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	 ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา	 ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน	 นักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนที่
ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอด	 จนท�าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาประสบความส�าเร็จในทุกด้าน	 
มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง	 โดยปีที่ผ่านมาได้รับการรับรองโรงเรียนมาตรฐานสากล	 ตามเกณฑ์คุณภาพแห่งส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (OBECQA)	 และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง	 จากการมีส่วนร่มในการจัดการ
ศึกษาของทุกฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไปโรงเรียนจะสามารถพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อบุตรหลานของเรา	 
เพื่อคุณภาพการศึกษา	คุณภาพชีวิตและเพื่ออนาคตของชาติ

ขอขอบคุณครับ
นายไพศาล	ศรีฟ้า

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา		

 สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
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คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 (OBECQA)	 และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง	 จากการมีส่วนร่มในการจัดการ
ศึกษาของทุกฝ่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไปโรงเรียนจะสามารถพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อบุตรหลานของเรา	 
เพื่อคุณภาพการศึกษา	คุณภาพชีวิตและเพื่ออนาคตของชาติ

ขอขอบคุณครับ
นายไพศาล	ศรีฟ้า

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา		

 สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
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เรยีน	ผูป้กครอง	และผูม้ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา	ทีเ่คารพ
ทุกท่าน
	 ทุกสิ้นปีการศึกษาทางโรงเรียนจะมีการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
สาธารณชน	 ได้แก่	 ผู้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ศิษย์เก่า	 ชุมชน	
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมถึงผู้มีอุปการคุณต่อทางโรงเรียนทุกท่าน	ทั้งนี้เพื่อให้
รับทราบผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกๆ	ด้านในรอบปี	พร้อมที่จะน�าข้อคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์	 มาปรับปรุงแก้ไข	 และพัฒนาต่อไป	 ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียน
	 ในการจัดการศึกษารอบปีท่ีผ่านมา	 โรงเรียนได้มุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียน 
การสอน	 พัฒนาครูและบุคลากร	 เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง	 
อย่างเติมศักยภาพในทางท่ีชอบและถนัด	 โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา	ผู้ปกครอง	และชุมชน	ส่งผลให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ	และมีคุณภาพ
สงูขึน้	ได้รบัการประเมินตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน	 (OBECQA)	มีผลการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	และผลการแข่ง
ทักษะทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม	ทั้งระดับภาคและระดับประเทศที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	 มีผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพ่ิมขึ้น	 จนโรงเรียน 
ยกระดับเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่	 อีกทั้งยังได้รับการประกาศจากส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
	 ในปีการศึกษา	 2561	 นี้	 ขอเรียนว่าทางโรงเรียนยังคงจัดการศึกษาเพ่ือ 
ผลประโยชน์สูงสุดของนักเรียน	 โดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	 ทั้งนี้เพื่อ 
การพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นและยั่งยืน	เป็นพลโลกที่มีคุณภาพ	ตามแนวทางการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล	โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจาก
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างดีอีกต่อไป	

ขอขอบคุณทุกท่าน
              

นายประยงค์	อินนุพัฒน์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

พบผู้อ�านวยการ
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	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น	มีคนเปรียบ
เทียบไว้ว่า	วิถีชีวิตคือการเดินทาง	และการเดินทางต้องเริ่มจากก้าวแรก	ในเมื่อเราก้าว
เท้าแรกออกไปแล้ว	 จะต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้	 ไปให้ถึงความส�าเร็จที่เราวาดฝันไว	้ 
สิ่งส�าคัญที่สุดคือ	อย่ากลัวที่จะต้องเดินไปตามทางที่เราฝัน
	 คนเรานั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต 
ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 ความเก่งกาจจะเติบโตแบบ 
ค่อยเป็นค่อยไป	 เราไม่ควรต�าหนิต้นกล้าท่ีเจริญเติบโตแบบไม่เต็มที่ฉันใด	 เราไม่ควร
หงุดหงิดกับทักษะที่อยู ่ในช่วงพัฒนาฉันน้ัน	 จงหมั่นขัดเกลาทักษะด้วยการฝึกฝน 
อย่างล�้าลึกทุกๆ	วัน
	 วิธีการที่ช่วยได้คือ	 “คิดแบบคนสวน	ท�างานแบบช่างไม้”	 ซึ่งหมายความว่าให้
คิดอย่างใจเย็น	ไม่ด่วนตัดสินใจ	ในขณะเดียวกันท�าอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ดี	พึงระลึกไว้เสมอว่า	ชิ้นส่วนต่างๆ	
จะประกอบเป็นภาพวาดรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
	 ดั่งค�าพูดของอริสโตเติล	ที่ว่า	เราเป็นเช่นสิ่งที่เราท�าซ�้าๆ	ดังนั้น	ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การะกระท�าเพียงครั้งเดียว	แต่มัน
คือนิสัยต่างหาก
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยความปรารถนาดี
                     	 นายประยงค์	ด่วนเดิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน

	 บุคคลส�าคัญที่สุดของโรงเรียนไม่ใช่อื่นไกล	ไม่ใช่ใครที่ไหน	แต่เป็นนักเรียนและ
ผูป้กครอง	โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา	เป้าหมายท่ีพวกเราต้ังใจมาตลอดคือ	ท�าให้นกัเรยีน
มีคุณภาพมากที่สุด	นั่นก็หมายความว่า	เก่งที่สุด	ดีที่สุด	และในที่สุดก็ประสบผลส�าเร็จ
มากที่สุด	 เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ขอขยายความต่อค�าว่า	 “ประสบผลส�าเร็จมากที่สุด”	 
หมายถงึอะไร	ในแนวคดิของผมซึง่อาจจะไม่เหมอืนหรือเหมอืนกบัท่านอืน่ใด	นัน่กไ็ม่ใช่
เรื่องแปลก	 แต่คิดว่าน่าจะท�าให้สังคมนี้ดีขึ้นไม่มากก็น้อย	 การประสบผลส�าเร็จคือ	 
การที่ใครตั่งใจอะไรไว้	และสามารถท�าให้ถึงจุดนั้น	นั่นคือประสบผลส�าเร็จ	ซึ่งแน่นอน
โรงเรียนต้องการให้นักเรียนทุกคนไปถึงจุดนั้น	 แต่จะท�าอย่างไร	 นั่นคือสิ่งที่พวกเรา 
ทุกคนต้องร่วมกัน	ที่ผ่านมา	เท่าที่สังเกตและพอจะประมวลผลได้คือ	ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ค่อนข้างจะให้ความส�าคัญกับความต้องการของตนเองมากกว่า	 จนบางครั้งเกิดความ 
ขัดแย้ง	ซึ่งความขัดแย้งนี่แหละคือสาเหตุแห่งความล้มเหลวและเป็นอุปสรรคที่จะไปยับยั้งหรือชะลอไม่ให้เกิดความส�าเร็จหรือ
เกิดความส�าเร็จช้าจนเกินไป		ดังนั้นพวกเรา	ซึ่งประกอบด้วย	นักเรียน	ครู	ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ต้องหันหน้า
เข้าหากัน	พูดคุย	วิเคราะห์และก�าหนดเป้าหมายร่วมกัน	ท�าให้เป็นเรื่องเดียวกัน	อย่ามาทะเลาะกันโดยเอาความคิดหรือความ
รู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้ง	 ผมคิดว่าหากเรามาร่วมกันวางแผนและแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า	 ค�าว่า	 “ประสบ 
ผลส�าเร็จมากที่สุด”	ก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน	
                     	 สมศักดิ์	นนท์เจริญ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

คุณภาพชีวิตไม่ได้เกิดตามยถากรรม

สารถงึบคุคลส�าคญัทีส่ดุของโรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยา
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	 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั้น	มีคนเปรียบ
เทียบไว้ว่า	วิถีชีวิตคือการเดินทาง	และการเดินทางต้องเริ่มจากก้าวแรก	ในเมื่อเราก้าว
เท้าแรกออกไปแล้ว	 จะต้องไปถึงเส้นชัยให้ได้	 ไปให้ถึงความส�าเร็จที่เราวาดฝันไว	้ 
สิ่งส�าคัญที่สุดคือ	อย่ากลัวที่จะต้องเดินไปตามทางที่เราฝัน
	 คนเรานั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าท่ีจะพัฒนาคุณภาพและทักษะชีวิต 
ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 ความเก่งกาจจะเติบโตแบบ 
ค่อยเป็นค่อยไป	 เราไม่ควรต�าหนิต้นกล้าที่เจริญเติบโตแบบไม่เต็มที่ฉันใด	 เราไม่ควร
หงุดหงิดกับทักษะที่อยู ่ในช่วงพัฒนาฉันนั้น	 จงหมั่นขัดเกลาทักษะด้วยการฝึกฝน 
อย่างล�้าลึกทุกๆ	วัน
	 วิธีการที่ช่วยได้คือ	 “คิดแบบคนสวน	ท�างานแบบช่างไม้”	 ซึ่งหมายความว่าให้
คิดอย่างใจเย็น	ไม่ด่วนตัดสินใจ	ในขณะเดียวกันท�าอย่างต่อเนื่องและมีวิธีการหรือกลยุทธ์ที่ดี	พึงระลึกไว้เสมอว่า	ชิ้นส่วนต่างๆ	
จะประกอบเป็นภาพวาดรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
	 ดั่งค�าพูดของอริสโตเติล	ที่ว่า	เราเป็นเช่นสิ่งที่เราท�าซ�้าๆ	ดังนั้น	ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การะกระท�าเพียงครั้งเดียว	แต่มัน
คือนิสัยต่างหาก
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ด้วยความปรารถนาดี
                     	 นายประยงค์	ด่วนเดิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน

	 บุคคลส�าคัญที่สุดของโรงเรียนไม่ใช่อื่นไกล	ไม่ใช่ใครที่ไหน	แต่เป็นนักเรียนและ
ผูป้กครอง	โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา	เป้าหมายทีพ่วกเราต้ังใจมาตลอดคือ	ท�าให้นกัเรยีน
มีคุณภาพมากที่สุด	นั่นก็หมายความว่า	เก่งที่สุด	ดีที่สุด	และในที่สุดก็ประสบผลส�าเร็จ
มากที่สุด	 เมื่อพูดถึงตรงนี้ก็ขอขยายความต่อค�าว่า	 “ประสบผลส�าเร็จมากที่สุด”	 
หมายถงึอะไร	ในแนวคดิของผมซ่ึงอาจจะไม่เหมอืนหรือเหมอืนกบัท่านอืน่ใด	นัน่กไ็ม่ใช่
เรื่องแปลก	 แต่คิดว่าน่าจะท�าให้สังคมนี้ดีข้ึนไม่มากก็น้อย	 การประสบผลส�าเร็จคือ	 
การที่ใครตั่งใจอะไรไว้	และสามารถท�าให้ถึงจุดนั้น	นั่นคือประสบผลส�าเร็จ	ซึ่งแน่นอน
โรงเรียนต้องการให้นักเรียนทุกคนไปถึงจุดนั้น	 แต่จะท�าอย่างไร	 นั่นคือสิ่งที่พวกเรา 
ทุกคนต้องร่วมกัน	ที่ผ่านมา	เท่าที่สังเกตและพอจะประมวลผลได้คือ	ทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ค่อนข้างจะให้ความส�าคัญกับความต้องการของตนเองมากกว่า	 จนบางครั้งเกิดความ 
ขัดแย้ง	ซึ่งความขัดแย้งนี่แหละคือสาเหตุแห่งความล้มเหลวและเป็นอุปสรรคที่จะไปยับยั้งหรือชะลอไม่ให้เกิดความส�าเร็จหรือ
เกิดความส�าเร็จช้าจนเกินไป		ดังนั้นพวกเรา	ซึ่งประกอบด้วย	นักเรียน	ครู	ผู้ปกครองและบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ต้องหันหน้า
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นายประยงค์ อินนุพัฒน์

ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

นายประยงค์ ด่วนเดิน

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  

นายธนิต ดีทอง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายจงรักษ์ บ�ารุงวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางจ�าเรียง ใจกว้าง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร 

นางสุลีพร ดีทอง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

และสินทรัพย์ 

นายณรงค์ ศิริยงค์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

5THALATHONG

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ฉบับที่ 11 ประจำาปีการศึกษา 2560
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางจ�าเรียง ใจกว้าง

ครู คศ. 3 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอารมย์ เทพเกื้อ

ครู คศ. 1 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายปรีชา  อิสสระ

ครู คศ. 1 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์

ครู คศ. 3

นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง

ครู คศ. 2 

นายประยงค์ ด่วนเดิน

ครู คศ. 3 

นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์

ครูผู้ช่วย

นายเอกชัย อะหลีแอ

ครู คศ. 1

นางสาวพัชริณี สมผล

ครู คศ. 1

นางสาวอัญชรีย์ มีแสง

ครู คศ. 2

นายจงรักษ์ บ�ารุงวงศ์

ครู คศ. 2 

นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ

ครู คศ. 1 

นายธิรพงษ์  คงด้วง

ครูผู้ช่วย

นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย

ครูผู้ช่วย

นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร

ครูผู้ช่วย

นางสาวฉันทลักษณ์  ทานทน 

ครู คศ. 1

นายนาวิน  โพธิ์ศรี 

ครู คศ. 1 

นางสาวชนกพร ทองปาน 

ครู คศ. 1

นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม

ครูผู้ช่วย 

นางสาวอัญวีณ์ หนูอุไร

ครูผู้ช่วย

นางสาวอังคณา ทองด�า

ครูผู้ช่วย

นางสาวนวียา ปักษิณ

ครูผู้ช่วย

นางสาวธิติมา  เดชภักดี

ครูอัตราจ้าง 

นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธ์ 

ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์

ครู คศ. 1

นายเจนณรงค์  พันทวี

ครู คศ. 1

นางสาวกรธิดา  กิมาคม

ครู คศ. 1 

นางยุพาพร เกิดขุมทอง

ครู คศ. 1

นางสาวนิธิยา ทองยวน

ครู คศ. 1

นายเดชศรี สุวิรัตน์

ครู คศ. 1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวรักชนก โสอินทร์ 

ครู คศ. 1 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว

ครู คศ. 1 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน

ครู คศ. 1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายอรรถพล  พลวัฒน์

ครู คศ. 1

นายสุนทร เหล่าอั้น

ครู คศ. 2

นายพิชัย  บุญชูประภา

ครู คศ. 1  

นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด

ครูผู้ช่วย 

นายชวลิต กรัดภิรมย์

ครูผู้ช่วย

นายศรีสุวรรณ  บรมสุข

ครู คศ. 1

นายภาณุวัฒน์  คงเจาะ

ครู คศ. 1

นางสาวพิมพ์พร โพธิ์กลิ่น

ครู คศ. 1 

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ 

พนักงานราชการ

นางสาววันวิสาข์ สืบ

ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์

ครู คศ. 1

นายมะยาดี  ดาบู

ครูผู้ช่วย

นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีรัตน์  ตลึงจิตร

ครูอัตราจ้าง

นายสัญชัย  พิกุลงาม

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวัยดา  ง๊ะสมัน

ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพิไล กัญญญา

ครูผู้ช่วย

นางสาวปาลินี เพชรทอง 

ครูผู้ช่วย 

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช

ครูผู้ช่วย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอภิเดช  จิตรมุ่ง

ครู คศ. 1

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง

ครู คศ. 2 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

นายธนิต ดีทอง

ครู คศ. 3 

นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ

ครู คศ. 2 

นางสาวยุภาพร บญุเทียม

ครู คศ. 1

นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์

ครู คศ. 1

นางสาวศิรินาถ  ไทรงาม

ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ 

ครูผู้ช่วย

นางสุลีพร ดีทอง

ครู คศ. 3 

นายอาวุธ  จันทร์เมือง

ครู คศ. 2

นายฉัตรชัย  ทองหีต

ครู คศ. 1

นางสาวปฐมพร เกตุก�าพล 

ครู คศ. 1

นางสาวปรมาภรณ์ พรหมประทีป

ครูผู้ช่วย 

นายณรงค์ ศิริยงค์

ครู คศ. 2 

นางอุทัยวรรณ ไชยสาร

ครู คศ. 1

นายสายัน จิตรรักษ์

ครู คศ. 1

นางสาวปัทมา  ใจชื่น

ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราพร  บุญเหลือ 

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิฆัมพร ออมสิน

ครูผู้ช่วย

นางสายฝน  ราษีงาม

ครูผู้ช่วย

นางนฤมล ทิพย์พินิจ

ครูผู้ช่วย

นางสาวอัญญากร ช่วยสงค์ 

ครู คศ. 1 

นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ

ครู คศ. 1

นายภราดร ไชยเขียว

ครู คศ. 1

นางสาวมุรณี  หะยีสาอิ

ครู คศ. 1
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ครูแนะแนว

นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ

ครู คศ. 1

นางสาวกรกมล นาคบังเกิด

ครูผู้ช่วย

ครูเกศวรา ศรีพิบูลย์

พนักงานราชการ

บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง

เจ้าหน้าที่ 

นางสาวนฤมล  สาริขา

เจ้าหน้าที่ 

นางสาวดาราราย  กัววงศ์

เจ้าหน้าที่ 

นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล

เจ้าหน้าที่ 

นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์

พนักงานขับรถ

นายสุทิน ช่วยแก้ว

ยามรักษาความปลอดภัย

นายอองซาน อาว

นักการ

นายตัน โซไท่

นักการ

นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน

นักการ

นางสิริกานต์ บัวคง

แม่บ้าน

นางวินวินโซ ฟอง

แม่บ้าน

นางติน มาโชว์

แม่บ้าน

นางสาวสายทอง ชารักดี

แม่บ้าน
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มาลัยเกียรติยศ
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ ได้รับประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจำาปีการศึกษา 2560

นางยุพาพร เกิดขุมทอง นายธิรพงษ์ คงด้วง นางอารมณ์ เทพเกื้อ นายนาวิน โพธิ์ศรี

น.ส.พัชริณี สมผล นายศรีสุวรรณ บรมสุข นายภาณุวัฒน์ คงเจาะ นายพิชัย บุญชูประภา

น.ส.พิมพ์พร โพธิ์กลิ่น นายฉัตรชัย ทองหีต น.ส.จิราพร บุญเหลือ นายอาวุธ จันทร์เมือง

น.ส.มุรณี หะยีสาอิ น.ส.จีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ น.ส.ปฐมพร เกตุก�าพล น.ส.ปัทมา ใจชื่น

น.ส.จันทร์จีรา บุญปติ

รางวัล “ครูดีศรีสมุย” ประจำาปี 2560
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ครูธนิต ดีทอง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

 18 พฤษภาคม 2522 ข้ามคลองข้ามทะเลเพื่อสู่ความ
ฝัน เกาะสมุยพ้ืนที่สวยงามครบครัน เป้าหมายท่ีน่ันคือ 
ทีปราษฎร์พิทยา เดินเข้าโรงเรียนมีความเงียบสงบ มองทะเล
พบเด็ก คุณครูสอนเรียนเขียนอ่าน วัดทะเลตรงนั้นคือโรงเรียน 
ทีปราษฎร์พิทยา อาคารหลังเก่าและมีช�ารุด ข้างๆ ก็ผุด
ห้องเรียนดังว่าเสาคือไม้หมากมุงด้วยจากดูสะอาดตา ติดตรึง
หนักหนาเพราะท่ีผ่านมาไม่เคยเจอ ตัดสินใจรายงานตัวร่วม
ครอบครัวทปีราษฎร์ เขียนจดหมายฝากถึงพ่อ ขอตามรอยทีพ่่อ
อยากเห็นลูกเป็นครู
 ครูใหญ่ ครูน้อย ภารโรง และนักเรียนสุดแสนน่ารัก 
สามัคคีเป็นหลักร่วมแรงแข็งขัน หลวงพ่อผ่อง จิตมุ่ง ก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต่างร่วมด้วยช่วยกันเสียสละม่งมั่นด้วยอุดมการณ์
เพื่อโรงเรียนของเรา งานราชการครูคือการเริ่มต้น เรียนรู้ฝึกฝน
เติมเต็มเน้ือหา ขัดกลาความคิดสร้างจิตให้รักและศรัทธาครู
แกร่งกล้าเพื่อเดินเข้ามาสู่เป้าหมาย “เรือจ้าง” สร้างคน
 ณ ที่แห่งนี้มีชื่อ “สามเส้า” เป็นสถานที่มีต�านานเล่ามา
นานหนักหนา หลวงพ่อท่านเหน็และน�ามาพัฒนาสร้างโรงเรยีน
ที่ชื่อว่าทีปราษฎร์พิทยาให้มั่นคง ด้วยวุฒิการศึกษาและงานที่
ถนัด ออกแบบ เขียนแบบ ช่างสารพัด จึงถูกจัดให้รับภาระ 

