


บก. ขอคุย (Editor Note) 
	 สวัสดีค่ะ	 พบกับวารสารทะเลทองประจ�าปี	

2554	ฉบับที่	5	กันแล้วนะคะ		ทุกวันนี้	สื่อทุกสื่อก�าลัง

ให้ความส�าคัญกับ	 “ประชาคมอาเซียน”	ที่ก�าลังจะมา

ถึงในอีก	 3	 ปีข้างหน้า	 ท่ามกลางกระแสนี้โรงเรียน										

ทีปราษฎร์พิทยาของเรา	 ก็ได้เตรียมความพร้อมพัฒนา

นักเรียนเพื่อเข้าสู่อาเซียน	เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะที่

ใกล้เคียงกับเยาวชนของชาติอื่น	 	 ซึ่งจะเห็นได้จาก

นโยบายในด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหาร	 ซึ่งใน

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน : นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร 

สารจากผู้อ�านวยการโรงเรียน :  พิสิษฐ  ศักดา 

บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

มาลัยเกียรติยศ

สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คู่คุณภาพ 

ผลงานโรงเรียน  

โครงการครู D.A.R.E

กิจกรรมวันวิชาการ

กิจกรรมค่ายวิชาการ

สีสันสามเส้า 

สาระน่ารู้: สมาคมอาเซียน

เรือนพยาบาล “ประเสริฐ  ชูจันทร์”

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

สู่โลกกว้างทางสายใหม่

ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี ทีปกร ทีปราษฎร์
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ที่ปรึกษา :  นายพิสิษฐ  ศักดา นายประยงค์  ด่วนเดิน นายสมศักดิ์   นนท์เจริญ นายธนิต  ดีทอง นางสุลีพร ดีทอง

  นายจงรักษ์  บ�ารุงวงค์ นางสาวนรวีร์  รักเถาว์ นายณรงค์ ศิริยงค์ นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง

บรรณาธิการ :   นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง

กองบรรณาธิการ : นางสาวอัญชรีย์  มีแสง นายโกสินทร์  จันทร์ประสิทธิ์ นายอาวุธ  จันทร์เมือง นายครรชิต  แป้นหมึก นายอภิเดช  จิตมุ่ง

  นางสาวอรวรรณ อินทรักษ ์ นางสาววัลยา ชัยสุโข นางสาวรัตติยา  จันทร์เอียด นางสาวธัญลักษณ์  ด่านวิริยะกุล นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  

  นายจักกฤช  ก�าพลวรรณ นางสาวสุมลฑา  จงไกรจักร นางสาวจิราพร  จันทร์แดง

สารบัญ

วารสารฉบับนี้ก็ได ้มีสาระน ่ารู ้ เ ก่ียวกับ

อาเซียนมาฝากกันด้วยค่ะ

	 นอกจากนีย้งัได้รวบรวมข้อมลู	ภาพกจิกรรม

และเรื่องราวต่างๆ	ของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	เพื่อ

เผยแพร่ต่อผู้ปกครอง	และสาธารณชนโดยทั่วไป	ขอ

ขอบคุณผู้บริหาร	 คณะครู	 และกองบรรณาธิการทุก

ท่านที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดท�าวารสาร

ทะเลทองจนประสบผลส�าเร็จได้ด้วยดี			 	

	 	 	 อุไรวรรณ		จันทร์เมือง	

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ผลการด�าเนินงานและกิจกรรมของนักเรียน ครูและ

โรงเรียนต่อผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2. เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บุคลากร 

ผู้ปกครองและชุมชน 

เจ้าของ :

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

255 ม.1 ต.แม่น�้า อ.เกาะสมุย

จ.สุราษฎร์ธานี 84330

โทร. 077-425053

www.tpp.ac.th

ขอน้อมเกล้าส่งดวงพระวิญญาณของพระองค์...เสด็จสู่สวรรคาลัย
ธ สถิตอยู่ในใจปวงประชาตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู-นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

สิ้นแล้ว “เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ฯ” ดวงแก้วแห่งพระมงกุฎเกล้า
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การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

บรรจง  ภูวเศรษฐาวร

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ส�าคัญต่อการสื่อสาร การพัฒนา

คณุภาพผลผลติและการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ อย่างได้ผลจรงิๆ

 ส�าหรับเกาะสมุยซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและแนวการ

พฒันาเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีต่่างออกไป จากภมูภิาคอืน่ในประเทศ ความ

เป็นผูน้�าของการศกึษาในเกาะสมยุ จะต้องคดิสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาการ

เรียนรู้ ฉีกรูปแบบออกมาเป็นเอกเทศตามบริบทของเมือง

ทีก่�าลงัเป็นทีน่ยิมของสถานศกึษาทัว่ประเทศคอืการเปิดสอนภาษาต่าง

ประเทศเพือ่รองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่จะมภีาษาองักฤษและ

ภาษาจนีเป็นหลกั เพราะเชือ่ว่าประชาชนในกลุม่อาเซยีนจะใช้สองภาษา

เป็นหลักในการสื่อสารเพื่อการท�าธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ 

 จากบริบทของเมืองสมุย ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจโรงแรมที่ได้มาตรฐานทุกขนาด ศูนย์การค้า ศูนย์การบันเทิง ศูนย์

กีฬา ห้างร้าน สถานประกอบการขนาดใหญ่ แหล่งการเงินหรือธนาคาร

ทุกประเภท บริการน�าเท่ียว การส่ือสารทางเทคโนโลยี การคมนาคม 

ขนส่งท้ังทางบก ทางน�้า ทางอากาศ ตลอดถึงสถานท่ีราชการซ่ึงเป็น

ตัวแทนของทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาสือ่สาร

และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งสิ้น 

 ดังนั้นแนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้

เกิดทักษะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องใช้ภาวะผู้น�าของ 

นักจัดการศึกษา ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน องค์กรและสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตามโอกาสและสถานภาพแวดล้อม

ทีเ่อือ้ต่อสถานศกึษานัน้ๆ กจ็ะเกดิแนวคดิน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิให้กจิกรรม

การเรยีนการสอนลงสูก่ารปฏบิตัจิรงิในสถานประกอบการสมัผัสเจ้าของ

ภาษาได้จนคุ้นเคยและน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน 

 ความสมัพนัธ์ทีด่ ีต่างเกือ้กลูกนัอย่างเสมอต้นเสมอปลายระหว่าง

สถานศกึษากบัสถานประกอบการกจ็ะสามารถเชือ่มโยง ขอรบัการบรกิาร

จากสถานประกอบการเป็นแหล่งวิทยบรกิารหรอืได้รบัความสนับสนุนทัง้

ทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากรและด้านงบประมาณอีกด้วย 

 เมื่อเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีและสถานการณ์จริง ย่อม

สร้างความคุ้นเคย กล้าปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร 

และเข้าถงึการเรยีนรูก้ระบวนการท�างานในวิชาชพีต่างๆ สร้างโอกาสทาง

เลือกอาชีพให้กับอนาคต หลังจากจบการศึกษาเป็นอย่างดี 

 ทรัพยากรบุคคลคือเยาวชนในท้องถิ่น เมื่อได้รับการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ท่ีเข้มข้นตรงความต้องการตลาดแรงงาน และ

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพได้ในระบบการ

แข่งขันของประชาคมอาเซียน สังคมเกาะสมุยก็จะมีประชากรที่ยืนหยัด 

ร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุดหน้าเคียงคู่ไปกับเพื่อนประชากรอาเซียน

ได้อย่างสมภาคภูมิ 

โรงเรียนดีใกล้บ้าน 3

 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปน่าจะเป็นต้นแบบให้เกิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยชาติทางเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ต่อยอดจากยุคโลกาภิวัตน์

หรอืการสือ่สารทีไ่ร้พรมแดน โดยการรวมกลุม่ประเทศทีม่สีภาพภมูศิาสตร์

และวฒันธรรมทางสงัคมทีค่ล้ายหรือใกล้เคยีงกนั ทัง้นีเ้พือ่เสรมิสร้างความ         

ร่วมมือและกระตุ้นให้ชนแต่ละชาติมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันใน 

ทุกๆ ด้านภายใต้ กฎ กติกา ร่วมกัน เสมือนหนึ่งเป็นชนชาติเดียวในกลุ่มประเทศ

ขนาดใหญ่ พร้อมๆ กับสร้างพลังอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประชาคมอื่นๆ  

ทั่วโลก อันจะเกิดความแข็งแกร่ง ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมยิ่งขึ้น 

ก็ย่อมเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในชาติได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนได้ 

 ในบรรดาปัจจัยการพัฒนาชาติ คือ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมนั้น 

ต้องถือว่า การศึกษาเป็นส่ิงจ�าเป็นและส�าคัญท่ีสุด ท่ีจะต้องใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้สามารถขับเคลื่อนปัจจัยอื่น เพื่อไปบริหารจัดการบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและ 

เข้าสู่เงื่อนไขของเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นผลส�าเร็จได้ 

 หากไล่เลียงลงไปในภายหนึ่งศตวรรษท่ีผ่านมา จัดว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการ

พฒันาได้ดแีละรวดเรว็ทีส่ดุ แม้จะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นปัจจยัการผลติ

ทุกด้าน แต่อาศัยเป็นเมืองท่าอยู่ปลายแหลมมะละกา ซึ่งเรือสินค้าและเรือประเภท

ต่างๆ ต้องแวะจอด ประชาชนจึงล้วนมีอาชีพทางธุรกิจค้าเป็นหลัก เป็นเหตุผลักดันให้

มีการจัดการศึกษาในลักษณะการบริหาร

จัดการ เสริมสร้างประสบการณ์ทางธรุกจิได้อย่าง

ดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็ได้ส่งเสริมขยายศาสตร์ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระท่ังเกิดคุณภาพ

ทางการศกึษาสงูสดุในบรรดากลุม่อาเซยีนด้วย

กัน เมื่อย่างเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ผลการ

จดัการศกึษาอย่างมคีณุภาพของสงิคโปร์

จงึเป็นคณุตอบสนองรองรับการพฒันา

ประเทศเข ้ าสู ่ การแข ่ งขันด ้ าน

เศรษฐกิจกับประชาคมโลกได้เป็น

อย่างดี  

 ดังนั้นเมื่อเกิดประชาคม

อาเซียนขึ้นมาแล้ว ประเทศ

สมาชิกจึงจ�าเป็นต้องเร่ง

พัฒนาการศึกษาเช ่น

ประเทศสิงคโปร์ให้ได้

คุณภาพที่ทัดเทียมกัน เพื่อรองรับสัมพันธภาพทางสังคมเชื่อมโยง

การใช้ทักษะความรู้ ความสามารถในการติดต่อประสานความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจการค้า การลงทุน การจ้างงาน หรือแม้แต่การ

แข่งขันกันทางด้านการประกอบอาชีพทุกประเภท 

 การศึกษาไทยยังเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง เพราะจากตัวชี้วัด

มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทยและผลทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ความถนัดทั่วไป 

(GAT) ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ซึ่งล้วนมีผลคะแนน

ตกต�่าลงทุกด้าน โดยเฉพาะกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน2



การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

บรรจง  ภูวเศรษฐาวร

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ส�าคัญต่อการสื่อสาร การพัฒนา

คณุภาพผลผลติและการให้บริการในสถานการณ์ต่างๆ อย่างได้ผลจรงิๆ

 ส�าหรับเกาะสมุยซึ่งมีสภาพภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและแนวการ

พฒันาเป็นเมืองท่องเทีย่วทีต่่างออกไป จากภมูภิาคอืน่ในประเทศ ความ

เป็นผูน้�าของการศกึษาในเกาะสมยุ จะต้องคดิสร้างสรรค์ เพือ่พฒันาการ

เรียนรู้ ฉีกรูปแบบออกมาเป็นเอกเทศตามบริบทของเมือง

ทีก่�าลังเป็นทีน่ยิมของสถานศกึษาทัว่ประเทศคอืการเปิดสอนภาษาต่าง

ประเทศเพ่ือรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่จะมภีาษาองักฤษและ

ภาษาจีนเป็นหลกั เพราะเชือ่ว่าประชาชนในกลุม่อาเซยีนจะใช้สองภาษา

เป็นหลักในการสื่อสารเพื่อการท�าธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ 

 จากบริบทของเมืองสมุย ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น

ธุรกิจโรงแรมที่ได้มาตรฐานทุกขนาด ศูนย์การค้า ศูนย์การบันเทิง ศูนย์

กีฬา ห้างร้าน สถานประกอบการขนาดใหญ่ แหล่งการเงินหรือธนาคาร

ทุกประเภท บริการน�าเที่ยว การสื่อสารทางเทคโนโลยี การคมนาคม 

ขนส่งทั้งทางบก ทางน�้า ทางอากาศ ตลอดถึงสถานที่ราชการซึ่งเป็น

ตัวแทนของทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาสือ่สาร

และการให้บริการกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทั้งสิ้น 

 ดังนั้นแนวการจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้

เกิดทักษะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องใช้ภาวะผู้น�าของ 

นักจัดการศึกษา ประสานสัมพันธ์กับหน่วยงาน องค์กรและสถาน

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ตามโอกาสและสถานภาพแวดล้อม

ทีเ่อือ้ต่อสถานศกึษานัน้ๆ กจ็ะเกดิแนวคดิน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิให้กจิกรรม

การเรยีนการสอนลงสูก่ารปฏบิตัจิรงิในสถานประกอบการสมัผสัเจ้าของ

ภาษาได้จนคุ้นเคยและน�าไปใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน 

 ความสมัพนัธ์ทีด่ ีต่างเกือ้กลูกนัอย่างเสมอต้นเสมอปลายระหว่าง

สถานศกึษากบัสถานประกอบการกจ็ะสามารถเชือ่มโยง ขอรบัการบรกิาร

จากสถานประกอบการเป็นแหล่งวิทยบริการหรือได้รับความสนบัสนนุทัง้

ทรัพยากรบุคคลเป็นวิทยากรและด้านงบประมาณอีกด้วย 

 เมื่อเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถานท่ีและสถานการณ์จริง ย่อม

