุมงาน
ในดานตางๆ ภายในโรงเรียน เพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนรู เชน ขอมูลดานบุคลากร งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน 
งานทะเบียนวัดผล งานการเงิน งานหองสมุด หองพยาบาล ครุภัณฑ ระบบเติมเงิน สหการ งานมาตรฐาน ครบท้ังดานโรงเรียน 
ดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานผูเรียน และดานชุมชน ดวยโปรแกรม MIS โดยดานการจัดการเรียนรู สงเสริมใหมีหองเรียน iPad  
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร เปนตน

อาคารทุกแหง ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และแหลงเรียนรูตางๆ เชน สวนสมุนไพร สวนไมในวรรณคดี มีจํานวนเพียงพอตอความตองการ สะอาด 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยทุกหองเรียน มีการจัดเวรประจําวันของผูเรียน สวนอื่นๆ เชน หองนํ้า โรงยิม เปนตน มีพนักงานชวยดูแลความสะอาด 

ในสวนของอาคารเรียนที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม โดยผูมีสวนเกี่ยวของ ติดตาม ซอม บํารุง ดูแลรักษา ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู

โรงเรียนมีการจัดแสดงขอมูลสารสนเทศบนหนาเว็บไซตที่เปนปจจุบัน สะดวกในการใชงาน และสืบคนขอมูลตอบสนองความตองการของนักเรียน
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ÁÒμÃ°Ò¹·Õè 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

 สถานศกึษามคีวามตระหนกักาํหนดนโยบายใหครูจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
โดยยึดมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สรางโอกาส
ใหผูเรยีนมสีวนรวมในการเรยีนรูผานกระบวนการคดิและปฏบิตัจิรงิ มกีารบรหิารจดัการชัน้เรยีนเชงิบวก
เพื่อสรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลผูเรียน และ
นําผลมาพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ รวมทั้งรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูล
ปอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิต สถานศึกษากําหนดนโยบายใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอน
ที่เนนการไตรตรอง จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู ที่สามารถ
นาํไปจัดกจิกรรมไดจรงิ การใหภาพรวม สรางความเขาใจ สรางบรรยากาศในช้ันเรียน สรางประสบการณ 
การวินิจฉัยประสบการณ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู แกปญหา ตามสภาพจริง ผานคําถามสะทอน 
คําถามเช่ือมโยง คําถามปรับใช ที่ใชไดจริงในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจ 
ฝกทักษะความคดิรวบยอด การคดิวเิคราะห คดิอยางมเีหตผุล ฝกประสบการณทางปญญา สรางแรงจงูใจ
ในการเรียนการโตตอบ การนําเสนอแนวคิด อภิปราย ตรวจสอบความคิด ประเมินทางเลือก มีการ
นํากระบวนการกลุมเขามาใช มีแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียน และ
สอดคลองกบัวตัถุประสงคในแผนการเรียนรู มเีน้ือหาครอบคลุมมาตรฐาน และตวัชีว้ดัทกุสาระการเรียนรู 
จัดกิจกรรมตางๆ ที่สนับสนุนใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน สามารถแกปญหา มีจิตบริการ และความเปน
พลเมืองที่ดี เชน การเขาคายพักแรม การทําโครงงาน กิจกรรมสงเสริมการแสดงออกในเทศกาลตางๆ 
การแขงขันกีฬา รวมถึงกิจกรรมกีฬาสี เปนตน

 3.2  ใชสือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทัง้ภมูปิญญาทองถิน่
ที่เอื้อตอการเรียนรู
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาครู ในการเลือกใชสื่อ การผลิตสื่อ
โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ผานการสงครูอบรมท้ังภายในสถานศึกษา และ
ภายนอกสถานศกึษา เพือ่ใหคณะครูสามารถจดัการเรยีนรูใหเปนไปตามความสนใจ
และศกัยภาพของนกัเรยีน โดยครสูามารถจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ทีมุ่งพฒันา
คุณภาพนักเรียน และสมรรถนะนักเรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 สอดคลอง
กับตัวช้ีวัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 และ
หลักสูตรมาตรฐานสากล World Class Standard School โดยโรงเรียน
มีการบริหารจัดการการเรียนการสอน และงานสนับสนุนการเรียนรู โดยใช
กระบวนการ  PDCA ในการทํางาน มีการวางแผน กําหนดวัตถุประสงค ชัดเจน 
เปนระบบ มีกิจกรรมการฝกปฏิบัติ แบบฝกหัด และการประเมินที่ครอบคลุม
จดุประสงค ครใูชสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังนาํภมูปิญญา
ทองถิน่มาบรูณาการในการจัดการเรียนการสอน เนนทกุกลุมสาระ และบูรณาการ
ขามกลุมสาระ โดยใชสื่อสารสนเทศและแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เอื้อตอการเรียนรู มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน
สรางโอกาสใหผูเรยีนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง จากสือ่ทีห่ลากหลาย  จดักจิกรรม
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัด การเรียน
การสอน
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 3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย ความสะดวก
ทีเ่อือ้ตอการเรยีนรู สถานศกึษาสนบัสนนุ สงเสรมิใหครผููสอนมกีารวางแผนกระบวนการจัดการเรยีนรู มีการบรหิารจดัการชั้นเรยีนอยางเปนระบบ 
มีประสิทธิภาพ โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 
ดวยกระบวนการนิเทศการเรียนการสอนของครูผูสอนแบบกัลยาณมิตรท้ังระบบ เพือ่ครูผูสอนจะไดพฒันาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธภิาพ
มกีารจัดกจิกรรมการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยเนนการมีปฏสิมัพนัธเชงิบวก จดักจิกรรมใหหลากหลายเลือกใชเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล
ใหเหมาะสมกับผูเรียน นอกจากน้ันมีการสรางบรรยากาศในหองเรียน  สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการเสริมแรงบวกใหกับผูเรียน ตลอดจน
เอือ้อาํนวยความสะดวกใหกับผูเรียน ผานกจิกรรม/โครงการตางๆ เชน การจดัการเรยีนสอน การประเมนิบรรยากาศชัน้เรยีน  โครงการคนดศีรยีอแซฟ
การอบรมคุณธรรม กิจกรรมสานสัมพันธ เปนตน จากการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สงผลใหนักเรียน มีความกระตือรือรนในการเรียนรู และ
สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลสัมฤทธ์ิเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงคและความสามารถในการคิดวิเคราะหดีขึ้นตามลําดับ อีกทั้งยังทําให
บรรยากาศการเรียนรู เปนบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียนใหเรียนรูอยางมีความสุข

 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
    สถานศึกษามีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยครู
ศึกษา วางแผน การจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผล ครูไดจัดทําโครงสราง
รายวิชา แผนจดัการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสาํคญั และนําผลการประเมิน มาจดัทาํวจิยัในช้ันเรยีน
เพือ่พฒันาผูเรยีนอยางเปนระบบ ครูรูจกัผูเรยีนดานพฤตกิรรมเปนรายบคุคล โดยผานกจิกรรม
โฮมรูม การอบรมจากครูประจําชั้น ดานจริยธรรม คําสอน สัปดาหละ 4 คาบ กิจกรรมตาม
แบบประเมิน SDQ ทําใหทราบขอเดน ขอดอยของผูเรียน และใชวิธีการวัด และประเมินผล
อยางหลากหลายท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคญั  โดยมีการวิเคราะห และประเมินผูเรยีนเปนรายบุคคล 
ทําใหทราบความแตกตาง และขอจํากัดของผูเรียนเปนรายบุคคล ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน 
ทําใหผูเรียนทราบจุดที่ควรพัฒนา สงผลใหผูเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ผูเรียน
มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ นอยลง ผลการสอบระดับชาติ O-NET และเกรดเฉลี่ยโดยรวม
สูงขึ้น มีผูเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแขงขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ
และการแขงขันรายการอื่น ๆ ในระดับประเทศมากขึ้น

ามสามารถในการคดวเคราะหดขนตามลาดบ อกทงยงทาให
มคีวามสุข
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3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับ เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู
สถานศกึษาจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน เพ่ือใหผูเรยีนกลาคดิ กลาแสดงออก รูจกัการทาํงานรวมกนัเปนหมูคณะ มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู การ
ใหขอมลูปอนกลบัระหวางเพ่ือนกับเพือ่น , ระหวางผูเรยีนและผูสอน เพือ่เกิดการปรบัปรงุ พฒันาการเรยีนรู และผูเรยีนไดเรยีนรูโดยเชือ่มโยงบรูณา
การสาระการเรียนรูและทักษะดานตางๆ ดานการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอยางเปนระบบ ใชเครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อนําไปใชพัฒนาตนเอง

 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถานศึกษาจัดสอบ 
Tedet เพื่อประเมินผลผู เรียนเปนรายบุคคล และนํามา
เปรียบเทียบกับกลุมโรงเรียน ในระดับชั้นเดียวกันทั่วประเทศ 
เพือ่วัดผลดานการประยกุตใชเนือ้หาทีเ่รยีนมาในการแกโจทย
ปญหา โครงการน้ี จัดโดย สสวท. รวมกับ ประเทศเกาหลี 
ขอสอบเปนขอสอบกลาง สงตรงมาจากประเทศเกาหลี เนนเนือ้หา
ในการเรียนรู จุดประสงคของการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห และการแกปญหาของผูเรียน

สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
มีคณะกรรมการจัดการศึกษา วางแผนนโยบาย วิสัยทัศน แผนพัฒนาสถานศึกษา 5 ป(2563-2567) และแผนปฏิบัติการประจําป

ÇÑ¹·Õè 16 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¾.È.2562 ¼ÙŒàÃÕÂ¹¹íÒàÊ¹Íâ¤Ã§§Ò¹ Big Job

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล
ผูล้งนามแทนผูร้ับใบอนุญาต/ผูจ้ัดการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

บาทหลวงสุชาติ  อุดมสิทธิพัฒนา
ผูอ้ํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์/

ประธานกรรมการ

บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล
ผูดู้แลฝ่ายบริหารทัว่ไปแผนกชาย