สามเส้าที่รัก

เมื่อดอกนนทรีนั่นร่วงลงมา   วันจากลาเข้ามาแทนที่

ใจ...แสนตรมทุกข์ทวี     ฟ้าเปลี่ยนสีถึงวันอ�าลา

อดีตเส้นทางชีวิต      ไม่เคยคิดมาเป็นเรือจ้าง

สามเส้าแห่งนี้เสริมในและพลัง  ช่วยสรรค์สร้างเส้นทางอาชีพครู

เห็นภาพแววตาลูกศิษย์ตัวน้อย  ที่เฝ้าคอยเรียนรู้ต�ารับต�ารา

ส่งเสริมชีวิตให้มีคุณค่า    นางนวลจ๋าภาพฝังติดตาตรึงใจ

แดนนี้คือสามเส้า      โอ้ตัวเราสุขสันต์ตลอดมา

ด้วยรักสุดซึ้งและตรึงตรา    ด้วยศรัทธาฟ้าดินเป็นพยาน

วันนี้ต้องจรจาก      สามเส้าที่รักติดตรึงใจมั่น

คิดถึงด้วยรักและผูกพัน    จะรักมั่นสามเส้าตลอดไป

39
งานอาคารสถานท่ีซึง่ก�าลังเจรญิและก้าวหน้า ได้ช่วยเตมิแต่ง
ปรับปรุงส่วนต่างๆ และพัฒนา ความก้าวหน้าก็เกิดขึ้นตาม
นโยบาย คอืครคูนหนึง่ท่ีร่วมสร้างสรรค์ภาระผกูพันอาคารน้อย
ใหญ่ สถานท่ีภูมิทัศน ์บรรยากาศท่ัวไป รวมถึงน�้าไฟ
สาธารณูปโภคที่จ�าเป็น
 ได้รบัภาระงานในหน้าทีห่วัหน้ากลุม่บรหิารงานทัว่ไป 
เพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจแก่สมาชิกท้ังผอง จัดคนเข้างาน 
แยกแยะช่วยกันด้วยเอือ้อาทร ร่วมด้วยช่วยกันท�างานสขุสนัต์
ทุกวันประทับใจ ฟันเฟืองแต่ละตัวขับเคลื่อนคล้ายมีชีวิต 
ก่อการเกิดกิจมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ช่วยสร้างความคิด
ช่วยกนัสร้างงานและช่วยสร้างคน ก่อให้เกิดใจท่ีสขุล้นซึง่เกิด
ผลงานคณุภาพมากม ีส่งเสรมิสนบัสนนุเก้ือกูลภารกิจโรงเรยีน 
ชุมชนเพื่อชีวิตสู่ความสัมพันธ์ที่หลากหลาย ดูแลศิษย์เก่า วัด 
โรงเรียน โรงแรม หน่วยงานรัฐและเอกชนมากมาย ด้วยเป้า
หมายความผูกพันเพ่ือมุ ่งมั่นสู ่การพัฒนาโรงเรียนและ
ครอบครัวนางนวล

ปี ที่ทีปราษฎร์
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ลูกทะเลทองเลื่องลือระบือนาม

	 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนาตาลี	ปัญญาวัน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2	เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	ประจ�าปี	2560	ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา	ชิงแชมป์ประเทศไทย	

รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปีหญิง	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2560	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน

	 น.ส.	นาตาล	ีปัญญาวนั	ได้รบัรางวลัเยาวชนดเีด่นด้านกีฬา	

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 เมื่อวันที่	 20	

กันยายน	2560

	 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนาตาลี	ปัญญาวัน	นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาป ี ท่ี 	 5/2	 ได ้ เป ็นตัวแทนทีมชาติไทย 

ในการแข่งขนักีฬาเอเซยีนเกมส์	ครัง้ที	่18	ณ	ประเทศมาเลเชยี	

ระหว่างวันที่	18	สิงหาคม	61	-2	กันยายน	2561
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	 ขอแสดงความยินดีกับ	เด็กหญิงจริญญา	สืบจากถิ่น	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/2		เข้ารับเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน

จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 ประจ�าปี	 2560	 ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา	 ชิงแชมป์

ประเทศไทย	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปีหญิง	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2560	ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน

	 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายบรรณวิชญ์	 นาควงษ์	 

ไดัรับเหรียญทองแดงกีฬาจักรยานเสือภูเขา	 ประเภทดาวฮิล	์ 

เดก็หญงิจรญิญา	สบืจากถิน่	ได้อันดับ	4	ประเภทครอสคันทรี่	

เด็กชายภูริวัฒน์	 ผิวนิว	 ได้อันดับท่ี	 7	 และเด็กชายภาณุพงษ	์ 

ศรีสังข์	ได้อันดับ	9	ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่	

34	น่านเกมส์	ระหว่างวันที่	20-25	มีนาคม	2561

	 ขอแสดงความยนิดกีบัวงดนตรไีทยโรงเรยีนทีปราษฎร์พทิยา	ทีไ่ด้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดวงดนตรไีทยชงิโล่เกียรตยิศ

พลเอกเปรม	ตณิสลูานนท์	ประธานองคมนตร	ีโครงการราชภฏัสังคตี	จัดโดยส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ร่วมกบัสาขาวชิาดนตรี

ศึกษา	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	เมื่อวันที่	10	มีนาคม	2561

	 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศศิวิมล	 วังส์ด่าน	 ม.6/1	

นางสาวรัชนก	ณ	 เชียงใหม่	 ม.6/3	 และนางสาวจิตชญานีย	์ 

สารสัตย์	ม.6/3	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ในการแข่ง

ตอบปัญหากฎหมาย	เนื่องในวันรพี	ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที่	

7	สิงหาคม	2560	ณ	โรงแรมวังใต้	ได้เป็นตัวแทนของจังหวัด

สรุาษฎร์ธาน	ีโดยมนีายอรรถพล	พลวัฒน์	และนางสาวรักชนก	

โสอินทร์	เป็นครูผู้ควบคุม

ลูกทะเลทองเลื่องลือระบือนาม
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 

ประจำาปีการศึกษา 2560

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา

ไทย	ม.1-ม.3

เด็กหญิงเจนจิรา		ชูเชิด นางจันทร์นิพา		ขวยไพบูลย์ ชนะเลิศ
(ทอง)

อันดับ	10
(ทอง)

2 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์

วรรณคดีไทย	ม.4-ม.6

1.	นายนิติพัฒน์		ม่วงพุ่ม

2.	นางสาวมัลลิกา		อินทร์ศาสตร์

3.	นายสรวิทย์		เอี่ยมแจง

1.	นายธิรพงษ์		คงด้วง

2.	นางสาวอัญชรีย์		มีแสง
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๒

(เงิน)

3 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม	่

กาพย์ยานี	๑๑	(๘	บท)	ม.1-ม.3

1.	นางสาวกนกพร		ชูนวลศรี

2.	นางสาวศิลารัตน์		รามคล้าย

1.	นางจ�าเรียง		ใจกว้าง

2.	น.ส.จิราภรณ์		ทลิกรรณ์
ชนะเลิศ
(ทอง)

4 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม	่

อินทรวิเชียรฉันท์	๑๑	(๘	บท)	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวฉัตรอัญฎา		ศรีคงแก้ว

2.	นางสาวชฎาพร		พันธ์สง่า
1.	นางจ�าเรียง		ใจกว้าง
2.	น.ส.จิราภรณ์		ทลิกรรณ์

ชนะเลิศ
(ทอง)

อันดับ	7
(เงิน)

5 การแข่งขันต่อค�าศัพท์ภาษาไทย	

(ค�าคมเดิม)	ม.1-ม.3

1.	นางสาวนนทรีย์		ค�าวันสา

2.	นางสาวสุคนธา		เสทิน

1.	นางจ�าเรียง		ใจกว้าง

2.	น.ส.จิราภรณ์		ทลิกรรณ์
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๒

(ทอง)

6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์	

ประ เภทสร ้ างทฤษฎีหรือค� า

อธิบายทางคณิตศาสตร์	ม.4-ม.6

1.	นายก้องชาติ		คงชื่น

2.	นางสาวญาณพัฒน์		ทองมาก

3.	นางสาวญาณินท์		โนสุวรรณ

1.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

2.	นายเจนณรงค์		พันทวี
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๒

(เงิน)

7 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์	

ป ร ะ เ ภทบู รณาก า รคว าม รู  ้

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต ์ใช	้ 

ม.4-ม.6

1.	นางสาวญาณิศา		ขุนสิงห์

2.	นางสาวภาสินี		เกษางาม

3.	นางสาวรัญชนา		โอชารส

1.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

2.	นางอารมย์		เทพเกื้อ
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๑

(เงิน)

8 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ม.4-ม.6 1.	นางสาวพรพิมล		ช�านาญ 1.	นายนาวิน		โพธิ์ศรี รองชนะเลิศ
อันดับที่	๑

9 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์	

(เอแม็ท)	ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงจัสมิน	วิภาฎา		ไฮส์

2.	เด็กชายศิริศักดิ์		ศรีวรมย์

1.	นางสาวนิธิยา		ทองยวน

2.	นายนาวิน		โพธิ์ศรี
ชนะเลิศ
(ทอง)

อันดับ	23
(ทองแดง)

10 การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร์	

(เอแม็ท)	ม.4-ม.6

1.	นายนิพิฐพนธ์		เจริญสุข 1.	นายนาวิน		โพธิ์ศรี รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

11 การแข่งขันซูโดกุ	ม.1-ม.3 1.	เด็กหญิงตรีชดา		ชูเมืองไทย 1.	นางสาวธิติมา		เดชภักดี ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	20

(เข้าร่วม

12 การแข่งขันซูโดกุ	ม.4-ม.6 1.	นางสาวสิริวรรณ		ช้างต่อ 1.	นายเจนณรงค์		พันทวี รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