สร้างความคุ้นเคย กล้าปฏิบัติ โดยเฉพาะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

และเข้าถงึการเรยีนรูก้ระบวนการท�างานในวชิาชพีต่างๆ สร้างโอกาสทาง

เลือกอาชีพให้กับอนาคต หลังจากจบการศึกษาเป็นอย่างดี 

 ทรัพยากรบุคคลคือเยาวชนในท้องถิ่น เมื่อได้รับการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรู้ที่เข้มข้นตรงความต้องการตลาดแรงงาน และ

สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพได้ในระบบการ

แข่งขันของประชาคมอาเซียน สังคมเกาะสมุยก็จะมีประชากรที่ยืนหยัด 

ร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุดหน้าเคียงคู่ไปกับเพื่อนประชากรอาเซียน

ได้อย่างสมภาคภูมิ 

โรงเรียนดีใกล้บ้าน 3

 ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปน่าจะเป็นต้นแบบให้เกิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยชาติทางเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ต่อยอดจากยุคโลกาภิวัตน์

หรอืการสือ่สารท่ีไร้พรมแดน โดยการรวมกลุม่ประเทศทีม่สีภาพภมิูศาสตร์

และวฒันธรรมทางสงัคมท่ีคล้ายหรอืใกล้เคยีงกัน ทัง้น้ีเพ่ือเสรมิสร้างความ         

ร่วมมือและกระตุ้นให้ชนแต่ละชาติมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน 

ทุกๆ ด้านภายใต้ กฎ กติกา ร่วมกัน เสมือนหนึ่งเป็นชนชาติเดียวในกลุ่มประเทศ

ขนาดใหญ่ พร้อมๆ กับสร้างพลังอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประชาคมอ่ืนๆ  

ทั่วโลก อันจะเกิดความแข็งแกร่ง ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมยิ่งขึ้น 

ก็ย่อมเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในชาติได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนได้ 

 ในบรรดาปัจจัยการพัฒนาชาติ คือ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาและสังคมนั้น 

ต้องถือว่า การศึกษาเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญที่สุด ท่ีจะต้องใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้สามารถขับเคลื่อนปัจจัยอื่น เพื่อไปบริหารจัดการบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและ 

เข้าสู่เงื่อนไขของเป้าหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนเป็นผลส�าเร็จได้ 

 หากไล่เลียงลงไปในภายหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา จัดว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการ

พฒันาได้ดแีละรวดเรว็ท่ีสดุ แม้จะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติทีเ่ป็นปัจจยัการผลติ

ทุกด้าน แต่อาศัยเป็นเมืองท่าอยู่ปลายแหลมมะละกา ซึ่งเรือสินค้าและเรือประเภท

ต่างๆ ต้องแวะจอด ประชาชนจึงล้วนมีอาชีพทางธุรกิจค้าเป็นหลัก เป็นเหตุผลักดันให้

มีการจัดการศึกษาในลักษณะการบริหาร

จดัการ เสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกจิได้อย่าง

ดีเยี่ยม ขณะเดียวกันก็ได้ส่งเสริมขยายศาสตร์ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทั่งเกิดคุณภาพ

ทางการศกึษาสงูสดุในบรรดากลุม่อาเซยีนด้วย

กัน เมื่อย่างเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ผลการ

จดัการศกึษาอย่างมคีณุภาพของสงิคโปร์

จงึเป็นคณุตอบสนองรองรบัการพฒันา

ประเทศเข ้ าสู ่ การแข ่ งขันด ้ าน

เศรษฐกิจกับประชาคมโลกได้เป็น

อย่างดี  

 ดังนั้นเมื่อเกิดประชาคม

อาเซียนขึ้นมาแล้ว ประเทศ

สมาชิกจึงจ�าเป็นต้องเร่ง

พัฒนาการศึกษาเช ่น

ประเทศสิงคโปร์ให้ได้

คุณภาพที่ทัดเทียมกัน เพื่อรองรับสัมพันธภาพทางสังคมเชื่อมโยง

การใช้ทักษะความรู้ ความสามารถในการติดต่อประสานความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจการค้า การลงทุน การจ้างงาน หรือแม้แต่การ

แข่งขันกันทางด้านการประกอบอาชีพทุกประเภท 

 การศึกษาไทยยังเป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วง เพราะจากตัวชี้วัด

มาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทยและผลทดสอบ

ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ความถนัดทั่วไป 

(GAT) ความรู้ทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ซึ่งล้วนมีผลคะแนน

ตกต�่าลงทุกด้าน โดยเฉพาะกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน2



สารจากผู้อ�านวยการโรงเรียน

พิสิษฐ  ศักดา

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ประกาศผลการสอบโดยวิธีรับตรงประจ�าปีการศึกษา	

2554		ผลปรากฏว่าจากสถติิทีน่่าสนใจ	โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยาสอบได้มากเป็นอนัดบั	2	ของ

ภาคใต้คิดเป็น	93.2	%	รองจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยา	จังหวัดตรัง	(ซึ่งหมายความว่า

นักเรียนเข้าสอบ	100	คน	จะสอบได้	93	คน	)	ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครูอาจารย์

และนกัเรยีนเป็นอย่างยิง่	หมายถงึว่าโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยาจดัการศกึษาได้มาตรฐานตรง

ตามนโยบายและเป้าหมายทีก่�าหนด	คอื	ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสอบเข้ามหาวทิยาลยัในคณะท่ีตน

ต้องการได้มากว่า	80	%		ในปี	2553	

	 ข้าพเจ้าในฐานะผูอ้�านวยการโรงเรยีนขอเรยีนว่าจากนโยบายและความส�าเรจ็ดงักล่าวจะสามารถสร้างความพงึพอใจ

ให้กับผู้ปกครองและชุมชนในอ�าเภอเกาะสมุยรวมถึงสร้างความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโดยไม่ต้องไปศึกษาที่อื่น	

และทางโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จขั้นต่อไป	กล่าวคือด้านคุณภาพ

	 ความส�าเรจ็ดงักล่าวเป็นเพยีงความส�าเรจ็ด้านปรมิาณ	ซ่ึงยงัขาดคุณภาพท่ีโรงเรยีนสามารถด�าเนนิการจัดการศกึษา

ให้นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าว	 สามารถสอบได้ ในคณะท่ีสูงข้ึน	 เท่าท่ีนักเรียนจะสามารถท�าได้	 เช่น	 คณะ

แพทยศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	และพยาบาลศาสตร์	เป็นต้น	ซึ่งตอนนี้การด�าเนินการดังกล่าวได้เริ่มด�าเนินการไปแล้ว	และ

ก�าลังด�าเนินการอยู่	ทั้งนี้โดยการร่วมมือกับผู้ปกครองและวิทยากรภายนอกที่ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน	

	 ในด้านการพัฒนาการศึกษาด้านอื่นๆ	ในปีการศึกษา	2555	ทางโรงเรียนเน้นหนักใน	2	ประการ	คือ	นโยบายด้าน

การศึกษาเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยการเรียนการสอน	 3	 ภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์จะเริ่มท�าการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 	 และนโยบายการพัฒนา

อาชพีเพ่ือรองรบันกัเรยีนอกีกลุม่หนึง่ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาต่อสายอาชพี

ในระดับอุดมศึกษาหรือประกอบอาชีพในท้องถิ่น	 เช่น	 ด้านศิลปะการแสดง	

การดนตรี	งานเครื่องหนัง	งานเกษตร	งานอุตสาหกรรม	งานบัญชีธนาคาร	

และงานบรกิาร	เป็นต้น	ท้ังนีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพผู้เรยีน	ผู้ปกครอง	และ

อาชีพในท้องถิ่น	รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มอาเซียนที่จะเข้ามา

มีบทบาทหรือประกอบอาชีพในเมืองไทย	ในระยะเวลาอันใกล้นี้

	 	 ขอขอบคุณผู้ปกครอง	ชุมชน	และผู้อุปการะทุกท่านที่มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา	ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น	ด้านการเสนอแนะ	ด้านการระดม

ทุน	 ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือแรงงาน	 ที่สามารถท�าให้การจัดการศึกษาเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้

รับความอนุเคราะห์และความ

ช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

ขอขอบคุณ
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คณะผู้บริหาร

นายพิสิษฐ  ศักดา

ผู้อ�านวยการโรงเรียน

นายประยงค์  ด่วนเดิน

ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการนกัเรยีน

นายธนิต ดีทอง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ICT

นายจงรักษ์ บ�ารุงวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวนรวีร์  รักเถาว์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร

นายณรงค์ ศิริยงค์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการ

และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุลีพร ดีทอง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
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สารจากผู้อ�านวยการโรงเรียน

พิสิษฐ  ศักดา

	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ได้ประกาศผลการสอบโดยวิธีรับตรงประจ�าปีการศึกษา	

2554		ผลปรากฏว่าจากสถติท่ีิน่าสนใจ	โรงเรยีนทีปราษฎร์พทิยาสอบได้มากเป็นอนัดบั	2	ของ

ภาคใต้คิดเป็น	93.2	%	รองจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยา	จังหวัดตรัง	(ซึ่งหมายความว่า

นักเรียนเข้าสอบ	100	คน	จะสอบได้	93	คน	)	ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะครูอาจารย์

และนกัเรยีนเป็นอย่างยิง่	หมายถงึว่าโรงเรยีนทีปราษฎร์พทิยาจดัการศกึษาได้มาตรฐานตรง

ตามนโยบายและเป้าหมายท่ีก�าหนด	คอื	ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสอบเข้ามหาวทิยาลัยในคณะทีต่น

ต้องการได้มากว่า	80	%		ในปี	2553	

	 ข้าพเจ้าในฐานะผู้อ�านวยการโรงเรยีนขอเรยีนว่าจากนโยบายและความส�าเรจ็ดงักล่าวจะสามารถสร้างความพงึพอใจ

ให้กับผู้ปกครองและชุมชนในอ�าเภอเกาะสมุยรวมถึงสร้างความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโดยไม่ต้องไปศึกษาที่อื่น	

และทางโรงเรียนพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวไปสู่ความส�าเร็จขั้นต่อไป	กล่าวคือด้านคุณภาพ

	 ความส�าเรจ็ดงักล่าวเป็นเพยีงความส�าเรจ็ด้านปรมิาณ	ซ่ึงยงัขาดคณุภาพทีโ่รงเรยีนสามารถด�าเนนิการจดัการศกึษา

ให้นักเรียนท่ีสอบเข้ามหาวิทยาลัยดังกล่าว	 สามารถสอบได้ ในคณะที่สูงขึ้น	 เท่าที่นักเรียนจะสามารถท�าได้	 เช่น	 คณะ

แพทยศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	และพยาบาลศาสตร์	เป็นต้น	ซึ่งตอนนี้การด�าเนินการดังกล่าวได้เริ่มด�าเนินการไปแล้ว	และ

ก�าลังด�าเนินการอยู่	ทั้งนี้โดยการร่วมมือกับผู้ปกครองและวิทยากรภายนอกที่ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน	

	 ในด้านการพัฒนาการศึกษาด้านอื่นๆ	ในปีการศึกษา	2555	ทางโรงเรียนเน้นหนักใน	2	ประการ	คือ	นโยบายด้าน

การศึกษาเพื่อพัฒนาสู่อาเซียน	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 โดยการเรียนการสอน	 3	 ภาษาโดยเฉพาะในรายวิชาคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์จะเริ่มท�าการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	 	 และนโยบายการพัฒนา

อาชีพเพ่ือรองรบันกัเรยีนอกีกลุม่หนึง่ท่ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาต่อสายอาชพี

ในระดับอุดมศึกษาหรือประกอบอาชีพในท้องถ่ิน	 เช่น	 ด้านศิลปะการแสดง	

การดนตรี	งานเครื่องหนัง	งานเกษตร	งานอุตสาหกรรม	งานบัญชีธนาคาร	

และงานบรกิาร	เป็นต้น	ทัง้นีเ้พือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพผูเ้รียน	ผูป้กครอง	และ

อาชีพในท้องถิ่น	รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกกลุ่มอาเซียนที่จะเข้ามา

มีบทบาทหรือประกอบอาชีพในเมืองไทย	ในระยะเวลาอันใกล้นี้

	 	 ขอขอบคุณผู้ปกครอง	ชุมชน	และผู้อุปการะทุกท่านที่มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา	ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น	ด้านการเสนอแนะ	ด้านการระดม

ทุน	 ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือแรงงาน	 ที่สามารถท�าให้การจัดการศึกษาเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้

รับความอนุเคราะห์และความ

ช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

ขอขอบคุณ
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คณะผู้บริหาร

นายพิสิษฐ  ศักดา

ผู้อ�านวยการโรงเรียน

นายประยงค์  ด่วนเดิน

ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการนกัเรยีน

นายธนิต ดีทอง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร ICT

นายจงรักษ์ บ�ารุงวงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

นางสาวนรวีร์  รักเถาว์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลากร

นายณรงค์ ศิริยงค์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการ

และดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุลีพร ดีทอง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
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กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา

กลุ่มสาระฯ สขุศึกษาและพละศกึษา กลุม่สาระฯ ศลิปะ 

กลุม่สาระฯ คณติศาสตร์ 

กลุม่สาระฯ วทิยาศาสตร์ 

ครูเพียงจิตร์ สุขสม

ครูธัญญลักษณ์ ด่านวิริยะกุล

ครูสุนทร เหล่าอั้น

ครจูงรกัษ์ บ�ารงุวงศ์

ครปูระยงค์ ด่วนเดนิ

ครูจันทร์นิพา พยัคฆพล

ครูปาลินี  เพชรทอง

ครูอรวรรณ อินทรักษ์

ครูสุกัญญา แก้วสม

ครูครรชิต แป้นหมกึเดนิ

ครพูมิพ์ใจ ทองเรอืง

ครูภษิช์วศิกัดิ ์แก้วมณี

ครูจ�าเรียง ใจกว้าง

ครูนิตยาพร  จันทร์ประสิทธิ์

ครูพีรศักดิ์  ด�าปาน

ครศูรสีดุา  สขุมงคล

ครฮู่าหลม๊ีะ บลิรตัน์แก้ว

ครูอัญชรีย์ มีแสง

ครูสุรีรัตน์  ตลึงจิตร 

ครูลิขิต แดงสวัสดิ์

ครูเดชศรี สุวิรัตน์

ครูวิไลลักษณ์ บญุรตัน์

ครูโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์

ครศูริลิกัษณ์ วทิยา ครพัูชราภรณ์ เพ็ชรจ�าเนยีร ครูภานุมาศ ควนพิน

ครูนิลเนตร ทองสุขครูนรวีร์ รักเถาว์

ครูสุนทร  เกตุสมบัติ 

ครูกิติยา  ปลอดภัย
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กลุ่มสาระฯ การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ครแูนะแนว วทิยากรพเิศษ