นายอภิวัฒน ์ สวัสดี
ผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายจิตตาภิบาลแผนกชาย

นางสายสุนีย ์กอสนาน
ผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

นางวริยา  อินพาเพียร 
ผูช่้วยผูอ้ํานวยการแผนกหลักสูตรสองภาษา

นายสามัคคี  กิจเจริญ
ผูช่้วยผูอ้ํานวยการศูนยภ์าษาอังกฤษนิตโย

นางสาวสุขสราญ บัวทอง                   
 ผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

แผนกหญิง

นางสุกาญดา   วีระชุนย ์              
  ผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

แผนกหญิง

นางวรวีร์   พลายละหาร              
ผูช่้วยผูอ้ํานวยการแผนกอนุบาล

นางสาวปิลันญา วงศบ์ุญ
ผูช่้วยผูอ้ํานวยการ

ฝ่ายวิชาการแผนกชาย

นายคธาศักดิ ์กิจประเสริฐ
ผูช่้วยผูอ้ํานวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียนแผนกชาย

นายเดชสกล จึงประวัติ  
 ผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป

แผนกหญิง

นางอุษา พุทธชาติเสวี              
 ผูช่้วยผูอ้ํานวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกหญิง

บาทหลวงสุพัฒน ์หลิวสิริ
ผูช่้วยผูจ้ัดการดูแลงานการเงินและงบประมาณ/

จิตตาภิบาลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

เซอร์ชอง-บัปตีส สุดประเสริฐ
อธิการิณี/รองผูอ้ํานวยการ

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์แผนกหญิง

เซอร์กัลป์ลิสตัส อินพาเพียร
ผูช่้วยรองผูอ้ํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

แผนกหญิง
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Plan  คณะกรรมการจดัการศกึษาแผนกสามญัชาย ประชมุวางแผนทกุวนัจนัทร
และคณะกรรมการจัดการศึกษาแผนกสามัญชายและสามัญหญงิ ประชุมวางแผน
รวมกันทุกวันอังคาร

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 10.30 น. 
ฝายกิจการนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
จัดการประชุมผูแทนผูปกครองเครือขาย 

ระดับชวงชั้น แผนกชาย แผนกหญิง และอนุบาล 
ปการศึกษา 2562 - 2563

18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประชุมจัดทํา

แผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ 2563

3 กันยายน พ.ศ. 2562 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาทองถิ่น

19 มถินุายน พ.ศ. 2562 การประชมุใหญ
สามัญผูบริหาร ปการศึกษา 1/2562

9 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการประเมินมาตรฐาน 

ประกันภายในและประเมินภายนอก 
สมศ.รอบ 4 พื้นฐาน

18 - 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 
ประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 49

23 มกราคม พ.ศ. 2563 
การประชุมปฏิบัติการ

จัดสอบ O - NET ปการศึกษา 2562

17 กันยายน พ.ศ. 2562 
ประชุมเตรียมความพรอม

รับการประเมินจาก
สมศ. รอบที่ 4

10 กันยายน พ.ศ. 2562
การประชุมคณะกรรมการรวม 4 ฝาย

18 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

2563-2567

 13 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อบรมคุณครู
และเจาหนาที่ เปดปการศึกษา 2562"

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประชุมสมาคมผูปกครองและครู

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ
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 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 
ตตาDo

วิชาการ

กิจการ
นักเรียน

บริหาร
งานทั่วไป

ฝาย
มาตรฐาน

จิตตา
ภิบาล

NELC

จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และใชขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
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วันจันทรที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
ฝายมาตรฐานคุณภาพ รวมกับหัวหนามาตรฐาน

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดทํารายงานประจําปการศึกษา 2562 (SAR) 
ณ หองประชุมอาคารนักบุญยอหนปอลที่ 2

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐม นางสาวรัตนา ศิริชยานันท และ 
นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย มานิเทศติดตาม

การเตรียมความพรอมเขารับการประเมิน
สมศ.รอบ 4  ณ หองประชุม 2

วันจันทรที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม (ศธจ.นครปฐม) 

ไดรับเกียรติจากศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายสมชาย พูลศรี 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ นางสาวรัตนา ศิริชยานันท ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย 
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  และนางสาวอนงค คุณธรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน มาเยี่ยมเยือนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลความพรอมการเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

วั

ศึกษ
ศึกษา

Check
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วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะผูบริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน 
ไดรับเกียรติจากศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย และนางสาวรัตนา ศิริชยานันท 

นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา และ สนับสนุนการตรวจราชการ ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ หองประชุม 2 อาคารสันตะมารี

วันที่ 20 - 23 มกราคม 2563 คณะกรรมการนิเทศการสอน เขตการศึกษา 5 และฝายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 มาเยี่ยมชมการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครูในกลุมสาระการเรียนรู 

เพื่อพัฒนาการเรียนของนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ไดเต็มตามศักยภาพ ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภสามพราน

24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เขารวมสังเคราะหรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 
ของโรงเรียนเอกชน เพื่อสรุปผลรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาในภาพรวม ของโรงเรียนเอกชน
เพื่อนําผลมาพัฒนาการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา (SAR)

คุณภ

Act
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