13 การประกวดภาพยนตร์สั้น	

ม.4-ม.6

1.	นายวรวิทย์		บุญทัน

2.	นางสาววีรวรรณ		สุมาลุย์

3.	นางสาวสุภิญญา		ศรีวิลัย

4.	นายสุเมฆ		ประจ�าเมือง

5.	นายอมรพล		เรืองจันทร์

1.	นายสัญชัย		พิกุลงาม

2.	นายอรรถพล		พลวัฒน์

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

14
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 

ประจำาปีการศึกษา 2560

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษา

ไทย	ม.1-ม.3

เด็กหญิงเจนจิรา		ชูเชิด นางจันทร์นิพา		ขวยไพบูลย์ ชนะเลิศ
(ทอง)

อันดับ	10
(ทอง)

2 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์

วรรณคดีไทย	ม.4-ม.6

1.	นายนิติพัฒน์		ม่วงพุ่ม

2.	นางสาวมัลลิกา		อินทร์ศาสตร์

3.	นายสรวิทย์		เอี่ยมแจง

1.	นายธิรพงษ์		คงด้วง

2.	นางสาวอัญชรีย์		มีแสง
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๒

(เงิน)

3 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม	่

กาพย์ยานี	๑๑	(๘	บท)	ม.1-ม.3

1.	นางสาวกนกพร		ชูนวลศรี

2.	นางสาวศิลารัตน์		รามคล้าย

1.	นางจ�าเรียง		ใจกว้าง

2.	น.ส.จิราภรณ์		ทลิกรรณ์
ชนะเลิศ
(ทอง)

4 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม	่

อินทรวิเชียรฉันท์	๑๑	(๘	บท)	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวฉัตรอัญฎา		ศรีคงแก้ว

2.	นางสาวชฎาพร		พันธ์สง่า
1.	นางจ�าเรียง		ใจกว้าง
2.	น.ส.จิราภรณ์		ทลิกรรณ์

ชนะเลิศ
(ทอง)

อันดับ	7
(เงิน)

5 การแข่งขันต่อค�าศัพท์ภาษาไทย	

(ค�าคมเดิม)	ม.1-ม.3

1.	นางสาวนนทรีย์		ค�าวันสา

2.	นางสาวสุคนธา		เสทิน

1.	นางจ�าเรียง		ใจกว้าง

2.	น.ส.จิราภรณ์		ทลิกรรณ์
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๒

(ทอง)

6 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์	

ประ เภทสร ้ างทฤษฎีหรื อค� า

อธิบายทางคณิตศาสตร์	ม.4-ม.6

1.	นายก้องชาติ		คงชื่น

2.	นางสาวญาณพัฒน์		ทองมาก

3.	นางสาวญาณินท์		โนสุวรรณ

1.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

2.	นายเจนณรงค์		พันทวี
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๒

(เงิน)

7 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์	

ป ร ะ เ ภทบู รณาก า รคว าม รู  ้

ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต ์ใช	้ 

ม.4-ม.6

1.	นางสาวญาณิศา		ขุนสิงห์

2.	นางสาวภาสินี		เกษางาม

3.	นางสาวรัญชนา		โอชารส

1.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

2.	นางอารมย์		เทพเกื้อ
รองชนะเลิศ
อันดับที่	๑

(เงิน)

8 การแข่งขันคิดเลขเร็ว	ม.4-ม.6 1.	นางสาวพรพิมล		ช�านาญ 1.	นายนาวิน		โพธิ์ศรี รองชนะเลิศ
อันดับที่	๑

9 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์	

(เอแม็ท)	ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงจัสมิน	วิภาฎา		ไฮส์

2.	เด็กชายศิริศักดิ์		ศรีวรมย์

1.	นางสาวนิธิยา		ทองยวน

2.	นายนาวิน		โพธิ์ศรี
ชนะเลิศ
(ทอง)

อันดับ	23
(ทองแดง)

10 การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร์	

(เอแม็ท)	ม.4-ม.6

1.	นายนิพิฐพนธ์		เจริญสุข 1.	นายนาวิน		โพธิ์ศรี รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

11 การแข่งขันซูโดกุ	ม.1-ม.3 1.	เด็กหญิงตรีชดา		ชูเมืองไทย 1.	นางสาวธิติมา		เดชภักดี ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	20

(เข้าร่วม

12 การแข่งขันซูโดกุ	ม.4-ม.6 1.	นางสาวสิริวรรณ		ช้างต่อ 1.	นายเจนณรงค์		พันทวี รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

13 การประกวดภาพยนตร์สั้น	

ม.4-ม.6

1.	นายวรวิทย์		บุญทัน

2.	นางสาววีรวรรณ		สุมาลุย์

3.	นางสาวสุภิญญา		ศรีวิลัย

4.	นายสุเมฆ		ประจ�าเมือง

5.	นายอมรพล		เรืองจันทร์

1.	นายสัญชัย		พิกุลงาม

2.	นายอรรถพล		พลวัฒน์

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

14
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 

ประจำาปีการศึกษา 2560

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

14 การแข่งขันแอโรบิก	ม.1-ม.6 1.	เด็กหญิงกนกพร		หาญมนตรี

2.	เด็กหญิงกฤติยา		พุทไธสง

3.	นางสาวณัญชา		ด�าเอี่ยม

4.	เด็กหญิงธีมาพร		บัวแก้ว

5.	เด็กหญิงบุษกร		แบนมี

6.	นางสาวบุษบา		สุขสนิท

7.	นางสาวพนิชา		แก้วสิน

8.	นางสาวพรนพา		จันทร์ไต้

9.	เด็กหญิงมณีรัตน์		อ่อนทอง

10.	ด.ญ.วัชราภรณ์			บุญสิทธิ์

1.	นายภาณุวัฒน์		คงเจาะ

2.	น.ส.สุวัยดา		ง๊ะสมัน

3.	น.ส.สาลีรัตน์		ทองขาว

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

15 การแข่งขัน	"ศิลป์สร้างสรรค์"	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวอรุณศิริ		ทองแดง 1.	น.ส.จุฑามาศ		ซุ่นห้วน รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

16 การแข่งขันวาดภาพระบายสี	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงภารฎา		บุญมี 1.	น.ส.จุฑามาศ		ซุ่นห้วน ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	5

(ทอง)

17 ก า ร แข ่ ง ขั น เ ขี ย นภ าพ ไทย

ประเพณี	ม.4-ม.6

1.	นางสาวจามรี		ศรีใหม 1.	น.ส.จุฑามาศ		ซุ่นห้วน รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

18 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรม

ไทยสีเอกรงค์	ม.4-ม.6

1.	นางสาวพรณภัส		หาค�า 1.	น.ส.จุฑามาศ		ซุ่นห้วน รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

19 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก						

ม.1-ม.3

1.	เด็กชายดัสกร		อินทะสร้อย 1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	5

(ทอง)

20 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก					

ม.4-ม.6

1.	นายคมชาญ		แก้วนิล 1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	10

(เงิน)

21 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่						

ม.4-ม.6

1.	นายจอห์น	ลอยด์		กอร์โดเวส 1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง ชนะเลิศ

(ทอง)

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	12

(ทอง)

22 การแข ่งขันเดี่ ยวฆ ้องวงเล็ก									

ม.1-ม.3

1.	เด็กชายดัสกร		อินทะสร้อย 1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

23 การแข ่งขันเดี่ ยวฆ ้องวงเล็ก											

ม.4-ม.6

1.	นางสาวอนุสรา		ประจักษ์สกุล 1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง ชนะเลิศ

(ทอง)

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

	(ทอง)

อันดับ	5

(ทอง)

24 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง	ม.1-ม.3 1.	เด็กหญิงณัฐธิดา		พงษ์พานิช 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

อันดับ	6

(ทอง)

25 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง	ม.4-ม.6 1.	นางสาวกุลกนิษฐ์		แข่งขัน 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทองแดง)

15THALATHONG
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

26 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้	ม.1-ม.3 1.	เด็กชายอภิรัตษ์		เรืองหอม 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	5

(ทอง)

27 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้	ม.4-ม.6 1.	นายเจมส์	หลุยส์		กอร์โดเวส 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

ชนะเลิศ

(ทอง)

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

28 การแข่งขันเดี่ยวขิม	7	หย่อง	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงจิดาภา		สนธิธรรม 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	7

(ทอง)

29 การแข่งขันเดี่ยวขิม	7	หย่อง	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวพัชราภรณ์		รัตนจินดา 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	7

(ทอง)

30 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ	

ม.1-ม.3

1.	เด็กชายอภิรัตษ์		เรืองหอม 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

อันดับ	6

(ทอง)

31 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงวราภรณ์		คงเขียว 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

32 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก	

ม.1-ม.6

1.	นางสาวกุลกนิษฐ์		แข่งขัน

2.	นายจอห์น	ลอยด์		กอร์โดเวส

3.	เด็กหญิงณัฐธิดา		พงษ์พานิช

4.	น.ส.พัชราภรณ์		รัตนจินดา

5.	เด็กหญิงวราภรณ์		คงเขียว

6.	นางสาวอนุสรา		ประจักษ์สกุล

7.	เด็กชายอภิรัตษ์		เรืองหอม

8.	นายเจมส์		หลุยส์	กอร์โดเวส

9.	ด.ญ.เจศสมาวรรณ์		นุชเกิด

1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง

2.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา

3.	นายประยงค์		อินนุพัฒน์

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	6

(ทอง)

33 การแข่งขันวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสม

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว	ม.1-ม.6

1.	นางสาวกุลกนิษฐ์		แข่งขัน

2.	นายคมชาญ		แก้วนิล

3.	นายจอห์น	ลอยด์		กอร์โดเวส

4.	เด็กหญิงณัฐธิดา		พงษ์พานิช

5.	เด็กชายดัสกร		อินทะสร้อย

6.	เด็กหญิงทักษพร		ด่านสวัสดิ์

7.	นายทิวากร		ติ๊ดอี่พันธุ

8.	น.ส.ปฏิมาภรณ์		ด่านสวัสดิ์

9.	เด็กชายพรนคร		พลเดช

10.	เด็กหญิงวราภรณ์		คงเขียว

11.	นางสาวอธินีย์		สอดศรี

12.	น.ส.อนุสรา		ประจักษ์สกุล

13.	นายอรรถวิทย์		ค้างคีรี

14.	นายเจมส์		หลุยส์	กอร์โดเวส

15.	นางสาวแคทลียา		สุขเจริญ

1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา

2.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง

3.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

4.	นายประยงค์		อินนุพัฒน์

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	7

(ทอง)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

26 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้	ม.1-ม.3 1.	เด็กชายอภิรัตษ์		เรืองหอม 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	5