นกัการ/แม่บ้าน

เจ้าหน้าที่บรรณารกัษ์

พนกังานขบัรถและยามเจ้าหน้าที่บญัชกีารเงนิ

เจ้าหน้าที่ธรุการ

ครูสุลีพร ดีทอง

ครูจักกฤช ก�าพลวรรณ

ครูสมศักดิ์ นนท์เจริญ

ครูเกศวรา ศรีพิบูลย์

น.ส.สุมลฑา จงไกรจักร์

ครูละออง ชูเชื้อ

ครอูภเิดช จติรมุง่

ครูนวลนภา ชอุ่มวรรณ

ครูกัลยา เพชรเกลี้ยง

นายวุฒิชัย เตี้ยพานิช

ครูธนิต ดีทอง

ครูนิตยา บุญมี

ครูปวีณา โอชารส

ครูไพโรจน์ นักฟ้อน

นายมานิต จิตมุ่ง

ครอูไุรวรรณ จนัทร์เมอืง

ครธูรีะวฒัน์ บญุทน

นายสมชาย ค�าเขือ่ง

ครูณรงค์ ศิริยงค์

ครูนิศารัตน์ มะอักษร

ครูอุทัยวรรณ เกื้อสกุล

ครูศักดิ์ชัย สมชื่อ

นายศักดิ์ชัย แอกอ้วน

ครูอาวุธ จันทร์เมือง

น.ส.กันต์หทัย  ใจกว้าง

น.ส.สายทอง ชารักดี

ครูรัตติยา จันทร์เอียด

น.ส.จิราพร จันทร์แดง

นางแวว แอกอ้วน

ครูปิยะรัตน์  สังวระ

น.ส.วัลยา ชัยสุโข

ครูภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง

ครูสุดารัตน์ แก้วพรม
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ครูศักดิ์ชัย สมชื่อ
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มาลัยเกียรติยศ

ชื่อผลงานทางวิชาการ :	 	 รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดสื่อประสม	

(multimedia)	ของนกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาปีที	่1		โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา

ความรู้สึก :			รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ	ในผลงาน	ขอบคุณทุกก�าลังใจที่มอบ

ให้	ท่านผู้อ�านวยการ,	คุณครู-นักเรียน,	เพื่อนๆตลอดถึงญาติๆ	และบุคคล

ในครอบครัว	ตั้งใจที่จะมอบเวลาราชการที่เหลืออยู่ ให้คุ้มค่าที่สุด

ข้อคิด :   “Live to learn to live”	จงอยู่เพื่อเรียนรู้ ในการมีชีวิตอยู่

ครูนวลนภา  ชอุ่มวรรณ

ครู	คศ.3	(ช�านาญการพิเศษ)

วิชาภาษาต่างประเทศ	(ภาษาอังกฤษ)

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูนวลนภา  ชอุ่มวรรณ 

ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช�านาญการพิเศษ อันดับ คศ.3 

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน8

หนึ่งแสนครูดี

 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาขอแสดงความยินดีกับครูทั้ง 5 ท่านที่ได้รับรางวัลอันทรง

เกียรติจากคุรุสภา นั่นคือรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครอง

ตน ครองคน และครองงาน

ครูประยงค์  ด่วนเดิน

	 เป็นรางวัลแห่งความภูมิใจ	 เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นครู	 ด้วยจุดยืนและมุ่งมั่นว่า 

“คุณภาพของเด็กไม่ได้เกิดตามยถากรรม”

----------------------------------------------------------------------------------------------

ครูสมศักดิ์ นนท์เจริญ

	 ครูดี	 มีความหมายอยู่ ในตัวแล้วไม่ต้องอธิบายให้มาก	 มีความตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหน้าที	่ ท�างาน

เพราะอยากท�า	อยากเห็นประเทศชาติพัฒนา	อยากเห็นโรงเรียนเจริญก้าวหน้า	อยากเห็นลูกศิษย์มี

อนาคตที่ดี	แค่นี้ก็เป็นครูดีแล้ว	อย่าคิดว่าท�าแล้วตัวเองจะได้อะไรตอบแทนเพราะหากคิดเช่นนั้น “นั่น

ไม่ ใช่ครู”

----------------------------------------------------------------------------------------------

ครูสุลีพร  ดีทอง

ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา	 ระบุเด่นชัดต่อหน้าที่ของครูที่ด	ี ที่

ส�าคัญที่สุดคือ “ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์” 

ความภูมิใจของดิฉัน ตลอดรับราชการครูมา	30	ปี	คือความจริงใจ	ความซื่อสัตย์	สุจริตต่อหน้าที่การ

งาน	ผลย้อนกลับจากศิษย์	ผู้ปกครองที่มาเยี่ยม	มาหา	ระลึกถึง	ในโอกาสต่างๆ	นั่นคือความภูมิใจ

	 ดฉินัมองไปข้างหน้า	เหลอืเวลาการปฏบิตัหิน้าทีร่บัราชการคร	ูอกี	7	ปี	กจ็ะเกษียณอายุราชการ	

ดฉินัท�าหน้าทีค่วามเป็นครแูละงานท่ีได้รบัมอบหมายท่ีส�าคญัคอืหวัหน้าฝ่ายการเงนิและสนิทรพัย์	ดฉินั

จะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงและวงศ์ตระกูล

คติประจ�าใจ  กองทัพจะสู้รบให้ชนะได้ต้องมีทหาร

	 	 	 ผู้น�ากองทัพกองทัพต้องอยู่ ในใจของทหารไม่ใช่นั่งอยู่บนคอทหาร

	 	 	 ขาดทหาร	จะสู้รบกี่ครั้ง	ก็ไม่ชนะ 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ครูจันทร์นิพา  พยัคฆพล 

	 สิ่งที่ครูภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของความเป็นครู	คือการเห็นความส�าเร็จของลูกศิษย์ในเรื่องการ

เรียน	กิริยา	มารยาท	มีจิตอาสา	ซึ่งต้องพร้อมทั้งกาย	วาจา	ใจ	ครูดีต้องเข้าใจศิษย์	ช่วยเหลืออย่าง

เป็นกัลยาณมิตร	สอนให้เป็นคนดี	อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คติประจ�าใจ	“ท�าในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ครูจ�าเรียง  ใจกว้าง

	 หนึ่งเกียรติยศปรากฏก�าหนดชื่อ	 แสนนั้นคือครูดีที่ใฝ่ฝัน

ครู	นั้นเปรียบปูชนียบุคคลที่ส�าคัญ			 ดีด้วยนั้นคุณธรรมเลิศประเสริฐงาม	

คติประจ�าใจ	ยึดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 อันของสูงแม้ปองต้องจิต	 	 ถ้าไม่คิดปืนป่ายจะได้หรือ

ไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อ	 	 	 ฤาแย่งยื้อถือได้ โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง	 	 คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม	 	 	 จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี
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งาน	ผลย้อนกลับจากศิษย์	ผู้ปกครองที่มาเยี่ยม	มาหา	ระลึกถึง	ในโอกาสต่างๆ	นั่นคือความภูมิใจ

	 ดฉินัมองไปข้างหน้า	เหลือเวลาการปฏบิติัหน้าท่ีรบัราชการคร	ูอกี	7	ปี	ก็จะเกษยีณอายรุาชการ	

ดิฉันท�าหน้าท่ีความเป็นครแูละงานท่ีได้รบัมอบหมายท่ีส�าคญัคอืหวัหน้าฝ่ายการเงนิและสนิทรพัย์	ดฉินั

จะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงและวงศ์ตระกูล

คติประจ�าใจ  กองทัพจะสู้รบให้ชนะได้ต้องมีทหาร

	 	 	 ผู้น�ากองทัพกองทัพต้องอยู่ ในใจของทหารไม่ใช่นั่งอยู่บนคอทหาร

	 	 	 ขาดทหาร	จะสู้รบกี่ครั้ง	ก็ไม่ชนะ 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ครูจันทร์นิพา  พยัคฆพล 

	 สิ่งที่ครูภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของความเป็นครู	คือการเห็นความส�าเร็จของลูกศิษย์ในเรื่องการ

เรียน	กิริยา	มารยาท	มีจิตอาสา	ซึ่งต้องพร้อมทั้งกาย	วาจา	ใจ	ครูดีต้องเข้าใจศิษย์	ช่วยเหลืออย่าง

เป็นกัลยาณมิตร	สอนให้เป็นคนดี	อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คติประจ�าใจ	“ท�าในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ครูจ�าเรียง  ใจกว้าง

	 หนึ่งเกียรติยศปรากฏก�าหนดชื่อ	 แสนนั้นคือครูดีที่ใฝ่ฝัน

ครู	นั้นเปรียบปูชนียบุคคลที่ส�าคัญ			 ดีด้วยนั้นคุณธรรมเลิศประเสริฐงาม	

คติประจ�าใจ	ยึดพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 อันของสูงแม้ปองต้องจิต	 	 ถ้าไม่คิดปืนป่ายจะได้หรือ

ไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อ	 	 	 ฤาแย่งยื้อถือได้ โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง	 	 คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม	 	 	 จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี
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สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้

 สงัคมในโลกปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ วทิยาการต่าง ๆ  เจรญิก้าวหน้าไปอย่าง ไม่หยดุยัง้ การจดัการศกึษาในยคุปัจจบุนั

จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือให้เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอด

เวลา ไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลท่ีมีความรู้ หรือ สามารถจ�าข้อมูล ความรู้ได้เท่านั้น การฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่หาความรู้ รักที่จะเพิ่มพูน      

ความรู้ ทักษะและเจตคติของตน รักที่จะเรียนรู้ ตลอดชีวิต รู้จักปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา          

และให้เป็นผู้เรียนเป็นผู้หมั่นแสวงหา หมั่นเรียน หมั่นรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

  และนี่คือผลของการที่นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประจ�าภาคเรียนที่ 2/2554  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก 

ของแต่ละระดับชั้นค่ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1. เด็กหญิงธิราวรรณ รามแก้ว  เกรดเฉลี่ย 3.94 ม.1/1

2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไกรนรา  เกรดเฉลี่ย 3.90 ม.1/1

3. เด็กหญิงฑิมนตรา  ทองสุข  เกรดเฉลี่ย 3.87 ม.1/1

4. เด็กชายสหพล จันทร์พงษ์  เกรดเฉลี่ย 3.86 ม.1/1

5. เด็กหญิงกรรณิการ์ เกตุสุวรรณ์ เกรดเฉลี่ย 3.86 ม.1/1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1. นางสาวสิริยากร เพ็ชรรัตน์  เกรดเฉลี่ย 4.00  ม.3/7

2. นางสาวอรวรรณ พูลสวัสดิ์  เกรดเฉลี่ย 3.96 ม.3/1

3. นางสาวอภิญญา พาลีกัณฑ์  เกรดเฉลี่ย 3.95 ม.3/1

4. นางสาวนิรชา เคิพเพน  เกรดเฉลี่ย 3.92 ม.3/7

5. นางสาวเจนจิรา เขียนบม  เกรดเฉลี่ย 3.90 ม.3/7

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1. เด็กชายนรินทร ทับเที่ยง  เกรดเฉลี่ย 3.85 ม.2/1 

2. เด็กหญิงนาฏนภา สมนาม  เกรดเฉลี่ย 3.77 ม.2/1

3. เด็กหญิงบาลิตา ยาพรม  เกรดเฉลี่ย 3.77 ม.2/1

4. เด็กชายกนกเทพ สาสะอาด  เกรดเฉลี่ย 3.75 ม.2/1

5. เด็กหญิงกุลปริยา เวชกามา  เกรดเฉลี่ย 3.75 ม.2/1

6. เด็กหญิงขนิษฐา มะณีจักร  เกรดเฉลี่ย 3.75 ม.2/1

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน10

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1. นางสาวนวลฉวี ทวีศรี   เกรดเฉลี่ย 3.95 ม.4/1

2. นางสาวณัฐกานต์ สมสุข  เกรดเฉลี่ย 3.86 ม.4/1

3. นางสาวณัฐติยา  สุขสม  เกรดเฉลี่ย 3.71 ม.4/1

4. นายพงษ์พัฒน์ เค้าอนุรักษ์  เกรดเฉลี่ย 3.65 ม.4/1

5. นางสาวคุณัญญา ชูเชื้อ  เกรดเฉลี่ย 3.63 ม.4/1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1. นางสาวสิราภร ตรงค�าสัตย์  เกรดเฉลี่ย 3.84 ม.5/1

2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุทธิพรหม เกรดเฉลี่ย 3.77 ม.5/1

3. นางสาวฐาปนีย์  สมสุข  เกรดเฉลี่ย 3.67 ม.5/1

4. นางสาวเกศรา  สมจิตร  เกรดเฉลี่ย 3.66 ม.5/1

5. นางสาวชลธิชา  ยวดยิ่ง  เกรดเฉลี่ย 3.66 ม.5/2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. นางสาวมัลลิกา ตุ้มทอง  เกรดเฉลี่ย 3.81 ม.6/1

2. นางสาวศดานันท์ เมืองรอด  เกรดเฉลี่ย 3.80 ม.6/1

3. นางสาวสิริกุล การะจาก  เกรดเฉลี่ย 3.76 ม.6/1

4. นางสาวจุรีรัตน์ สามทอง  เกรดเฉลี่ย 3.74 ม.6/1

5. นางสาวลักขณา เตรียมตั้ง  เกรดเฉลี่ย 3.73 ม.6/1
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สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้

 สังคมในโลกปัจจบุนัเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ วทิยาการต่าง ๆ  เจรญิก้าวหน้าไปอย่าง ไม่หยดุยัง้ การจดัการศึกษาในยุคปัจจบุนั

จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยจะต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือให้เป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองได้ตลอด

เวลา ไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่มีความรู้ หรือ สามารถจ�าข้อมูล ความรู้ได้เท่าน้ัน การฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่หาความรู้ รักที่จะเพิ่มพูน      

ความรู้ ทักษะและเจตคติของตน รักที่จะเรียนรู้ ตลอดชีวิต รู้จักปรับตนไปตามกระแสต่าง ๆ ในโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา          

และให้เป็นผู้เรียนเป็นผู้หมั่นแสวงหา หมั่นเรียน หมั่นรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

  และนี่คือผลของการที่นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประจ�าภาคเรียนที่ 2/2554  โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรก 

ของแต่ละระดับชั้นค่ะ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1. เด็กหญิงธิราวรรณ รามแก้ว  เกรดเฉลี่ย 3.94 ม.1/1

2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไกรนรา  เกรดเฉลี่ย 3.90 ม.1/1

3. เด็กหญิงฑิมนตรา  ทองสุข  เกรดเฉลี่ย 3.87 ม.1/1

4. เด็กชายสหพล จันทร์พงษ์  เกรดเฉลี่ย 3.86 ม.1/1

5. เด็กหญิงกรรณิการ์ เกตุสุวรรณ์ เกรดเฉลี่ย 3.86 ม.1/1

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1. นางสาวสิริยากร เพ็ชรรัตน์  เกรดเฉลี่ย 4.00  ม.3/7

2. นางสาวอรวรรณ พูลสวัสดิ์  เกรดเฉลี่ย 3.96 ม.3/1

3. นางสาวอภิญญา พาลีกัณฑ์  เกรดเฉลี่ย 3.95 ม.3/1

4. นางสาวนิรชา เคิพเพน  เกรดเฉลี่ย 3.92 ม.3/7

5. นางสาวเจนจิรา เขียนบม  เกรดเฉลี่ย 3.90 ม.3/7

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1. เด็กชายนรินทร ทับเที่ยง  เกรดเฉลี่ย 3.85 ม.2/1 

2. เด็กหญิงนาฏนภา สมนาม  เกรดเฉลี่ย 3.77 ม.2/1

3. เด็กหญิงบาลิตา ยาพรม  เกรดเฉลี่ย 3.77 ม.2/1

4. เด็กชายกนกเทพ สาสะอาด  เกรดเฉลี่ย 3.75 ม.2/1

5. เด็กหญิงกุลปริยา เวชกามา  เกรดเฉลี่ย 3.75 ม.2/1

6. เด็กหญิงขนิษฐา มะณีจักร  เกรดเฉลี่ย 3.75 ม.2/1
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มัธยมศึกษาปีที่ 4

1. นางสาวนวลฉวี ทวีศรี   เกรดเฉลี่ย 3.95 ม.4/1

2. นางสาวณัฐกานต์ สมสุข  เกรดเฉลี่ย 3.86 ม.4/1

3. นางสาวณัฐติยา  สุขสม  เกรดเฉลี่ย 3.71 ม.4/1

4. นายพงษ์พัฒน์ เค้าอนุรักษ์  เกรดเฉลี่ย 3.65 ม.4/1

5. นางสาวคุณัญญา ชูเชื้อ  เกรดเฉลี่ย 3.63 ม.4/1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1. นางสาวสิราภร ตรงค�าสัตย์  เกรดเฉลี่ย 3.84 ม.5/1

2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุทธิพรหม เกรดเฉลี่ย 3.77 ม.5/1

3. นางสาวฐาปนีย์  สมสุข  เกรดเฉลี่ย 3.67 ม.5/1

4. นางสาวเกศรา  สมจิตร  เกรดเฉลี่ย 3.66 ม.5/1

5. นางสาวชลธิชา  ยวดยิ่ง  เกรดเฉลี่ย 3.66 ม.5/2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1. นางสาวมัลลิกา ตุ้มทอง  เกรดเฉลี่ย 3.81 ม.6/1

2. นางสาวศดานันท์ เมืองรอด  เกรดเฉลี่ย 3.80 ม.6/1

3. นางสาวสิริกุล การะจาก  เกรดเฉลี่ย 3.76 ม.6/1

4. นางสาวจุรีรัตน์ สามทอง  เกรดเฉลี่ย 3.74 ม.6/1

5. นางสาวลักขณา เตรียมตั้ง  เกรดเฉลี่ย 3.73 ม.6/1
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คู่คุณภาพ

 ตามวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนทีมุ่ง่เน้น พฒันานกัเรยีนให้มคีณุภาพด ีคอื มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม ส่งผลให้นกัเรยีนเป็น

คนดีและเก่ง  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยได้รับการปลูกฝังและพัฒนา ผ่านการจัดการเรียนการสอน การ

ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในลักษณะต่าง ๆ จนตกผลึกเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในตัวผู้เรียน อันเป็น

คุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส�านึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่าง

มีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก  

 จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนประจ�าปีการศึกษา 2554 ทางโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ดีเด่น ในด้านต่างๆ คือ 

ด้านที่ 1  :  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 

 ม.1 ด.ญ.ณัฐกมล   มากทองน้อย 

 ม.2 ด.ช.อภิสิทธิ์  หวนคิด 

 ม.3 นายสยาม  แซ่รี

 ม.4 น.ส.วิจิตรา เต็มเปี่ยม  

 ม.5 น.ส.สิราภร   ตรงค�าสัตย์ 

 ม.6 น.ส.เสาวลักษณ์  จันทา 

ด้านที่ 2 :  ซื่อสัตย์สุจริต

 ม.1 ด.ช.วีรยุทธ  ชูช่วย  

 ม.2 ด.ญ.มาฟฟี่ มิรินด้า   

 ม.3 นายวิทยา สมจิตร   

 ม.4 นายภาสกร  บุญทัน  

 ม.5 น.ส.พัทรี   นามแก้ว 

 ม.6 นายอนุชิต   ศรีนาครัว 

ด้านที่ 3 :  มีวินัย

 ม.1 ด.ช.สหพล    จันทร์พงศ์ 

 ม.2 ด.ช.จิรวัฒน์  อรรคชาติ 

 ม.3 นายกรกฤต  เมฆรัศมี 

 ม.4 น.ส.ฉวีวรรณ  ผิวนิล 

 ม.5 น.ส.ฐาปนี สมสุข 

 ม.6 น.ส.จุรีรัตน์ สามทอง 

ด้านที่ 4 :  ใฝ่เรียนรู้

 ม.1 ด.ญ.ธิราวรรณ   รามแก้ว 

 ม.2 ด.ช.นรินทร   ทับเที่ยง 

 ม.3 ด.ญ.สิริยากร   เพ็ชรรัตน์ 

 ม.4 น.ส.นวลฉวี  ทวีศรี 

 ม.5 น.ส.สิราภร   ตรงค�าสัตย์ 

 ม.6 น.ส.ศดานันท์   เมืองรอด

ด้านที่ 5 : อยู่อย่างพอเพียง

 ม.1 ด.ช.ณัฐพล   ทองลา  

 ม.2 ด.ญ.อรอุมา  เกตุหอม 

 ม.3 น.ส.อรวรรณ   พูลสวัสดิ์ 

 ม.4 นายวันเฉลิม รกไพร 

 ม.5 น.ส.พัทราภรณ์ ผ่องสันเที๊ยะ 

 ม.6 น.ส.จันทนิภา   ศรีบัวลา 

ด้านที่ 6 :  มุ่งมั่นในการท�างาน

 ม.1 ด.ญ.ธิราวรรณ  รามแก้ว 

 ม.2 ด.ญ.นงลักษณ์    เสาทอง 

 ม.3 นายจตุพล   บุนนาค   

 ม.4 น.ส.ณัฐกานต์  สมสุข 

 ม.5 นายพิษณุ  เล็กค�า  

 ม.6 น.ส.สุวิมล  นกแก้ว 

ด้านที่ 7:  รักความเป็นไทย

 ม.1 ด.ญ. อมรา  ซิงห์  

 ม.2 ด.ช.พีรณัฐ   กาบปิน๊ะ  

 ม.3 น.ส.ภัทราพร   ไชยยัง  

 ม.4 น.ส.จิรดา  กันทาใจ  

 ม.5 น.ส.สุวิภา   กล้าหาญ 

 ม.6 นายวรกิต   นนธิบุตร

ด้านที่ 8  :  มีจิตสาธารณะ

 ม.1 ด.ญ.สุฑาพร  วงศ์ตาฝา  

 ม.2 ด.ญ.วรรณภา   พันสันถาน 

   ม.3 น.ส.อรวรรณ   พูลสวัสดิ์ 

 ม.4 นายรณกร   สร้อยอุดม  

 ม.5 น.ส.ฉัตรวดี    พันธ์ดิษฐ์ 

 ม.6 นายธนกร   อิโต 
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ทุนต้นกล้า

 คณะครู-นักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ขอแสดงความยินดี กับ 

นางสาวอรวรรณ พูลสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการ

ศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์  ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

 เมื่อความรู้ยอดเยี่ยมสูงเทียมเมฆ    แต่คุณธรรมต�่าเฉกยอดหญ้านั่น

อาจเสกสร้างมิจฉาสารพัน     ด้วยจิตอันไร้อายในโลกา

แม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ    แต่ความรู้ต�่าเฉกเพียงยอดหญ้า

ยอมเป็นเหยื่อทรชนจนอุรา     ด้วยปัญญาอ่อนด้อยน่าน้อยใจ

หากความรู้สูงล�้าคุณธรรมเลิศ     แสนประเสริฐกอปรกิจวินิจฉัย

จะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทย    ต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรม

(อ�าไพ สุจริตกุล ประพันธ์)
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 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาก�าลังพัฒนาไปข้างหน้าอย่างไม่ 

หยุดย้ัง เราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า พวกเราชาวทีปราษฎร์พิทยา

มีเกียรติและศักด์ิศรี เมื่อนักเรียนใส่ชุดทีปราษฎร์พิทยาแล้วจะมี

ความรู้สึกภูมิใจ รู้สึกว่าเป็นนักเรียนทีปราษฎร์พิทยาแล้ว “เท่ห์” ผม

ต้ังใจและม่ันใจว่า อีกไม่ก่ีปีข้างหน้าเราจะมีศักยภาพในเรื่องวิชาการทัดเทียมกับ

โรงเรียนยอดนิยมตามในเมือง ใคร ๆ ก็อยากส่งบุตรหลานมาเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเพราะพวกเขามีความม่ันใจว่า

เมื่อมาเรียนท่ีน่ีแล้วไม่ผิดหวัง

 จากผลงานในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2 ปีล่าสุดด้วยสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มากเป็น

อันดับ 2 ของภาคใต้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยามีศักยภาพพอท่ีจะสามารถพัฒนาให้โรงเรียน

เรามีคุณภาพอย่างย่ังยืน เป็นท่ีพ่ึงของชาวแม่น้�า บ่อผุด และอ�าเภอเกาะสมุยอย่างแท้จริงและเมื่อถึงวันน้ันเราจะพูดได้

อย่างภาคภูมิใจว่า  “เราคือชาวทีปราษฎร์พิทยา”

ครูสมศักด์ิ นนท์เจริญ

ผลงานโรงเรียน
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สรุปผลการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

อ�าเภอเกาะสมุย ประจ�าปี 2554 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ถ้วยรางวัล ดังต่อไปน้ี

 1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง

 2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

 3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีรวม

 4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พาเหรด ประเภทสร้างสรรค์

 5. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พาเหรด ประเภทพร้อมเพรียง (เดินสวยงาม)

 6. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ กองเชียร์

 7. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ เชียร์รีดเดอร์

วงโยธวาทิตโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

 นับได้ว่าเป็นเวลาเพียงไม่นานท่ีทางโรงเรียน

ทีปราษฎร์พิทยาได้ก่อต้ังวงโยธวาทิตข้ึนมา ภายใต้การ

สนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลอ�าเภอเกาะสมุย 

จนกระท่ังตอนน้ีวงโยธวาทิตได้ประสบความส�าเร็จอยู่

ในระดับหน่ึง ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง 

ท้ังความสามารถของครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้สนับสนุน 

แนวทางการด�าเนินการและวิธีการสอน ตลอดจนการ

สร้างจิตส�านึกในตัวนักเรียนเป็นส�าคัญ ต้องสามารถ

ท�าให้นักเรียนเกิดความรักดนตรี เข้าใจและรู้คุณค่า

ของดนตรีด้วยตัวเอง เมื่อนักเรียนมีจิตส�านึกรักดนตรี

ด้วยตัวเขาเอง ความอยากเล่นดนตรีให้ไพเราะ ความ

ขยันหม่ันเพียร และมีความอดทนในการฝึกซ้อมอย่าง

จริงจังก็จะตามมา จนสามารถสร้างระบบเพื่อด�าเนิน

กิจกรรมร่วมกันให้ประสบความส�าเร็จได้ 

ผลงานโรงเรียน
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อย่างภาคภูมิใจว่า  “เราคือชาวทีปราษฎร์พิทยา”

ครูสมศักด์ิ นนท์เจริญ

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน14

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาอนุบาล นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

อ�าเภอเกาะสมุย ประจ�าปี 2554 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้ถ้วยรางวัล ดังต่อไปน้ี

 1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีหญิง

 2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

 3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีรวม

 4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พาเหรด ประเภทสร้างสรรค์

 5. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พาเหรด ประเภทพร้อมเพรียง (เดินสวยงาม)

 6. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ กองเชียร์

 7. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ เชียร์รีดเดอร์

วงโยธวาทิตโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

 นับได้ว่าเป็นเวลาเพียงไม่นานท่ีทางโรงเรียน

ทีปราษฎร์พิทยาได้ก่อต้ังวงโยธวาทิตข้ึนมา ภายใต้การ

สนับสนุนงบประมาณจากทางเทศบาลอ�าเภอเกาะสมุย 

จนกระท่ังตอนน้ีวงโยธวาทิตได้ประสบความส�าเร็จอยู่

ในระดับหน่ึง ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง 

ท้ังความสามารถของครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้สนับสนุน 

แนวทางการด�าเนินการและวิธีการสอน ตลอดจนการ

สร้างจิตส�านึกในตัวนักเรียนเป็นส�าคัญ ต้องสามารถ

ท�าให้นักเรียนเกิดความรักดนตรี เข้าใจและรู้คุณค่า

ของดนตรีด้วยตัวเอง เมื่อนักเรียนมีจิตส�านึกรักดนตรี

ด้วยตัวเขาเอง ความอยากเล่นดนตรีให้ไพเราะ ความ

ขยันหม่ันเพียร และมีความอดทนในการฝึกซ้อมอย่าง

จริงจังก็จะตามมา จนสามารถสร้างระบบเพื่อด�าเนิน

กิจกรรมร่วมกันให้ประสบความส�าเร็จได้ 

ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนดีใกล้บ้าน 15



ผลการแข่งขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ที ่61

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ 

 1. ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัร�าวงมาตรฐาน ระดบัชัน้ ม.1-3 

  1. ด.ญ.เบญจมาตย์  ใจภักดี  6. ด.ช.จตุพล  บนุนาค

  2. ด.ญ.ณัฐธดิา  จรรยา  7. ด.ช.ปวริศ  พลูทรพัย์

  3. ด.ญ.ภัทราพร  ไชยยงั  8. ด.ช.ชนะชัย  สมหวงั

  4. ด.ญ.มาฟฟ่ี  มรัินด้า  9. ด.ช.ตฤณชาต ิ สสีวสัดิ์

  5. ด.ญ.ชฎาภรณ์  กลับสนั  10. ด.ช.พงศธร  อนิพรม

ผลงานโรงเรียน

2. ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขันร�าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน ม.4-6 

 1. นายทวศีกัด์  ทองเฝือ  6. นางสาวอษุา  รุ่งเรือง

 2. นายภานพุงศ์  แก้วสวสัดิ ์  7. นางสาวพลอยไพลิน  ทองเชิญ

 3. นายพงศ์พฒัน์  เค้าอนุรักษ์  8. นางสาวสวุภิา  กล้าหาญ

 4. นายจตพุงศ์  เต็มโภคา  9. นางสาวนวรัตน์  ปรากฏช่ือ

 5. นายสรศกัดิ ์ วสวุชัร์  10. นางสาวยวุดี  ไชยสทิธิ์ 

 ครทูีป่รกึษา  นางสาวกัลยา  เพชรเกล้ียง

3.ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.ต้น 

 1. ด.ญ.ประภสัสร  ทองค�าแก้ว

 ครทูีป่รกึษา  นายลิขิต  แดงสวัสดิ์

4.ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันขมิ ระดบัช้ัน ม.1-3 

 1. ด.ญ.สปุรยีา  ประสาดอะดีการี 

 ครทูีป่รกึษา  นายไวทย์วฒัน์  นักฟ้อน

5.ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขนัขลุย่เพยีงออ ระดบัช้ัน ม.1-3

 1 .ด.ญ.ธริาวรรณ  รามแก้ว  

 ครทูีป่รกึษา  นายไวทย์วฒัน์  นักฟ้อน

กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์

1.ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ 2 ระดับเหรียญทองแดง โครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบั ม.4-6 

 1. นางสาวอญัมณ ี ทวยเจรญิ  

 2. นางสาวสริาภรณ์  ตรงค�าสตัย์

 3. นางสาวพชัร ี นามแก้ว

 4. นางสาวรตันาภรณ์  สทุธพิรหม

 5. นางสาวฐาปน ี สมสขุ

 6. นางสาวกนกกร  แหลมชยั

  ครทูีป่รกึษา   1.นายครรชติ  แป้นหมกึ

    2.นายภานุมาศ  ควนพนิ

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน16

โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยาเข้าร่วมโครงการครแูดร์ 

(D.A.R.E)

ทีม่า: เชดิชาย  ทวเีมอืง. “ภมูภิาค: โปลศิเกาะสมยุผดุโครงการ

ครูแดร์ สร้างภูมิคุ ้มกัน แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน”            

เดลินิวส์.16 มนีาคม 2555. หน้า 25 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์

1.ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนัสร้างสรรค์ผลงาน

คณติศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP  ระดบั ม.1-3 

 1. ด.ญ.สริยิากร  เพช็รรัตน์

 2. ด.ช.เมธาว ี ยิง่สงู

 ครทูีป่รกึษา   1.นายโกสนิทร์  จนัทร์ประสทิธิ์

    2.นายจงรกัษ์  บ�ารงุวงศ์

2.ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนัประกวดโครงงาน

คณติศาสตร์ ระดับ ม.4-6 

 1. นางสาวฉตัรวด ี พนัธุด์ษิฐ์

 2. นางสาวจฑุามาศ  ทองทพิย์

 3. นางสาวเกศรา  สมจติร

 ครทูีป่รกึษา   1.นายโกสนิทร์  จนัทร์ประสทิธิ์

    2.นายจงรกัษ์  บ�ารงุวงศ์

กลุม่สาระการเรยีนภาษาไทย

1. ได้รบัรางวลัเหรยีญเงิน การแข่งขนัเรยีงความ  ระดบั ม.4-6

 นางสาวสบรรณงา  เสทนิ

2. ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง การแข่งขันเรยีงความ ระดบั ม.1-3

 ด.ญ.อภญิญา  พาลภีณัฑ์

3. ได้รบัรางวลัเหรยีญทองการแข่งขันสนุทรพจน์  ระดบั ม.4-6

 นายอรรตชยั  ทองรกัษ์ 

4. ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดงการแข่งขนัสนุทรพจน์  ระดบั ม.1-3  

 ด.ญ.รจุริตัน์  ตรงค�าสตัย์

5. ได้รบัรางวลัเหรยีญเงินการแข่งขนัแต่งค�าประพนัธ์  ระดบั ม.1-3

 ด.ญ.อรวรรณ  พลูสวสัดิ ์   

 ด.ญ.วนัวสิา  ชยัรตัน์  

 ครทูีป่รกึษา 1.นางจนัทร์นภิา  พยคัฆพล

   2.นางสาวนลิเนตร  ทองสขุ

ผลการแข่งขนัของ สสวท.

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์โปรแกรม

คณติศาสตร์  GSP ประเภทโมเดล ระดับ ม.ต้น ได้รบัคดัเลอืกเป็น

ตวัแทนศนูย์ภาคใต้  และเป็นตวัแทนไปแข่งระดบัประเทศ 

 1. ด.ช. เมธาว ี ยิง่สงู 

 2. ด.ญ. จนิภทัร เนียมรุ่ง  

ผลการแข่งขนังาน มอ. วชิาการ

1. ได้รบัรางวลัชนะเลศิการวาดภาพด้วยโปรแกรม PAINT 

 ด.ช. จตพุล  บลุนาค (แชมป์ 2 ปีซ้อน )

2. ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 โครงงานวทิยาศาสตร์ 

 1. นางสาวอญัมณ ี ทวยเจรญิ  

 2. นางสาวสริาภรณ์  ตรงค�าสตัย์

 3. นางสาวพชัร ี นามแก้ว 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน 17



ผลการแข่งขนังานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ครัง้ท่ี 61

กลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 1. ได้รบัรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร�าวงมาตรฐาน ระดบัชัน้ ม.1-3 

  1. ด.ญ.เบญจมาตย์  ใจภกัด ี 6. ด.ช.จตพุล  บนุนาค

  2. ด.ญ.ณฐัธดิา  จรรยา  7. ด.ช.ปวรศิ  พลูทรพัย์

  3. ด.ญ.ภทัราพร  ไชยยัง  8. ด.ช.ชนะชยั  สมหวงั

  4. ด.ญ.มาฟฟ่ี  มรินัด้า  9. ด.ช.ตฤณชาต ิ สสีวสัดิ์

  5. ด.ญ.ชฎาภรณ์  กลบัสนั  10. ด.ช.พงศธร  อนิพรม

ผลงานโรงเรียน

2. ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนัร�าวงมาตรฐาน ระดบัช้ัน ม.4-6 

 1. นายทวศัีกด์  ทองเฝือ  6. นางสาวอษุา  รุ่งเรือง

 2. นายภานพุงศ์  แก้วสวสัด์ิ  7. นางสาวพลอยไพลิน  ทองเชิญ

 3. นายพงศ์พัฒน์  เค้าอนรัุกษ์  8. นางสาวสวุภิา  กล้าหาญ

 4. นายจตุพงศ์  เต็มโภคา  9. นางสาวนวรัตน์  ปรากฏช่ือ

 5. นายสรศักด์ิ  วสวุชัร์  10. นางสาวยวุดี  ไชยสทิธิ์ 

 ครทูีป่รึกษา  นางสาวกลัยา  เพชรเกล้ียง

3.ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ การแข่งขนัขับร้องเพลงไทยลกูทุ่ง ระดับ ม.ต้น 

 1. ด.ญ.ประภัสสร  ทองค�าแก้ว

 ครทูีป่รึกษา  นายลิขิต  แดงสวัสด์ิ

4.ได้รบัรางวลัชนะเลศิ ระดบัเหรยีญทอง การแข่งขนัขมิ ระดบัช้ัน ม.1-3 

 1. ด.ญ.สปุรียา  ประสาดอะดีการี 

 ครทูีป่รึกษา  นายไวทย์วฒัน์  นกัฟ้อน

5.ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ระดับเหรยีญทอง การแข่งขนัขลุย่เพยีงออ ระดับชัน้ ม.1-3

 1 .ด.ญ.ธริาวรรณ  รามแก้ว  

 ครทูีป่รึกษา  นายไวทย์วฒัน์  นกัฟ้อน

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

1.ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ระดบัเหรยีญทองแดง โครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับ ม.4-6 

 1. นางสาวอญัมณี  ทวยเจริญ  

 2. นางสาวสริาภรณ์  ตรงค�าสตัย์

 3. นางสาวพัชรี  นามแก้ว

 4. นางสาวรัตนาภรณ์  สทุธพิรหม

 5. นางสาวฐาปน ี สมสขุ

 6. นางสาวกนกกร  แหลมชัย

  ครทูีป่รึกษา   1.นายครรชิต  แป้นหมกึ

    2.นายภานมุาศ  ควนพิน

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน16

โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยาเข้าร่วมโครงการครแูดร์ 

(D.A.R.E)

ทีม่า: เชิดชาย  ทวเีมอืง. “ภูมภิาค: โปลศิเกาะสมยุผดุโครงการ

ครูแดร์ สร้างภูมิคุ ้มกัน แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน”            

เดลนิวิส์.16 มนีาคม 2555. หน้า 25 

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์

1.ได้รบัรางวัลรองชนะเลศิอนัดับ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน

คณติศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP  ระดับ ม.1-3 

 1. ด.ญ.สริยิากร  เพช็รรัตน์

 2. ด.ช.เมธาว ี ยิง่สงู

 ครทูีป่รกึษา   1.นายโกสนิทร์  จนัทร์ประสทิธิ์

    2.นายจงรกัษ์  บ�ารงุวงศ์

2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 การแข่งขันประกวดโครงงาน

คณติศาสตร์ ระดับ ม.4-6 

 1. นางสาวฉตัรวด ี พันธุด์ษิฐ์

 2. นางสาวจฑุามาศ  ทองทิพย์

 3. นางสาวเกศรา  สมจติร

 ครทูีป่รกึษา   1.นายโกสนิทร์  จนัทร์ประสทิธิ์

    2.นายจงรกัษ์  บ�ารงุวงศ์

กลุม่สาระการเรยีนภาษาไทย

1. ได้รบัรางวลัเหรยีญเงิน การแข่งขนัเรยีงความ  ระดบั ม.4-6

 นางสาวสบรรณงา  เสทิน

2. ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง การแข่งขนัเรยีงความ ระดบั ม.1-3

 ด.ญ.อภญิญา  พาลภีณัฑ์

3. ได้รบัรางวลัเหรยีญทองการแข่งขันสนุทรพจน์  ระดบั ม.4-6

 นายอรรตชยั  ทองรกัษ์ 

4. ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดงการแข่งขนัสนุทรพจน์  ระดบั ม.1-3  

 ด.ญ.รจุริตัน์  ตรงค�าสัตย์

5. ได้รบัรางวลัเหรยีญเงินการแข่งขนัแต่งค�าประพนัธ์  ระดบั ม.1-3

 ด.ญ.อรวรรณ  พลูสวสัดิ ์   

 ด.ญ.วนัวสิา  ชยัรตัน์  

 ครทูีป่รกึษา 1.นางจนัทร์นิภา  พยัคฆพล

   2.นางสาวนิลเนตร  ทองสขุ

ผลการแข่งขนัของ สสวท.