(ทอง)

27 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้	ม.4-ม.6 1.	นายเจมส์	หลุยส์		กอร์โดเวส 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

ชนะเลิศ

(ทอง)

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

28 การแข่งขันเดี่ยวขิม	7	หย่อง	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงจิดาภา		สนธิธรรม 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	7

(ทอง)

29 การแข่งขันเดี่ยวขิม	7	หย่อง	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวพัชราภรณ์		รัตนจินดา 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	7

(ทอง)

30 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ	

ม.1-ม.3

1.	เด็กชายอภิรัตษ์		เรืองหอม 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา ชนะเลิศ

(ทอง)

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

อันดับ	6

(ทอง)

31 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงวราภรณ์		คงเขียว 1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

32 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก	

ม.1-ม.6

1.	นางสาวกุลกนิษฐ์		แข่งขัน

2.	นายจอห์น	ลอยด์		กอร์โดเวส

3.	เด็กหญิงณัฐธิดา		พงษ์พานิช

4.	น.ส.พัชราภรณ์		รัตนจินดา

5.	เด็กหญิงวราภรณ์		คงเขียว

6.	นางสาวอนุสรา		ประจักษ์สกุล

7.	เด็กชายอภิรัตษ์		เรืองหอม

8.	นายเจมส์		หลุยส์	กอร์โดเวส

9.	ด.ญ.เจศสมาวรรณ์		นุชเกิด

1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง

2.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา

3.	นายประยงค์		อินนุพัฒน์

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	6

(ทอง)

33 การแข่งขนัวงป่ีพาทย์ไม้นวมผสม

เครื่องสายเครื่องเดี่ยว	ม.1-ม.6

1.	นางสาวกุลกนิษฐ์		แข่งขัน

2.	นายคมชาญ		แก้วนิล

3.	นายจอห์น	ลอยด์		กอร์โดเวส

4.	เด็กหญิงณัฐธิดา		พงษ์พานิช

5.	เด็กชายดัสกร		อินทะสร้อย

6.	เด็กหญิงทักษพร		ด่านสวัสดิ์

7.	นายทิวากร		ติ๊ดอี่พันธุ

8.	น.ส.ปฏิมาภรณ์		ด่านสวัสดิ์

9.	เด็กชายพรนคร		พลเดช

10.	เด็กหญิงวราภรณ์		คงเขียว

11.	นางสาวอธินีย์		สอดศรี

12.	น.ส.อนุสรา		ประจักษ์สกุล

13.	นายอรรถวิทย์		ค้างคีรี

14.	นายเจมส์		หลุยส์	กอร์โดเวส

15.	นางสาวแคทลียา		สุขเจริญ

1.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา

2.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง

3.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

4.	นายประยงค์		อินนุพัฒน์

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	7

(ทอง)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

34 การแข่งขันวงปี ่พาทย์ไม ้แข็ง

เครื่องคู่	ม.1-ม.6

1.	นางสาวกุลกนิษฐ์		แข่งขัน

2.	นายจอห์น	ลอยด์		กอร์โดเวส

3.	เด็กหญิงณัฐธิดา		พงษ์พานิช

4.	เด็กชายดัสกร		อินทะสร้อย

5.	นายทิวากร		ติ๊ดอี่พันธุ

6.	น.ส.ปฏิมาภรณ์		ด่านสวัสดิ์

7.	เด็กหญิงวราภรณ์		คงเขียว

8.	นางสาวอธินีย์		สอดศรี

9.	นางสาวอนุสรา		ประจักษ์สกุล

10.	เด็กชายอภิรัตษ์		เรืองหอม

11.	นางสาวแคทลียา		สุขเจริญ

1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง

2.	นายประยงค์		อินนุพัฒน์

3.	นายประยงค์		ด่วนเดิน

4.	นายสมศักดิ์		นนท์เจริญ

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	5

(ทอง)

35 การแข่งขันวงอังกะลุง	ม.1-ม.6 1.	เด็กหญิงกัทลี		อินทะศักดิ์

2.	เด็กหญิงกัลยณัฐ		เสนาพล

3.	ด.ญ.จรรยารัตน์		ทองสว่าง

4.	เด็กหญิงชมพูนุช		วุ่นนุรัตน์

5.	เด็กหญิงฐิดาภา		พันธุรัตน์

6.	เด็กชายณิรวัฒน์		พูลสวัสดิ์

7.	เด็กหญิงทักษพร		ด่านสวัสดิ์

8.	เด็กหญิงนภาพร		เงินแก้ว

9.	เด็กหญิงบุษกร		เจียมสกุล

10.	เด็กหญิงปัฐมาวดี		คงช่วย

11.	เด็กหญิงปิยรัตน์		ทองเกษม

12.	เด็กชายพรนคร		พลเดช

13.	เด็กชายพีรภัทร์		กระสิน

14.	เด็กหญิงวรินทิรา		วงศ์ผา

15.	เด็กหญิงศรีเมือง		ยามี

16.	เด็กหญิงสุธาริณี		ประเทพา

17.	เด็กหญิงสุรัสวดี		ยอดไสว

18.	เด็กหญิงอรดา		บุดจ�าปา

19.	เด็กหญิงอาริสา		ผลาผล

20.	เด็กหญิงอินทิรา		เทพน�้าขาว

21.	ด.ญ.เกศกนก		จันทร์จรูญ

1.	นายวีรภัทร		อินทร์เนื่อง

2.	นายพิชัย		บุญชูประภา

3.	นางสาวพิมพิไล		กัญญา

4.	นางสาวพิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

5.	นายเอกลักษณ์		ขวยเจริญ

6.	นางสาวจุฑามาส		ซุ่นห้วน

อันดับที่	๑

(ทอง)

36 การประกวดวงดนตรีสตริง		

ม.1-ม.3

1.	นางสาวกนกวรรณ		ใจปลื้ม

2.	นายกฤษณะ		ธรรมวิเศษ

3.	นายกฤษณะพงค์		พลเดช

4.	นายกิตติพล		บุญถนอม

5.	นายฐนกร		เกิดผล

6.	นายแดเนี่ยว		ช่วยสงค์

1.	นายพิชัย		บุญชูประภา

2.	นายเอกลักษณ์		ขวยเจริญ

3.	นายสุรศักดิ์		ศรีขวัญ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

37 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

ลูกกรุง	ประเภทหญิง	ม.4-ม.6

1.	นางสาวระพีพร		เครือวรรณ 1.	นายพิชัย		บุญชูประภา รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

38 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล	

ประเภทหญิง	ม.4-ม.6

1.	นางสาวอิสราภรณ์		แวงค�า 1.	นายพิชัย		บุญชูประภา รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

39 การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงกัลธิดา		บุญฤทธิ์

2.	เด็กชายจตุรงค์		วาสิน

3.	เด็กหญิงจุฑามาศ		ตาสาย

4.	เด็กชายฐนกร		ผ่องส�าราญ

5.	เด็กหญิงพรพรหม		ขวัญเมือง

6.	เด็กชายยศกร		ศรีสว่าง

7.	เด็กชายศุภณัฐ		เพชรพรม

8.	เด็กชายสิทธิชัย		ยืนนาน

9.	ด.ญ.อนัญญา		พรหมดนตรี

10.	เด็กหญิงอรษา		ศิลปกุล

40 การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน							

ม.4-ม.6

1.	นางสาวกัลยรัตน์		มนัสสา

2.	นางสาวชลธิฌา		สุขสนิท

3.	นายธนพร		คุ้มพร้อม

4.	นายธนภูมิ		สมวงศ์

5.	น.ส.ประทุมมา		ดอนปราบ

6.	นางสาวพรวิลัย		ข�าแผลง

7.	นายภูวดล		พนมใหญ่

8.	นายวรายุทธ		พรหมทอง

9.	นายอิทธิชัย		มีเพียร

10.	นางสาวแพรพรรณ		วังโส

1.	น.ส.พิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

2.	น.ส.พัชรีวรรณ		อินทสุรัช

3.	นายสมศักดิ์		นนท์เจริญ

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	4

(ทอง)

41 การแข ่ ง ขันระบ� ามาตรฐาน												

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงกัลธิดา		บุญฤทธิ์

2.	เด็กหญิงฐิติมา		เทือกตาถา

3.	เด็กหญิงวารุณี		ศรีรักษา

4.	เด็กหญิงสุธิตา		สุขใจ

5.	ด.ญ.อนัญญา		พรหมดนตรี

6.	เด็กหญิงโสภิดา		ชูเชิด

1.	น.ส.พิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

2.	น.ส.พัชรีวรรณ		อินทสุรัช

3.	น.ส.ดาราราย		กัววงศ์

4.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

42 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงนิด		คุณ

2.	เด็กหญิงปริศนา		โปศรี

3.	เด็กหญิงมณีรัตน์		ชาสงวน

4.	เด็กหญิงวันพรรษา		ขุนแผ้ว

5.	เด็กหญิงวารุณี		ศรีรักษา

6.	เด็กหญิงศุภิกา		ขาวละเอียด

7.	เด็กหญิงสุธิตา		สุขใจ

1.	น.ส.พิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

2.	น.ส.พัชรีวรรณ		อินทสุรัช

3.	น.ส.ดาราราย		กัววงศ์

4.	นายสมศักดิ์		นนท์เจริญ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

38 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล	

ประเภทหญิง	ม.4-ม.6

1.	นางสาวอิสราภรณ์		แวงค�า 1.	นายพิชัย		บุญชูประภา รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

39 การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงกัลธิดา		บุญฤทธิ์

2.	เด็กชายจตุรงค์		วาสิน

3.	เด็กหญิงจุฑามาศ		ตาสาย

4.	เด็กชายฐนกร		ผ่องส�าราญ

5.	เด็กหญิงพรพรหม		ขวัญเมือง

6.	เด็กชายยศกร		ศรีสว่าง

7.	เด็กชายศุภณัฐ		เพชรพรม

8.	เด็กชายสิทธิชัย		ยืนนาน

9.	ด.ญ.อนัญญา		พรหมดนตรี

10.	เด็กหญิงอรษา		ศิลปกุล

40 การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน							

ม.4-ม.6

1.	นางสาวกัลยรัตน์		มนัสสา

2.	นางสาวชลธิฌา		สุขสนิท

3.	นายธนพร		คุ้มพร้อม

4.	นายธนภูมิ		สมวงศ์

5.	น.ส.ประทุมมา		ดอนปราบ

6.	นางสาวพรวิลัย		ข�าแผลง

7.	นายภูวดล		พนมใหญ่

8.	นายวรายุทธ		พรหมทอง

9.	นายอิทธิชัย		มีเพียร

10.	นางสาวแพรพรรณ		วังโส

1.	น.ส.พิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

2.	น.ส.พัชรีวรรณ		อินทสุรัช

3.	นายสมศักดิ์		นนท์เจริญ

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	4

(ทอง)