 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการสร้างสรรค์โปรแกรม

คณติศาสตร์  GSP ประเภทโมเดล ระดับ ม.ต้น ได้รบัคดัเลือกเป็น

ตวัแทนศนูย์ภาคใต้  และเป็นตวัแทนไปแข่งระดบัประเทศ 

 1. ด.ช. เมธาว ี ยิง่สูง 

 2. ด.ญ. จนิภทัร เนียมรุ่ง  

ผลการแข่งขนังาน มอ. วิชาการ

1. ได้รบัรางวลัชนะเลศิการวาดภาพด้วยโปรแกรม PAINT 

 ด.ช. จตพุล  บลุนาค (แชมป์ 2 ปีซ้อน )

2. ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 โครงงานวทิยาศาสตร์ 

 1. นางสาวอญัมณ ี ทวยเจรญิ  

 2. นางสาวสริาภรณ์  ตรงค�าสตัย์

 3. นางสาวพชัร ี นามแก้ว 
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กจิกรรมวันวิชาการ 

   “ทกัษะวชิาการ ท.พ. 54 พฒันาศกัยภาพสูอ่าเซยีน”

	 โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยาจดักจิกรรมวนัวชิาการโรงเรยีนขึน้เพือ่ให้นกัเรยีนได้แสดงความรูค้วามสามารถเป็นการเสรมิสร้างและพฒันา

ศกัยภาพในการเรยีนรู้ ให้แก่ผูเ้รยีน	ทัง้ยงัให้ผูเ้รยีนได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจ	และรู้จกัการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง		กจิกรรม

มทีัง้การแข่งขันทักษะวิชาการกลุม่สาระต่างๆ	 	 การออกร้านขายของ	 	 การจดันทิรรศการแสดงผลงานนกัเรียน	 	 และการแสดงของนกัเรยีน			

ส�าหรบัปีการศกึษา	2554	ทางฝ่ายวชิาการร่วมกับกลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ	จดักจิกรรมวนัวชิาการขึน้	ในวนัที	่15	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	นบัได้

ว่าการจดักจิกรรมครัง้นีป้ระสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด	ีนกัเรยีนทกุคนมส่ีวนร่วมท้ังทีเ่ป็นผูจ้ดักจิกรรมและผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม	มคีวามสขุ	สนกุสนาน	

เกดิความสนใจใฝ่รู	้ได้รบัประโยชน์และความรู	้และสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้ ไปประยุกต์ใช้ ในชวีติประจ�าวนัได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน18

กิจกรรมค่ายวิชาการ

 โรงเรยีนทีปราษฎร์พทิยาได้จดักจิกรรมค่ายวชิาการของทกุกลุม่สาระการเรยีนรูข้ึน้	

ในระหว่างวนัที	่16-17	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	โดยให้นกัเรยีนสามารถเลอืกเข้าร่วมกจิกรรม

ของกลุ่มสาระฯ	ได้ตามความถนัดและความสนใจ	เพือ่พฒันาผู้เรยีนได้เพิม่พูนความรู	้ความ

สามารถในด้านต่างๆ	 และสามารถน�าความรูท้ม่ีได้	 ไปพฒันาตนเองและสงัคมได้	 โดยมี

วทิยากรท้องถิน่มาเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ให้กับนักเรยีน		อย่างเช่น	การ	ศกึษาเรยีนรูก้าร

ประกอบธรุกจิโรงแรม	ณ	โรงแรมโนราห์บรุ	ีรสีอร์ท	แอนด์	สปา	การศกึษาวงจรชวีติ	การ

ประกอบอาชพีอาชพีการแสดงโชว์จรเข้และสตัว์ต่างๆ		ณ	Samui	Cocodile	Farm
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กจิกรรมวนัวชิาการ 

   “ทกัษะวชิาการ ท.พ. 54 พฒันาศกัยภาพสูอ่าเซยีน”

	 โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยาจดักจิกรรมวนัวชิาการโรงเรยีนขึน้เพือ่ให้นกัเรยีนได้แสดงความรูค้วามสามารถเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา

ศกัยภาพในการเรียนรู้ ให้แก่ผูเ้รียน	ทัง้ยังให้ผูเ้รียนได้แสดงออกตามความถนัดและความสนใจ	และรูจั้กการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง		กจิกรรม

มทีัง้การแข่งขันทักษะวชิาการกลุม่สาระต่างๆ	 	 การออกร้านขายของ	 	 การจดันทิรรศการแสดงผลงานนกัเรียน	 	 และการแสดงของนักเรยีน			

ส�าหรบัปีการศกึษา	2554	ทางฝ่ายวชิาการร่วมกบักลุม่สาระการเรียนรู้ต่างๆ	จดักจิกรรมวนัวชิาการข้ึน	ในวนัที	่15	ธันวาคม	พ.ศ.	2554	นบัได้

ว่าการจดักจิกรรมคร้ังน้ีประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดี	นักเรียนทกุคนมส่ีวนร่วมท้ังทีเ่ป็นผูจั้ดกิจกรรมและผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม	มคีวามสขุ	สนกุสนาน	

เกดิความสนใจใฝ่รู้	ได้รับประโยชน์และความรู้	และสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้ ไปประยุกต์ใช้ ในชีวติประจ�าวนัได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน18

กิจกรรมค่ายวิชาการ

 โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยาได้จดักจิกรรมค่ายวชิาการของทกุกลุม่สาระการเรยีนรูข้ึน้	

ในระหว่างวนัที	่16-17	ธนัวาคม	พ.ศ.	2554	โดยให้นักเรียนสามารถเลอืกเข้าร่วมกจิกรรม

ของกลุม่สาระฯ	ได้ตามความถนดัและความสนใจ	เพือ่พฒันาผูเ้รยีนได้เพิม่พูนความรู	้ความ

สามารถในด้านต่างๆ	 และสามารถน�าความรูท้มีไ่ด้	 ไปพฒันาตนเองและสังคมได้	 โดยมี

วทิยากรท้องถิน่มาเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ ให้กับนักเรียน		อย่างเช่น	การ	ศกึษาเรยีนรูก้าร

ประกอบธรุกจิโรงแรม	ณ	โรงแรมโนราห์บรีุ	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	การศกึษาวงจรชวีติ	การ

ประกอบอาชพีอาชพีการแสดงโชว์จรเข้และสตัว์ต่างๆ		ณ	Samui	Cocodile	Farm

โรงเรียนดีใกล้บ้าน 19



รับน�้ำมนต์ เสริมสิริมงคล

แซนต้ำ มำแล้วจ้ำ

ขอพร จำกพระท่ำนคร ูวันสอบ

พิธีถวำยสัตย์ ปฏิญำณ 

ปลูกผักไร้ดิน 

แซนต้ำ มำจำกไหน

ค่ำยคณิตศำสตร์ 

วันกตัญญู

วันปัจฉิมนิเทศ 

สวัสดีปีใหม่ วันปีใหม่

งำนเกษียณ งำนเกษียณ 

มอบธงเขียว กิจกรรม 5 ส.สีสันวันเลือกตั้ง

ประชุมผู้ปกครองถวำยรำชสดุดี
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สู้ตำยค่ะ ค่ำยจริยธรรม ณ ทีปภำวัน 

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์

สีสันสามเส้า

ท�ำบุญปีใหม่

ชุมชนสัมพันธ์

สัมมนำคร ูค่ำยจริยธรรม ณ ทีปภำวัน 

F4 Theeparat มอบทุนกำรศกึษำ “ยิ้มนวลจันทร์”

น่ำรักอ่ะ ++

กิจกรรมลกูเสือ
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รับน�้ำมนต์ เสริมสิริมงคล

แซนต้ำ มำแล้วจ้ำ

ขอพร จำกพระท่ำนคร ูวันสอบ

พิธีถวำยสัตย์ ปฏิญำณ 

ปลูกผักไร้ดิน 

แซนต้ำ มำจำกไหน

ค่ำยคณิตศำสตร์ 

วันกตัญญู

วันปัจฉิมนิเทศ 

สวัสดีปีใหม่ วันปีใหม่

งำนเกษียณ งำนเกษียณ 

มอบธงเขียว กิจกรรม 5 ส.สีสันวันเลือกตั้ง

ประชุมผู้ปกครองถวำยรำชสดุดี

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน20

สู้ตำยค่ะ ค่ำยจริยธรรม ณ ทีปภำวัน 

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์

สีสันสามเส้า

ท�ำบุญปีใหม่

ชุมชนสัมพันธ์

สัมมนำคร ูค่ำยจริยธรรม ณ ทีปภำวัน 

F4 Theeparat มอบทุนกำรศกึษำ “ยิ้มนวลจันทร์”

น่ำรักอ่ะ ++

กิจกรรมลกูเสือ
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สาระน่ารูเ้กีย่วกับสมาคมอาเซยีน

 ASEAN  ( อ า เ ซี ย น ) 

ย่อมาจาก Association of Southeast 

Asian Nations  หรอื สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้  ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ

 1. กมัพชูา 2. ไทย 3. บรไูนดารสุซาลาม            

 4. พม่า 5. ฟิลปิปินส์ 6. มาเลเซยี

 7. ลาว 8. สงิคโปร์  9. เวยีดนาม

 10. อนิโดนเีซยี

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของอาเซียน 

 1) เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืและความช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนัในทางเศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม เทคโนโลย ี     วทิยาศาสตร์ 

และการบรหิาร

 2) เพือ่ส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงส่วนภมิูภาค

 3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ

พฒันาการทางวฒันธรรมในภมูภิาค

 4) เพือ่เสรมิสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมคีวามเป็นอยู่

และคณุภาพชวีติทีด่ี

 5) เพือ่ให้ความช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในรปูแบบของการ

ฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสรมิการศกึษาด้านเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้

 6) เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของการเกษตรและอตุสาหกรรม  

การขยายการค้าตลอดจนปรบัปรงุการขนส่งและการคมนาคม

 7) เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอือาเซยีนกบัประเทศภายนอก

องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอ่ืนๆ และองค์การระหว่าง

ประเทศ

อาเซียน +3 และ อาเซียน +6 คอือะไร 

 อาเซยีน + 3คอื กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ 

และ 3 ประเทศนอกอาเซยีน ได้แก่

 1) จนี 2) ญีปุ่น่ 3) เกาหลใีต้

อาเซียน  + 6 คือ กลุ่ม

ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 

ประเทศ และ 6 ประเทศ

นอกอาเซยีน ได้แก่

1) จนี      2) ญ่ีปุ่น  

3) เกาหลใีต้  4) ออสเตรเลีย

5) นวิซแีลนด์  6) อินเดยี

7 วิชาชีพท่ีสามารถ

ย้ายแรงงานฝีมอือย่าง

เ ส รี ใ น ป ร ะ ช า ค ม

อาเซียน 

1. แพทย์   2. ทนัตแพทย์ 

3. นกับญัช ี 4. วศิวกร 

5. พยาบาล  6. สถาปนิก

7. นกัส�ารวจ

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน22

เรือนพยาบาลประเสริฐ  ชจูนัทร์

	 อาคารประเสริฐ	 	 ชูจันทร์	 	 จัดสร้างข้ึนเพ่ือเป็น

เกยีรตปิระวัตเินือ่งในวันเกษียณอายรุาชการ	

30	 กันยายน	 พ.ศ.	 2554	 โดยมีคณะ

กรรมการสถานศึกษา	 คณะครู	 โรงเรียน						

ทปีราษฎร์พทิยา	ปี	2554	ศษิย์เก่า	นกัเรยีน	ลกูจ้าง	ครอบครวั	ญาตพิีน้่อง

ของครปูระเสรฐิ		ชจูนัทร์	เป็นผูร้เิริม่ร่วมสมทบ	ผูอ้�านวยการพสิษิฐ		ศกัดา

และคณะ	 ด�าเนนิการสร้างอาคารจนแล้วเสรจ็	 เป็นจ�านวนเงนิรวม	 529,452	

บาท	มอบให้ โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา	ใช้ประโยชน์เป็นเรอืนพยาบาล	โดยได้ท�า

พธิเีปิดเรอืนพยาบาล	“ประเสรฐิ	ชจูนัทร”	เมือ่วันที	่3	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2555	

โดยมพีระครปูระภาตธรรมคณุ	(ตาหลวงหดั)	วดัสว่างอารมณ์	มาท�าพธิเีปิด

ทปีราษฎร์วนันี้
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สาระน่ารูเ้ก่ียวกับสมาคมอาเซยีน

 ASEAN  ( อ า เ ซี ย น ) 

ย่อมาจาก Association of Southeast 

Asian Nations  หรอื สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต้  ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ

 1. กมัพชูา 2. ไทย 3. บรไูนดารสุซาลาม            

 4. พม่า 5. ฟิลปิปินส์ 6. มาเลเซยี

 7. ลาว 8. สงิคโปร์  9. เวยีดนาม

 10. อนิโดนเีซยี

เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของอาเซยีน 

 1) เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืและความช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนัในทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลย ี     วทิยาศาสตร์ 

และการบรหิาร

 2) เพือ่ส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงส่วนภมูภิาค

 3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ

พฒันาการทางวฒันธรรมในภมูภิาค

 4) เพือ่เสรมิสร้างให้ประชาชนในอาเซยีนมคีวามเป็นอยู่

และคณุภาพชวีติทีด่ี

 5) เพือ่ให้ความช่วยเหลอืซ่ึงกันและกนัในรปูแบบของการ

ฝึกอบรมและการวจิยัและส่งเสรมิการศกึษาด้านเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใต้

 6) เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพของการเกษตรและอตุสาหกรรม  

การขยายการค้าตลอดจนปรบัปรงุการขนส่งและการคมนาคม

 7) เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอือาเซยีนกบัประเทศภายนอก

องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่าง

ประเทศ

อาเซียน +3 และ อาเซยีน +6 คืออะไร 

 อาเซยีน + 3คอื กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 ประเทศ 

และ 3 ประเทศนอกอาเซยีน ได้แก่

 1) จนี 2) ญีปุ่น่ 3) เกาหลใีต้

อาเซียน  + 6 คือ กลุ่ม

ประเทศสมาชกิอาเซยีน 10 

ประเทศ และ 6 ประเทศ

นอกอาเซยีน ได้แก่

1) จนี      2) ญ่ีปุ่น  

3) เกาหลใีต้  4) ออสเตรเลีย

5) นวิซแีลนด์  6) อนิเดยี

7 วิชาชีพท่ีสามารถ

ย้ายแรงงานฝีมอือย่าง

เ ส รี ใ น ป ร ะ ช า ค ม

อาเซยีน 

1. แพทย์   2. ทนัตแพทย์ 

3. นกับญัช ี 4. วศิวกร 

5. พยาบาล  6. สถาปนกิ

7. นกัส�ารวจ
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เรอืนพยาบาลประเสรฐิ  ชจัูนทร์

	 อาคารประเสริฐ	 	 ชูจันทร์	 	 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็น

เกยีรตปิระวตัเินือ่งในวนัเกษยีณอายรุาชการ	

30	 กันยายน	 พ.ศ.	 2554	 โดยมีคณะ

กรรมการสถานศึกษา	 คณะครู	 โรงเรียน						

ทปีราษฎร์พทิยา	ปี	2554	ศษิย์เก่า	นกัเรียน	ลกูจ้าง	ครอบครวั	ญาตพิีน้่อง

ของครปูระเสรฐิ		ชูจนัทร์	เป็นผูริ้เร่ิมร่วมสมทบ	ผูอ้�านวยการพสิษิฐ		ศกัดา

และคณะ	 ด�าเนนิการสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ	 เป็นจ�านวนเงินรวม	 529,452	

บาท	มอบให้ โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยา	ใช้ประโยชน์เป็นเรอืนพยาบาล	โดยได้ท�า

พธิเีปิดเรอืนพยาบาล	“ประเสรฐิ	ชจูนัทร”	เม่ือวนัที	่3	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2555	

โดยมพีระครปูระภาตธรรมคณุ	(ตาหลวงหดั)	วดัสว่างอารมณ์	มาท�าพธิเีปิด

ทปีราษฎร์วนันี้
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ชมุชนสมัพนัธ์

	 ผู้บริหาร	คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

ทีปราษฎร์พิทยา	 เข้าร ่วมพิธีจุดเทียนชัย 

ถวายพระพร		5	ธันวาคม	2554	ณ	บริเวณ

ท่าเทียบเรือ	หน้าทอน	อ�าเภอเกาะสมุย

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรม 

W Retreat Koh Samui ในการจัดสวนหย่อมบริเวณ 

หน้าอาคาร	 1	 เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

แก่นักเรียน	

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ	 เกาะสมุย		

ในการจดัสวนหย่อมบรเิวณเรอืนพยาบาล	เพือ่สร้างบรรยากาศให้	ร่มรืน่	และสวยงาม

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน24

สูโ่ลกกว้าง ทางสายใหม่

ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ปีการศึกษา	2554	ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
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ลำ�ดับ ชื่อ - สกุล ข้อมูลศึกษ�ต่อ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ม.สงขลานครินทร์	 วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	 กทม.	 สาขาวิชา	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปศาสตร์	ภาษาเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาการบิน		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก		

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 สาขาวิชา	สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัย

พายัพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สุราษฎร์	เคมีเพื่ออุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	เชียงราย	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกทม.	สาขาวชิา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	การตลาด	(ธุรกิจบริการและบันเทิง)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	การออกแบบตกแต่งภายใน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกทม.	สาขาวชิา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์		มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ	ตรงั	การประกันภยัและการจดัการความเสีย่ง	มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาโลจิสติก		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะพาณชิยศาสตร์และการจดัการ	ตรงั	การประกันภยัและการจดัการความเสีย่ง	มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต	ภูเก็ต

คณะศึกษาศาสตร์	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตกระบี่

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกทม.	สาขาวชิา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนเิทศศาสตร์	กทม.	สาขาวชิา	วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	มหาวทิยาลยักรงุเทพ

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	สาขาวิชา	จิตวิทยา	มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะพยาบาลศาสตร์	กทม.	พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นางสาวกรวิกา		ชาววาปี

นางสาวจุรีรัตน์		สามทอง

นางสาวฉัตรธิดา		เขาบาท

นางสาวมัลลิกา		ตุ้มทอง

นางสาวลักขณา		เตรียมตั้ง

นางสาวนริสยา		แซ่ซั่ว

นางสาวศดานันท์		เมืองรอด

นางสาวศิริพร		หอมสมบัติ

นางสาวสิริกุล		การะจาก

นางสาวรัตนวลี		วงศ์เทียมใจ

นางสาวมุจลินทร์				เงินทอง

นางสาวรสสุคนธ์		ชัยสุข

นางสาวศิริลักษณ์		แซ่ตั้ง

นายเกียรติศักดิ์		สมหวัง

เด็กชายพงศกร		วรวิสุทธิ์

นายอรรถพล		ชูเชื้อ

นายพิพัฒน์พงษ์		ฮ้อบุตร

เด็กชายอรรณพ		เมืองแก้ว

นายภานุพงศ์		แก้วสวัสดิ์

นายศราวุฒิ		ศรทอง

นางสาวปวีณา		ค�ามูลเอ้ย

เด็กหญิงพลอยไพลิน		จันทาไทย

นางสาวนิภาพร		ศิริยงค์

นางสาวปาริฉัตร		มีเพียร

นางสาวสุดารัตน์		เป้าป่าเถื่อน

นางสาวจันทนิภา		ศรีบัวลา

นางสาวดารารัตน์		ยลธรรธรรม

นางสาวอมรา		ชูเขียว

นางสาวจุฑามาศ		เหลื่อมวงษ์
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ชมุชนสัมพนัธ์

	 ผู้บริหาร	คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

ทีปราษฎร์พิทยา	 เข้าร ่วมพิธีจุดเทียนชัย 

ถวายพระพร		5	ธันวาคม	2554	ณ	บริเวณ

ท่าเทียบเรือ	หน้าทอน	อ�าเภอเกาะสมุย

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรม 

W Retreat Koh Samui ในการจัดสวนหย่อมบริเวณ 

หน้าอาคาร	 1	 เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

แก่นักเรียน	

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ	 เกาะสมุย		

ในการจดัสวนหย่อมบรเิวณเรือนพยาบาล	เพือ่สร้างบรรยากาศให้	ร่มรืน่	และสวยงาม

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน24

สู่โลกกว้าง ทางสายใหม่

ขอแสดงความยินดีกับความส�าเร็จของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา	ปีการศึกษา	2554	ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
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ลำ�ดับ ชื่อ - สกุล ข้อมูลศึกษ�ต่อ

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ม.สงขลานครินทร์	 วิทยาเขต

สุราษฎร์ธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	 กทม.	 สาขาวิชา	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะศิลปศาสตร์	ภาษาเพื่อการพัฒนา	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาการบิน		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก		

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 สาขาวิชา	สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัย

พายัพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สุราษฎร์	เคมีเพื่ออุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	เชียงราย	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกทม.	สาขาวชิา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	การตลาด	(ธุรกิจบริการและบันเทิง)	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	การออกแบบตกแต่งภายใน	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกทม.	สาขาวชิา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์		มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ	ตรงั	การประกนัภัยและการจัดการความเสีย่ง	มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขาโลจิสติก		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะพาณชิยศาสตร์และการจัดการ	ตรงั	การประกนัภัยและการจัดการความเสีย่ง	มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต	ภูเก็ต

คณะศึกษาศาสตร์	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตกระบี่

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกทม.	สาขาวชิา	วทิยาการคอมพวิเตอร์	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว

เฉลิมพระเกียรติ

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะนเิทศศาสตร์	กทม.	สาขาวชิา	วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	มหาวทิยาลัยกรงุเทพ

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	สาขาวิชา	จิตวิทยา	มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะพยาบาลศาสตร์	กทม.	พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นางสาวกรวิกา		ชาววาปี

นางสาวจุรีรัตน์		สามทอง

นางสาวฉัตรธิดา		เขาบาท

นางสาวมัลลิกา		ตุ้มทอง

นางสาวลักขณา		เตรียมตั้ง

นางสาวนริสยา		แซ่ซั่ว

นางสาวศดานันท์		เมืองรอด

นางสาวศิริพร		หอมสมบัติ

นางสาวสิริกุล		การะจาก

นางสาวรัตนวลี		วงศ์เทียมใจ

นางสาวมุจลินทร์				เงินทอง

นางสาวรสสุคนธ์		ชัยสุข

นางสาวศิริลักษณ์		แซ่ตั้ง

นายเกียรติศักดิ์		สมหวัง

เด็กชายพงศกร		วรวิสุทธิ์

นายอรรถพล		ชูเชื้อ

นายพิพัฒน์พงษ์		ฮ้อบุตร

เด็กชายอรรณพ		เมืองแก้ว

นายภานุพงศ์		แก้วสวัสดิ์

นายศราวุฒิ		ศรทอง

นางสาวปวีณา		ค�ามูลเอ้ย

เด็กหญิงพลอยไพลิน		จันทาไทย

นางสาวนิภาพร		ศิริยงค์

นางสาวปาริฉัตร		มีเพียร

นางสาวสุดารัตน์		เป้าป่าเถื่อน

นางสาวจันทนิภา		ศรีบัวลา

นางสาวดารารัตน์		ยลธรรธรรม

นางสาวอมรา		ชูเขียว

นางสาวจุฑามาศ		เหลื่อมวงษ์
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นางสาวสุภาวรรณ		แสงเงิน

นางสาวอภิมล		พรหมเจริญ

นางสาวธิดารัตน์		ใจเสมอ

นางสาวอภิญญา		โฮมชัยวงค์

นางสาววันวิสา		มานะดี

นางสาวจารุวรรณ		การดี

นางสาวจิตวดี		สุขเจริญ

นางสาวเสาวลักษณ์		จันทา

นางสาวหนึ่งฤทัย		คนซื่อ

นางสาวสุวินก		นกแก้ว

นายอภิเดช		บริบูรณ์

นายบัณฑิต		ช้างต่อ

นายจตุพล		ศิริยงค์

เด็กชายอนุชิต		ศรีสุนาครัว

นายธนกร		อิโต

นายพงศ์ธร		สายบัวต่อ

นายธัญธวัช		โอเอี่ยม

นายนพรุจ		เรืองจันทร์

นายสุวัฒน์		สุขเจริญ

นายอมรศักดิ์		สุขผล

นางสาวชุลีพร		แฝงสีพล

นางสาวพิชญาภา		เหล่ายนขาม

นางสาวมณีรัตน์		ศิริยงค์

นางสาวรจนา		โต๊ะหมัด

นางสาวณัฐชยา		เขียววิจิตร

นางสาวณัฐธิดา		เรืองจันทร์

นางสาวสุนันทา		ศรีสวัสดิ์

นางสาวมินตรา		แซ่ลิ้ม

นายนพรัตน์		ชูดวง

นายขจรศักดิ์		เมืองแก้ว

นายณัฐกิตติ์		รัตนะรัต

	นายรังสิมันต์		ชัยรัตน์

นายวรกิต		นนธิบุตร

นางสาวมัทรี		บุญทัน

นางสาวบังอร		บุตทศ

นางสาวจีรณา		ตองอ่อน

คณะวิทยาการท่องเที่ยว		สาขาการท่องเที่ยว		มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะเทคโนโลยีการยาง		ม.สงขลานครินทร์	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 สุราษฎร์	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ	ตรัง	การตลาด	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ปัตตานี	 เทคโนโลยีการเกษตร	 (เทคโนโลยีผลิตพืช)	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ภูเก็ต	เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ	กทม.	สาขาวิชา	อุตสาหกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะนิติศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สาขาการจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตกระบี่

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะบัญชี	การเงินและการธนาคาร	สาขาวิชา	การเงินและการธนาคาร	มหาวิทยาลัยพายัพ

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะนิเทศศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	ศิลปะการแสดง	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชา	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขาจิตวิทยา		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	 สุราษฎร์	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สาขานิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สาขานิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สาขานิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยหอการค้า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขานิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบรหิารธรุกจิ	กทม.	สาขาวชิา	การจดัการอตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ
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ความพงึพอใจของชมุชนทีมี่ต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

วัชรินทร์  เรืองจันทร์
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ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

	 	 การจดัการศกึษาของโรงเรยีนทีผ่่านมา	ผมว่ามกีารปรบัปรงุให้เหมาะสมอยูต่ลอดเวลา

โดยเฉพาะโครงการสอนพิเศษนักเรียนที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 ผลงานที่ออกมา	

ถือได้ว ่าประสบความส�าเร็จเกินคาด	 สิ่งนี้ย ่อมสร้างความม่ันใจในกับทางนักเรียน	 

และผู้ปกครองได้ว่า	 ทางโรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอ	 ที่จะผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ

และคณุสมบตัทิีจ่ะเข้าแข่งขนัได้อย่างมัน่ใจ	ในส่วนของระดบัชัน้เรยีนอืน่	ในส่วนของ

กิจกรรมก็มีการเชิญวิทยากรหรือผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านจากชุมชนมา

ฝึกฝนและให้ความรู้	มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งหมดนี้ย่อมท�าให้ชุมชนมี

ความพึงพอใจ	 ที่ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ตลอดมา

     

ท.พ.ในความใฝ่ฝัน

	 ทุกโรงเรียนก็ต่างพัฒนาการเรียนการสอนไปตามหลักสูตรเพื่อให้ทันโลก	 ความหวังคือเราผลิตนักเรียนออกมา

เพื่อส่งเขาให้มีที่ยืนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ครูผู้สอนเองต้องพัฒนาให้ทันตามสิ่งใหม่	ๆ 	เพื่อที่สามารถถ่ายทอดให้

ลูกศิษย์ ได้	ผมว่าเดี๋ยวนี้ครูในปัจจุบันต้องใช้จิตวิทยาในการสอนมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า	งานทางด้านวิชาการทุก

คนยอมรับว่ามีความส�าคัญ	แต่การปลูกฝังทางจริยธรรมให้กับนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นไม่น้อยกว่า	เพราะสังคม

เดี๋ยวนี้มีปัญหามากเหลือเกิน

	 ทีปราษฎร์พิทยาในความฝัน	ต้องการเห็นโรงเรียนของเรามีความสมดุล	แล้วพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	และ

มีประสิทธิภาพทุกด้าน	ทุกคนต้องมีจิตส�านึกและมีความรับผิดชอบในท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด	เพราะโรงเรียน

เป็นสถานที่ที่เดียวที่สังคมได้ตั้งความหวังที่ฝากอนาคตของลูกหลานเขา	โจทย์ก็คือ	ท�าอย่างไรให้ชุมชุนมีความมั่นใจ	

และมีความมั่นใจในโรงเรียนของเรา

เรื่องฝากจากศิษย์เก่า

	 ผมว่าศิษย์เก่าทุกท่านมองย้อนอดีตโรงเรียนของเราด้วยความชื่นชม	และด้วยความภาคภูมิใจ	และมองอนาคต

ของทีปราษฎร์ด้วยความหวังที่สูงแฝงด้วยความเป็นห่วง	 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาในขณะนี้	 ต้องอาศัยความรู้