41 การแข ่ งขันระบ� ามาตรฐาน												

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงกัลธิดา		บุญฤทธิ์

2.	เด็กหญิงฐิติมา		เทือกตาถา

3.	เด็กหญิงวารุณี		ศรีรักษา

4.	เด็กหญิงสุธิตา		สุขใจ

5.	ด.ญ.อนัญญา		พรหมดนตรี

6.	เด็กหญิงโสภิดา		ชูเชิด

1.	น.ส.พิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

2.	น.ส.พัชรีวรรณ		อินทสุรัช

3.	น.ส.ดาราราย		กัววงศ์

4.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

42 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงนิด		คุณ

2.	เด็กหญิงปริศนา		โปศรี

3.	เด็กหญิงมณีรัตน์		ชาสงวน

4.	เด็กหญิงวันพรรษา		ขุนแผ้ว

5.	เด็กหญิงวารุณี		ศรีรักษา

6.	เด็กหญิงศุภิกา		ขาวละเอียด

7.	เด็กหญิงสุธิตา		สุขใจ

1.	น.ส.พิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

2.	น.ส.พัชรีวรรณ		อินทสุรัช

3.	น.ส.ดาราราย		กัววงศ์

4.	นายสมศักดิ์		นนท์เจริญ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

43 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวกัลยรัตน์		มนัสสา

2.	นางสาวชลธิฌา		สุขสนิท

3.	นางสาวทิพวัลย์		จอหอ

4.	น.ส.ประทุมมา		ดอนปราบ

5.	นางสาวพรวิลัย		ข�าแผลง

6.	นางสาวฟ้ารุ่ง		วะสาร

7.	นางสาวอุรชา		ชนะพล

8.	นางสาวแพรพรรณ		วังโส

9.	นางสาวสุธิดา	โคธา

10.	นางสาวจริยา	พลจางวาง

1.	น.ส.พิมพ์พร		โพธิ์กลิ่น

2.	น.ส.พัชรีวรรณ		อินทสุรัช

3.	นางสาวธิติมา		เดชภักดี

4.	นายจงรักษ์		บ�ารุงวงศ์

ชนะเลิศ

(ทอง)

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

อันดับ	10

(ทอง)

44 การแข่งขนัพดูเพือ่อาชพีภาษาจนี	

ม.1-ม.3

1.	เด็กชายปิยะฉัตร			แฉล้ม	

2.	เด็กหญิงรุ่งนภา			วงศ์พนัส

1.	น.ส.รัตติยา			จันทร์เอียด รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(เงิน)

45 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา

ญี่ปุ่น	ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงชลธิชา		งามจ�าปี

2.	เด็กชายรัชชกร		หอมมาลา

1.	นางนฤมล		ทิพย์พินิจ รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

46 การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษา

ญี่ปุ่น	ม.4-ม.6

1.	น.ส.อัจฉราพร		ประสงค์ศิริ

2.	นางสาวอิสริยาภรณ์		ผุดผ่อง

1.	นางนฤมล		ทิพย์พินิจ ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	10

(เงิน)

47 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษา

ญี่ปุ่น	ม.4-ม.6

1.	นางสาวชณิภรณ์		วัฒนศรันย์ 1.	นางนฤมล		ทิพย์พินิจ รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

48 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ	

(ครอสเวิร์ด)	ม.1-ม.3

1.	เด็กชายพนธกร		พรหมจันทร์

2.	เด็กชายพีรภัทร		สังข์เสวก

1.	นางอุไรวรรณ		จันทร์เมือง

2.	นายอาวุธ		จันทร์เมือง

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	13

(ทองแดง)

49 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ	

(ครอสเวิร์ด)	ม.4-ม.6

1.	นางสาวกชกร		สมสนอง 1.	นายอาวุธ		จันทร์เมือง ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	7

(เงิน)

50 การแข่งขันการจัดการค่ายพัก

แรม	ม.1-ม.3

1.	เด็กชายจักรพันธ์		แจ่มศรี

2.	เด็กชายชลธี		มานะจักษ์

3.	เด็กชายณัฐพล		คลิ้งบัวทอง

4.	เด็กชายธีรภัทร		คงช่วย

5.	ด.ช.วรเชษฐ์	จูลส์		อะลามัคนี่

6.	เด็กชายอุดมทรัพย์		ชูเชิด

7.	เด็กชายเจษฎา		ปันตา

8.	เด็กชายเทพพิทักษ์		ทองเรือง

1.	นายอาวุธ		จันทร์เมือง

2.	นายศรีสุวรรณ		บรมสุข

3.	นางสาวกรธิดา		กิมาคม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(เงิน)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

51 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน	

ม.1-ม.6

1.	นางสาวจิดาภา		จอมนุ้ยกุล

2.	นายธนพร		คุ้มพร้อม

3.	นายธนภูมิ		สมวงศ์

4.	น.ส.ประภาวรินทร์		จันอินทร์

5.	น.ส.พรรณทริาภรณ์	อนิทร์พรหม

6.	นางสาววิชญาพร		เมืองพรม

7.	นางสาววิภาวรรณ์		เกตุแก้ว

8.	นายศักดินนท์		ศรีฟ้า

9.	นางสาวสมิตา		เครเคอร์

10.	นางสาวเทวรีย์		เดชพิชัย

1.	นายมะยาดี		ดาบู

2.	นายศรีสุวรรณ		บรมสุข

3.	นางสาวจันทร์จีรา		บุญปติ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(เงิน)

52 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ

เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์	ม.1-ม.3

1.	เด็กชายนิรุตติ		เจริญสุข

2.	เด็กชายศัตรูพ่าย		กาศทิพย์

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นางสาวศิรินาถ		ไทรงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

53 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ

เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์	ม.4-ม.6

1.	นายธนรัตน์		บุญสิน

2.	นายพัฒศกร		จันทวงษ์

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นางสาวศิรินาถ		ไทรงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(เงิน)

54 ก า ร แ ข ่ ง ขั น ก า ร ส ร ้ า ง เ ก ม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์	 	 ม.

4-ม.6

1.	นางสาวชลธิชา		พริทซ์

2.	นายนันทศักดิ์		ทองสุข

1.	นายภราดร		ไชยเขียว

2.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

55 ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์	

ม.1-ม.3

1.	ด.ช.ชญานิน		อินทรประสิทธิ์

2.	เด็กหญิงชลธิชา		วงค์ตะวัน

3.	เด็กหญิงชุติกาญจน์		เรืองทอง

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

56 ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวชญานิน		บัณฑิศักดิ์

2.	นางสาวอัญชิสา		บุญมี

3.	นางสาวเจนจิรา		ต้นศรี

1.	นายภราดร		ไชยเขียว

2.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

57 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร	์

ม.4-ม.6

1.	นางสาวลลิต์ภัทร		คงเรือง

2.	นางสาวศศิวิมล		วังส์ด่าน

1.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

2.	นางสาวศิรินาถ		ไทรงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

58 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก

วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น	ม.1-ม.3

1.	เด็กชายภาณุพงศ์		ศรีสังข์

2.	เด็กชายสุริพงศ์		ไพเจริญ

3.	ด.ช.เทพประทาน		นามวงษ์

1.	นายฉัตรชัย		ทองหีต

2.	นายภาณุวัฒน์		คงเจาะ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

59 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก

วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น	ม.4-ม.6

1.	นายจิระศักดิ์		มะสาทานัง

2.	นายณฐนนท์		ตองอ่อน

3.	นายธันวา		เรืองศรี

1.	นายฉัตรชัย		ทองหีต

2.	นายภาณุวัฒน์		คงเจาะ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

60 การประกวดโครงงานอาชีพ	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงกฤษยา		ด�ามาก

2.	เด็กชายนัทธพงศ์		อินทันแก้ว

3.	เด็กหญิงมณีรัตน์		สีดามาตย์

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นางสาวปรมาภรณ์	พรหมประทปี

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

51 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน	

ม.1-ม.6

1.	นางสาวจิดาภา		จอมนุ้ยกุล

2.	นายธนพร		คุ้มพร้อม

3.	นายธนภูมิ		สมวงศ์

4.	น.ส.ประภาวรินทร์		จันอินทร์

5.	น.ส.พรรณทิราภรณ์	อนิทร์พรหม

6.	นางสาววิชญาพร		เมืองพรม

7.	นางสาววิภาวรรณ์		เกตุแก้ว

8.	นายศักดินนท์		ศรีฟ้า

9.	นางสาวสมิตา		เครเคอร์

10.	นางสาวเทวรีย์		เดชพิชัย

1.	นายมะยาดี		ดาบู

2.	นายศรีสุวรรณ		บรมสุข

3.	นางสาวจันทร์จีรา		บุญปติ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(เงิน)

52 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ

เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์	ม.1-ม.3

1.	เด็กชายนิรุตติ		เจริญสุข

2.	เด็กชายศัตรูพ่าย		กาศทิพย์

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นางสาวศิรินาถ		ไทรงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

53 การแข่งขันการออกแบบส่ิงของ

เ ค รื่ อ ง ใ ช ้ ด ้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม

คอมพิวเตอร์	ม.4-ม.6

1.	นายธนรัตน์		บุญสิน

2.	นายพัฒศกร		จันทวงษ์

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นางสาวศิรินาถ		ไทรงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(เงิน)

54 ก า ร แ ข ่ ง ขั น ก า ร ส ร ้ า ง เ ก ม

สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์	 	 ม.

4-ม.6

1.	นางสาวชลธิชา		พริทซ์

2.	นายนันทศักดิ์		ทองสุข

1.	นายภราดร		ไชยเขียว

2.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

55 ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์	

ม.1-ม.3

1.	ด.ช.ชญานิน		อินทรประสิทธิ์

2.	เด็กหญิงชลธิชา		วงค์ตะวัน

3.	เด็กหญิงชุติกาญจน์		เรืองทอง

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

56 ก า ร ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น

คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวชญานิน		บัณฑิศักดิ์

2.	นางสาวอัญชิสา		บุญมี

3.	นางสาวเจนจิรา		ต้นศรี

1.	นายภราดร		ไชยเขียว

2.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

57 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร	์

ม.4-ม.6

1.	นางสาวลลิต์ภัทร		คงเรือง

2.	นางสาวศศิวิมล		วังส์ด่าน

1.	นายอภิเดช		จิตรมุ่ง

2.	นางสาวศิรินาถ		ไทรงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

58 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก

วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น	ม.1-ม.3

1.	เด็กชายภาณุพงศ์		ศรีสังข์

2.	เด็กชายสุริพงศ์		ไพเจริญ

3.	ด.ช.เทพประทาน		นามวงษ์

1.	นายฉัตรชัย		ทองหีต

2.	นายภาณุวัฒน์		คงเจาะ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

59 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จาก

วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น	ม.4-ม.6

1.	นายจิระศักดิ์		มะสาทานัง

2.	นายณฐนนท์		ตองอ่อน

3.	นายธันวา		เรืองศรี

1.	นายฉัตรชัย		ทองหีต

2.	นายภาณุวัฒน์		คงเจาะ

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

60 การประกวดโครงงานอาชีพ	

ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงกฤษยา		ด�ามาก

2.	เด็กชายนัทธพงศ์		อินทันแก้ว

3.	เด็กหญิงมณีรัตน์		สีดามาตย์

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นางสาวปรมาภรณ์	พรหมประทปี

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)
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ลูกทะเลทอง เลื่องลือ...ระบือนาม

ล�าดับ รายการ นักเรียน ครู ระดับ	สพม. ระดับภาคใต้ ระดับชาติ

61 การประกวดโครงงานอาชีพ	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวฐิติญาภรณ์		ทองแดง

2.	นางสาวนัฏฐการต์		ปัญญาวัน

3.	นายสุริยา		ศรีสุข

1.	นางสาวจิราพร		บุญเหลือ

2.	นางสาวปรมาภรณ์		พรหมประทีป

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	17

(เงิน)

62 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบ

ชื้น	ม.1-ม.3

1.	เด็กชายถิรพล		กาบปิน๊ะ

2.	เด็กหญิงธัญรัตน์		วงศ์ทองดี

3.	เด็กหญิงศศิวิมล		สุติราช

1.	นายภาณุวัฒน์		คงเจาะ

2.	นายณรงค์		ศิริยงค์

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	23

(เงิน)

63 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวกชรัตน์		ศรีมา

2.	นางสาวธีรดา		ดอนทราย

3.	นางสาวพัชริดา		เพราพริ้ง

1.	นายธนิต		ดีทอง

2.	นางสุลีพร		ดีทอง

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	14

(ทอง)

64 การประกวดแปรรูปอาหาร	

ม.1-ม.3

1.	นางสาวณิชารีย์		หัตถะกอง

2.	นางสาวธนพร		สุพบุตร์

3.	นางสาวอริยา		สายเลน

1.	นางสาวยุภาพร		บุญเทียม

2.	นายสุนทร		เหล่าอั้น

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

65 การประกวดแปรรูปอาหาร	

ม.4-ม.6

1.	นางสาวภคพร		บุญสนอง

2.	นางสาวสาธิตา		กันทอง

3.	นางสาวสุนิสา		วาสินธ์ุ

1.	นางสาวยุภาพร		บุญเทียม

2.	นางสาวสายฝน		ราษีงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

66 การแข่งขันท�าอาหาร	น�้าพริก	

ผักสด	เครื่องเคียง	ม.1-ม.3

1.	นางสาวทิพวัลย์		พูลติ่ม

2.	เด็กหญิงภาวิตา		ศรีแผ้ว

3.	เด็กหญิงมัณฑนา		ปัดถาวะโร

1.	นางสาวยุภาพร		บุญเทียม

2.	นางสาวสายฝน		ราษีงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

67 การแข่งขันท�าอาหาร	น�้าพริก	ผัก

สด	เครื่องเคียง	ม.4-ม.6

1.	นางสาวกิ่งกาญจน์		เพ็งสุข

2.	นางสาวพิกุลแก้ว		ปัจฉิม

3.	นางสาววรัญญา		วิหกเหิร

1.	นางสาวยุภาพร		บุญเทียม

2.	นางสาวสายฝน		ราษีงาม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

68 การแข่งขันท�าอาหารคาวหวาน

เพื่อสุขภาพ	ม.1-ม.3

1.	เด็กหญิงธัญชนก		หวาหาบ

2.	เด็กหญิงพิชญาภา		ตรค�้า

3.	เด็กหญิงสุธาสิณี		เหล็กเพชร

1.	นางสาวสายฝน		ราษีงาม

2.	นางสาวยุภาพร		บุญเทียม

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๒

(ทอง)

69 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม	้

ม.1-ม.3

1.	เด็กชายณรงค์		ขันทองชัย

2.	เด็กชายธีรเดช		ชัยกลิ่น

3.	เด็กชายนรบดี		นุ้ยบ้านควน

1.	นางสาวอญัญากร		ช่วยสงค์

2.	นางสาวนันทรัตน์		อนุกูล

รองชนะเลิศ

อันดับที่	๑

(ทอง)

70 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม	้

ม.4-ม.6

1.	นางสาวฐานิกา		อินทะสร้อย

2.	น.ส.มิลค์ตรา		แก้วประดิษฐ

3.	นางสาววทันยา		ชัยสงค์

1.	นางสาวอญัญากร		ช่วยสงค์

2.	นางสุลีพร		ดีทอง

ชนะเลิศ

(ทอง)

อันดับ	12

(ทอง)
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รอบรั้วทะเลทอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาระเบียบวินัยและการประพฤติตน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโครงการพิเศษ

กองทัพเรือรวมใจต้านภัยยาเสพติด

	 วันที่	 18	 -19	 พฤษภาคม	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมเชิง 

ปฏิบัติการการรักษาวินัย	กฎกติกาของสถานศึกษา

	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น	ม.2,	3,	5,	6	ครั้งที่	1	ประจ�าปีการศึกษา	2560 

ในวันที่	26	พฤษภาคม	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วนัที	่26-28	พฤษภาคม	2560	โรงเรยีนทปีราษฎร์พิทยาได้จดักิจกรรมพัฒนาบคุลิกภาพนักเรียนห้องโครงการพเิศษ	

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรักสถาบัน	สามัคคีในหมู่คณะ

	 วันที่	 14	 มิถุนายน	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้ให้การต้อนรับเหล่าทหารเรือที่มาจัดกิจกรรมกองทัพเรือ

ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
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รอบรั้วทะเลทอง

อบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาระเบียบวินัยและการประพฤติตน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียนโครงการพิเศษ

กองทัพเรือรวมใจต้านภัยยาเสพติด

	 วันที่	 18	 -19	 พฤษภาคม	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 โดยกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมอบรมเชิง 

ปฏิบัติการการรักษาวินัย	กฎกติกาของสถานศึกษา

	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น	ม.2,	3,	5,	6	ครั้งที่	1	ประจ�าปีการศึกษา	2560 

ในวันที่	26	พฤษภาคม	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วนัที	่26-28	พฤษภาคม	2560	โรงเรียนทปีราษฎร์พิทยาได้จดักิจกรรมพฒันาบคุลกิภาพนกัเรยีนห้องโครงการพเิศษ	

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรักสถาบัน	สามัคคีในหมู่คณะ

	 วันที่	 14	 มิถุนายน	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้ให้การต้อนรับเหล่าทหารเรือที่มาจัดกิจกรรมกองทัพเรือ

ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดให้แก่นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
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รอบรั้วทะเลทอง
ไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเสวนา เยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด

กรีฑาภายในโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา "นางนวลเกมส์ 60"

พิธีสวนสนาม 2560

	 วันที่	15	มิถุนายน	2560	โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ณ	หอประชุม

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 15	มิถุนายน	2560	สวท.เกาะสมุย	 ได้จัดกิจกรรมเสวนา	 เยาวชนไทย	ห่างไกลยาเสพติด	ครั้งที่	 1	 ให้กับ

นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาภายในโรงเรียน	“นางนวลเกมส์	60”	ระหว่างวันที่	22	

–	23	มิถุนายน	2560	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วนัที	่30	มถินุายน	2560	กองลกูเสอื	เนตรนาร	ีโรงเรยีนทีปราษฎร์พทิยา	ได้จดัพธิสีวนสนามและทบทวนค�าปฏิญาณ	

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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รอบรั้วทะเลทอง

แห่เทียนพรรษา

ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ครั้งที่ 37

อบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 วันที่	7	กรกฎาคม	2560	โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้น�านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และคณะกรรมการนักเรียน	

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	ณ	วัดภูเขาทอง

	 วันที่	14	กรกฎาคม	2560	ได้จัดกิจกรรม	ศธ.(ท.พ.)	รวมใจปลูกป่าเพื่อพ่อ	โดยมีคณะผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากร

และนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน

	 วันที่	15	-16	กรกฎาคม	2560	คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมการค้นหา

และช่วยเหลือเรือประสบภัย	(SAREX	2017)	ณ	บริเวณเท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่	1

	 วันที่	18	กรกฎาคม	2560	ศาลเกาะสมุย	ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

แก่เยาวชน	ณ	หอโสตทีปกร
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รอบรั้วทะเลทอง

แห่เทียนพรรษา

ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย ครั้งที่ 37

อบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

	 วันที่	7	กรกฎาคม	2560	โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้น�านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และคณะกรรมการนักเรียน	

ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	ณ	วัดภูเขาทอง

	 วันที่	14	กรกฎาคม	2560	ได้จัดกิจกรรม	ศธ.(ท.พ.)	รวมใจปลูกป่าเพื่อพ่อ	โดยมีคณะผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากร

และนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน

	 วันที่	15	-16	กรกฎาคม	2560	คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมการค้นหา

และช่วยเหลือเรือประสบภัย	(SAREX	2017)	ณ	บริเวณเท่าเทียบเรือเกาะสมุยแห่งที่	1

	 วันที่	18	กรกฎาคม	2560	ศาลเกาะสมุย	ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

แก่เยาวชน	ณ	หอโสตทีปกร
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รอบรั้วทะเลทอง
กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาอำาเภอเกาะสมุย

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

	 โรงเรียนทีปราษฎร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาอนุบาลนักเรียน	นักศึกษา	และประชาชน	อ�าเภอเกาะสมุย	

ระหว่างวันที่	19	-	21	กรกฎาคม	2560	ณ	สนามกีฬาพรุหน้าเมือง	

	 วันที่	 28	 กรกฎาคม	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	โดยมี	พล.ท.โกศล	ปทุมชาติ	ที่ปรึกษา	รมต.กระทรวงศึกษาธิการ

เป็นประธานในพิธี

	 วันที่	 11	 สิงหาคม	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมวันวันแห่งชาติ	 โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล			

แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์

วิทยาศาสตร์	โดยมีกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์	การตอบปัญหา	การวาดภาพ
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TPP E'Camp 2560

วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ

อบรมวินัยจราจร

ประเมิน OBECQA

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายอิเล็คพัฒนาทักษะและเรียนรู้ความ

ก้าวหน้าของเทคโลโยีในชีวิตประจ�าวัน	ในวันที่	24-25	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องโสตทีปกร

	 วันที่	 25	 กันยายน	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย	 

จัดโครงการวัยเรียน	วัยใส	ใส่ใจเรื่องเพศ	ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 27	 กันยายน	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย	 

จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ	ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 ๒๖	 กันยายน	๒๕๖๐	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล											

ตามเกณฑ์คุณภาพแห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(OBECQA)

รอบรั้วทะเลทอง
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TPP E'Camp 2560

วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ

อบรมวินัยจราจร

ประเมิน OBECQA

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายอิเล็คพัฒนาทักษะและเรียนรู้ความ

ก้าวหน้าของเทคโลโยีในชีวิตประจ�าวัน	ในวันที่	24-25	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องโสตทีปกร

	 วันที่	 25	 กันยายน	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย	 

จัดโครงการวัยเรียน	วัยใส	ใส่ใจเรื่องเพศ	ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 27	 กันยายน	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย	 

จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ	ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 ๒๖	 กันยายน	๒๕๖๐	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล											

ตามเกณฑ์คุณภาพแห่งส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(OBECQA)

รอบรั้วทะเลทอง
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ทัศนศึกษารอบรั้วมหาลัย

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/60

วันวชิราวุธ 60

กิจกรรมวันคริสต์มาส

	 วันที่	 9	 –	 12	 พฤศจิกายน	 2560	 กิจกรรมงานแนะแนวได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษารอบรั้วมหาลัย	 โดยมีนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และคณะครูร่วมเดินทาง	ณ	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร

	 วันที่	24	พฤศจิกายน	2560	โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน	ประจ�าภาคเรียนที่	

2/2560

	 วันที่	25	พฤศจิกายน	2560	กองลูกเสือโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ได้จัดกิจกรรม	วันวชิราวุธ	และพิธีเข้าประจ�า

กองลูกเสือเนตรนารีระดับ	ม.1	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 25	 ธันวาคม	 2560	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส	 เพื่อให้นักเรียน 

ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ	โดยมีผู้อ�านวยการประยงค์	อินนุพัฒน์	เป็นประธานในการเปิดงาน

รอบรั้วทะเลทอง
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ผอ.สพม.11 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ค่ายลูกเสือ ม.1

	 วนัที	่28	ธนัวาคม	2560	นายสมชาย	รองเหลอื	ผอ.สพม.11	พร้อมคณะได้เดนิทางมาตรวจเย่ียมโรงเรียนทปีราษฎร์

พิทยา	โดยมีผอ.ประยงค์	อินนุพัฒน์	และคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ	ณ	ห้องเกียรติยศ

	 วนัที	่29	ธนัวาคม	2560	โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยาได้จดักิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่	โดยมกีจิกรรมการแสดง

บนเวที	จัดสลากของขวัญ	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 กลุม่ลกูเสอืชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	จดักจิกรรมเข้าค่ายลกูเสอื	ณ	ค่ายลกูเสอืชัว่คราวโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา	ระหว่าง

วันที่	10	-	12	มกราคม	2561

รอบรั้วทะเลทอง
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ผอ.สพม.11 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ค่ายลูกเสือ ม.1

	 วนัที	่28	ธนัวาคม	2560	นายสมชาย	รองเหลอื	ผอ.สพม.11	พร้อมคณะได้เดนิทางมาตรวจเย่ียมโรงเรียนทีปราษฎร์

พิทยา	โดยมีผอ.ประยงค์	อินนุพัฒน์	และคณะผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ	ณ	ห้องเกียรติยศ

	 วนัที	่29	ธนัวาคม	2560	โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยาได้จดักิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่	โดยมกีจิกรรมการแสดง

บนเวที	จัดสลากของขวัญ	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 กลุม่ลกูเสอืช้ันมธัยมศกึษาปีที	่1	จดักจิกรรมเข้าค่ายลกูเสอื	ณ	ค่ายลกูเสอืชัว่คราวโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา	ระหว่าง

วันที่	10	-	12	มกราคม	2561

รอบรั้วทะเลทอง
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ค่ายลูกเสือ ม.2

ค่ายลูกเสือ ม.3

กิจกรรมผู้บำาเพ็ญประโยชน์ 

	 กลุ่มลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ	 ณ	 ค่ายลูกเสือช่ัวคราวกองร้อยฝึกรบพิเศษที่	 4	 

ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ระหว่างวันที่	10	-	12	มกราคม	2561

	 กลุ่มลูกเสือช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ	 ณ	 ค่ายลูกเสือช่ัวคราวกองร้อยฝึกรบพิเศษที่	 1	 

แก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	ระหว่างวันที่	10	-	12	มกราคม	2561

	 ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	ม.4-6	จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม	ณ	ค่ายชั่วคราวโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ระหว่างวันที่	10	

-	12	มกราคม	2561

รอบรั้วทะเลทอง
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รอบรั้วทะเลทอง

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

ลงนาม MOU and Chinese Camp

	 กลุ่มอาสาพัฒนา	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้	ระหว่างวันที่	10	-12	มกราคม	2561	ณ	จังหวัดภูเก็ต	

	 วันที่	 19	มกราคม	2561	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ร่วมกับสถาบันขงจื้อ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 (ภูเก็ต)	 

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	โดยมีผู้อ�านวยการประยงค์	อินนุพัฒน์	และ	ผู้อ�านวยการสถาบัน

ขงจื้อ	ดร.เฉิน	เสี่ยวต๋า	เป็นผู้ลงนาม	ณ	ห้องโสตทีปกร

วันครูอำาเภอเกาะสมุย 2561

	 วันที่	 16	 มกราคม	 2561	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาร่วมกับโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ในอ�าเภอเกาะสมุยจัดกิจกรรมวันครู	 

เพื่อร�าลึกถึงบูรพคณาจารย์	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	โดยมี	นายกล้าณรงค์	ยุติธรรม	นายอ�าเภอเกาะสมุย	

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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กิจกรรมเปิดรั้วทะเลทอง (TPP OPENHOUSE)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

	 วันที่	 7	 กุมภาพันธ์	 2561	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วทะเลทอง	 โดยมีนายมนูญ	 ศิลปะรัศมี	 

รองผู้อ�านวยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	11	เป็นประธานในพิธีเปิด

	 วันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2561	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้จัดพิธีมาลาบูชาครูและปัจฉิมนิเทศ	 ให้แก่นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่	3	และ	6	ณ	บริเวณอาคาร	99	ปี	พระครูวิภาตทีปกร

รอบรั้วทะเลทอง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี

	 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณี	 ครั้งที่	 4	 ระหว่างวันที่	 12	

พ.ย.60	 -	 12	 ก.พ.61เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของสถาบันระหว่าง

ลูกศิษย์	ครูและสถาบัน
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รอบรั้วทะเลทอง

มอบประกาศนียบัตรนักเรียน

ค่ายปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

	 วันที่	 5	 เมษายน	 2561	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3	 และ	 ม.6	 ที่ส�าเร็จ 

การศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 5	–	7	มีนาคม	2561	ฝ่ายกิจการนักเรียนได้น�านักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติดลบเกิน	80	คะแนนเข้ารับ 

การปรับพฤติกรรม	ณ	สถานีรายงานสมุยกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ	(สร.สม.)

ศึกษาดูงาน

	 วันที่	22	-	23	กุมภาพันธ์	2561	ฝา่ยกิจการนกัเรยีนได้น�าผู้บริหาร	คณะคร	ูเข้าศกึษาดูงานระบบช่วยเหลือนักเรียน	 

ณ	โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา	จังหวัดชุมพร
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รอบรั้วทะเลทอง

มอบประกาศนียบัตรนักเรียน

ค่ายปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

	 วันที่	 5	 เมษายน	 2561	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนม.3	 และ	 ม.6	 ที่ส�าเร็จ 

การศึกษาประจ�าปีการศึกษา	2560	ณ	หอประชุมโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

	 วันที่	 5	–	7	มีนาคม	2561	ฝ่ายกิจการนักเรียนได้น�านักเรียนที่มีคะแนนพฤติกรรมติดลบเกิน	80	คะแนนเข้ารับ 

การปรับพฤติกรรม	ณ	สถานีรายงานสมุยกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ	(สร.สม.)

ศึกษาดูงาน

	 วันที่	22	-	23	กุมภาพันธ์	2561	ฝา่ยกิจการนกัเรยีนได้น�าผู้บริหาร	คณะคร	ูเข้าศกึษาดูงานระบบช่วยเหลือนักเรียน	 

ณ	โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา	จังหวัดชุมพร
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เปิดอาคารเรียน ๙๙ ปีพระครูวิภาตทีปกร

ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

สีสันสามเส้า

	 วันที่	 13	 -17	 กันยายน	 2560	 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ	 

ณ	 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และเข้าถวายสักการะ	 พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง

	 เมื่อวันที่	28	กรกฎาคม	2560	โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ได้ก�าหนดให้มีพิธีเปิดอาคาร	๙๙	ปี	พระครูวิภาตทีปกร	 

โดยมี	 พล.ท.โกศล	 ประทุมชาติ	 ที่ปรึกษา	 รมต.กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี	 ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2560