ความสามารถมากกว่าเดิม	โลกปัจจุบันทุกวงการมีการแข่งขันกันอย่างสูง	

ในส่วนของน้อง	ๆ	นักเรียน	ทักษะและวิธีคิดที่ประยุกต์เป็นเท่านั้นที่

จะท�าให้ทุกคนไปถึงจุดหมายได้	 การที่มีทักษะได้ก็ต้องอาศัยความ

ขยัน	 และการฝึกฝนอย่างหนักถึงหนักมาก	 ดังนั้นขอให้ทุกทคนตระหนักและ

ท�าหน้าท่ีของตวัเองอย่างดท่ีีสดุ	เพือ่อนาคตของตวัเอง	และชือ่เสยีงของโรงเรยีน

อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

	 	 วัชรินทร์		เรืองจันทร์	

																																																	ศิษย์เก่า



ลำ�ดับ ชื่อ - สกุล ข้อมูลศึกษ�ต่อ
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นางสาวสุภาวรรณ		แสงเงิน

นางสาวอภิมล		พรหมเจริญ

นางสาวธิดารัตน์		ใจเสมอ

นางสาวอภิญญา		โฮมชัยวงค์

นางสาววันวิสา		มานะดี

นางสาวจารุวรรณ		การดี

นางสาวจิตวดี		สุขเจริญ

นางสาวเสาวลักษณ์		จันทา

นางสาวหนึ่งฤทัย		คนซื่อ

นางสาวสุวินก		นกแก้ว

นายอภิเดช		บริบูรณ์

นายบัณฑิต		ช้างต่อ

นายจตุพล		ศิริยงค์

เด็กชายอนุชิต		ศรีสุนาครัว

นายธนกร		อิโต

นายพงศ์ธร		สายบัวต่อ

นายธัญธวัช		โอเอี่ยม

นายนพรุจ		เรืองจันทร์

นายสุวัฒน์		สุขเจริญ

นายอมรศักดิ์		สุขผล

นางสาวชุลีพร		แฝงสีพล

นางสาวพิชญาภา		เหล่ายนขาม

นางสาวมณีรัตน์		ศิริยงค์

นางสาวรจนา		โต๊ะหมัด

นางสาวณัฐชยา		เขียววิจิตร

นางสาวณัฐธิดา		เรืองจันทร์

นางสาวสุนันทา		ศรีสวัสดิ์

นางสาวมินตรา		แซ่ลิ้ม

นายนพรัตน์		ชูดวง

นายขจรศักดิ์		เมืองแก้ว

นายณัฐกิตติ์		รัตนะรัต

	นายรังสิมันต์		ชัยรัตน์

นายวรกิต		นนธิบุตร

นางสาวมัทรี		บุญทัน

นางสาวบังอร		บุตทศ

นางสาวจีรณา		ตองอ่อน

คณะวิทยาการท่องเที่ยว		สาขาการท่องเที่ยว		มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะเทคโนโลยีการยาง		ม.สงขลานครินทร์	วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 สุราษฎร์	 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ	ตรัง	การตลาด	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ปัตตานี	 เทคโนโลยีการเกษตร	 (เทคโนโลยีผลิตพืช)	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ภูเก็ต	เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ	กทม.	สาขาวิชา	อุตสาหกรรมการเกษตร	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะนิติศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	นิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สาขาการจัดการทั่วไป	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	สถาบันการพลศึกษา	วิทยาเขตกระบี่

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะบัญชี	การเงินและการธนาคาร	สาขาวิชา	การเงินและการธนาคาร	มหาวิทยาลัยพายัพ

การท่องเที่ยว		วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว	มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

คณะนิเทศศาสตร์	กทม.	สาขาวิชา	ศิลปะการแสดง	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชา	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยพายัพ

สาขาจิตวิทยา		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	 สุราษฎร์	 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สาขานิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

สาขานิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

สาขานิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยหอการค้า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	คณะบริหารธุรกิจ	กทม.	สาขาวิชา	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขานิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบัญชี	กทม.	สาขาวิชา	บัญชี	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะบรหิารธรุกจิ	กทม.	สาขาวชิา	การจดัการอตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ

โรงเรียนดี ใกล้บ้าน26

ความพึงพอใจของชมุชนทีมี่ต่อการจดัการศึกษาของโรงเรยีน

วัชรินทร์  เรืองจันทร์

โรงเรียนดีใกล้บ้าน 27

ความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

	 	 การจดัการศกึษาของโรงเรยีนทีผ่่านมา	ผมว่ามกีารปรบัปรุงให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

โดยเฉพาะโครงการสอนพิเศษนักเรียนท่ีต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 ผลงานที่ออกมา	

ถือได้ว ่าประสบความส�าเร็จเกินคาด	 ส่ิงนี้ย ่อมสร้างความม่ันใจในกับทางนักเรียน	 

และผู้ปกครองได้ว่า	 ทางโรงเรียนมีศักยภาพเพียงพอ	 ที่จะผลิตนักเรียนให้มีคุณภาพ

และคณุสมบัติทีจ่ะเข้าแข่งขนัได้อย่างม่ันใจ	ในส่วนของระดบัชัน้เรยีนอืน่	ในส่วนของ

กิจกรรมก็มีการเชิญวิทยากรหรือผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านจากชุมชนมา

ฝึกฝนและให้ความรู้	มามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งหมดนี้ย่อมท�าให้ชุมชนมี

ความพึงพอใจ	 ที่ทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ตลอดมา

     

ท.พ.ในความใฝ่ฝัน

	 ทุกโรงเรียนก็ต่างพัฒนาการเรียนการสอนไปตามหลักสูตรเพื่อให้ทันโลก	 ความหวังคือเราผลิตนักเรียนออกมา

เพื่อส่งเขาให้มีที่ยืนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	ครูผู้สอนเองต้องพัฒนาให้ทันตามสิ่งใหม่	ๆ 	เพื่อที่สามารถถ่ายทอดให้

ลูกศิษย์ ได้	ผมว่าเดี๋ยวนี้ครูในปัจจุบันต้องใช้จิตวิทยาในการสอนมากกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า	งานทางด้านวิชาการทุก

คนยอมรับว่ามีความส�าคัญ	แต่การปลูกฝังทางจริยธรรมให้กับนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นไม่น้อยกว่า	เพราะสังคม

เดี๋ยวนี้มีปัญหามากเหลือเกิน

	 ทีปราษฎร์พิทยาในความฝัน	ต้องการเห็นโรงเรียนของเรามีความสมดุล	แล้วพัฒนาไปข้างหน้าอย่างมั่นคง	และ

มีประสิทธิภาพทุกด้าน	ทุกคนต้องมีจิตส�านึกและมีความรับผิดชอบในท�าหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุด	เพราะโรงเรียน

เป็นสถานที่ที่เดียวที่สังคมได้ตั้งความหวังที่ฝากอนาคตของลูกหลานเขา	โจทย์ก็คือ	ท�าอย่างไรให้ชุมชุนมีความมั่นใจ	

และมีความมั่นใจในโรงเรียนของเรา

เรื่องฝากจากศิษย์เก่า

	 ผมว่าศิษย์เก่าทุกท่านมองย้อนอดีตโรงเรียนของเราด้วยความชื่นชม	และด้วยความภาคภูมิใจ	และมองอนาคต

ของทีปราษฎร์ด้วยความหวังท่ีสูงแฝงด้วยความเป็นห่วง	 เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้มาในขณะนี้	 ต้องอาศัยความรู้

ความสามารถมากกว่าเดิม	โลกปัจจุบันทุกวงการมีการแข่งขันกันอย่างสูง	

ในส่วนของน้อง	ๆ	นักเรียน	ทักษะและวิธีคิดที่ประยุกต์เป็นเท่านั้นที่

จะท�าให้ทุกคนไปถึงจุดหมายได้	 การที่มีทักษะได้ก็ต้องอาศัยความ

ขยัน	 และการฝึกฝนอย่างหนักถึงหนักมาก	 ดังนั้นขอให้ทุกทคนตระหนักและ

ท�าหน้าทีข่องตวัเองอย่างดทีีส่ดุ	เพือ่อนาคตของตวัเอง	และชือ่เสยีงของโรงเรยีน

อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

	 	 วัชรินทร์		เรืองจันทร์	

																																																	ศิษย์เก่า



ด้วยเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีทีปกร ทีปราษฎร์

 ด้วยแรงศรทัธาทีม่ต่ีอพระครูวิภาตทีปกร มาถงึวันนีท้ปีราษฎร์พทิยา ได้ผลติบุคลากรสูโ่ลกกว้างอย่างหลากหลาย

อาชพี เช่น ธรุกจิ ข้าราชการ นักการเมอืง หรืองานบริการหลากหลาย บคุลากรเหล่านัน้ซึง่ส่วนใหญ่เป็นศษิย์เก่า 

หรอืผูท้ีส่่งลกูเข้าเรยีนทีส่ถาบันแห่งน้ี ทกุท่านได้รับการซมึซบัด้วยเลอืดทะเลทอง หรอืนกนางนวลอย่างเข้มข้น 

รกัและผกูพนัสถาบนัไม่เสือ่มคลายกลับตรงข้าม มคีวามห่วงใย เอือ้อาทร เป็นห่วง และคาดหวังอยากเหน็

โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา เดนิสูเ่ป้าหมายอย่างสง่างาม สมเกยีรติ และศกัดิศ์ร ีทปีกร ทปีราษฎร์

อ.ธนติ ดทีอง

งานบรหิารทัว่ไป

 ผลจากการจัดการศึกษาดขีึน้มาโดยตลอด จากทีเ่คยตดิลบเพิม่ขึน้มาเป็นบวก บคุลากรมี

ความตัง้ใจท�างานมากขึน้ ให้ความร่วมมือกนัในทกุ ๆ  ด้าน เข้ากบัชุมชนและสงัคมได้ด ี อกี

ท้ังด้านวิชาการ ด้านกฬีา กป็ระสบความส�าเรจ็มากขึน้ เม่ือระบบการศึกษาพัฒนาข้ึนระบบอืน่ ๆ  กพ็ฒันาขึน้มา

เช่นกนั อยากให้ในปีต่อ ๆ  ไป มีนกัเรยีนทีส่อบตดิแพทย์ หรอืวศิวะได้ เพือ่เป็นเกยีรตขิองโรงเรยีน ทัง้นีอ้ยาก

ฝากให้ผู้ปกครองทุกท่านให้ส่งบตุรหลานเข้ามาเรยีนในโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา ซึง่นบัได้ว่าเป็นโรงเรยีนที่

เชดิหน้าชตูาในระดบัหน่ึงและยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่  ได้อยูก่บัเพือ่นในสงัคมระดบั

เดยีวกนั ได้ดแูลและช่วยเหลอืนกัเรยีนร่วมกับทางโรงเรยีนอย่างใกล้ชิดแบบครอบครวั    

นายโกวทิย์  สขุเจรญิ  

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน

  โรงเรียนทปีราษฎร์พทิยาวนันีม้กีารจดับรรยากาศ และปรบัภมูทิศัน์

ภายในโรงเรียนทีเ่อ้ือต่อการเรยีนรู ้มีความสะอาด ร่มรืน่สวยงาม ซึง่ผดิกบัสมัยก่อน

ทีแ่ห้งแล้ง อยากให้มกีารพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอน ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคร-ูนกัเรยีน มี

การน�านกัเรียนไปศกึษาดงูานในสถานประกอบการจรงิ ซึง่จะท�าให้นกัเรยีนได้รบัความรูจ้ากประสบการณ์ตรง หรอื

เรยีกได้ว่า “ทฤษฏคีวบคูป่ฏบัิติ” อยากให้ครูมวิีสยัทศัน์ใหม่ ๆ หาเทคนคิใหม่ ๆ ในการจดัการเรยีนการสอน

เพือ่พฒันานกัเรยีนให้มีคุณภาพเพ่ิมขึน้ มีจิตวิญญาณความเป็นคร ู“เช่ียวชาญในศาสตร์ตน” และเข้าถงึ

ผูเ้รยีนให้มากขึน้

  นายตรวีทิย์ ตรชีมุ

          เจ้าของกิจการ บรษัิทรบัเหมาก่อสร้าง หจก.ตรวีทิย์ คอนสตรดัชัน่

 ผมเป็นทีปราษฎร์โดยสายเลือด (ศษิย์ รุน่ 2 ) เรยีกได้ว่าเป็นรุน่บกุเบกิ มีความประทบัใจในตัวของคร-ูอาจารย์ 

ในสมยัน้ัน  มาถงึตอนน้ีผมยังคงมคีวามม่ันใจ โรงเรยีนทปีราษฎร์เป็นโรงเรยีนดใีกล้บ้านในฐานะทีผ่มเป็นผูป้กครอง 

และคณะกรรมการสถานศกึษา อยากให้ลกูเรยีนในโรงเรยีนใกล้บ้านทีม่คีวามผกูพนักบัชมุชน และอยากให้ผูป้กครอง

ทกุท่านมัน่ใจในโรงเรียน ครู-อาจารย์

 อยากให้มสีมาคมศษิย์เก่า และสมาคมผูป้กครองโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา อยากให้ศษิย์เก่า

ทกุคน ทกุรุน่หนักลบัมาผลกัดนัโรงเรยีน และอยากเหน็พีน้่องชาวทะเลทองร่วมมอืกบัทาง

โรงเรียนมาช่วยกนัขบัเคลือ่นโรงเรยีน

 ขอบคุณท่านผู้อ�านวยการ ครอูาจารย์ รุน่พีท่�าน�าโรงเรยีนมาถงึจดุนี้ 

  นายสชุาต ิศรใีส

ผูป้กครอง/กรรมการสถานศกึษา

 ตัง้ใจไว้ว่าหลังจากลกูจบประถม อยากให้เรยีนต่อท่ีนี ่กด้็วยเหตผุลที่

ว่าเป็นโรงเรียนใกล้บ้านและเคยเป็นศษิย์เก่า จนกระทัง่ลกูจบ ม.ต้น กไ็ด้

รบัรูเ้กีย่วกบัการเรยีนการสอนรู้สกึว่ามกีารพฒันาขึน้ตามล�าดบัและพฒันาขึน้ในทกุๆ ด้าน รูสึ้กพงึพอใจ

และมัน่ใจ จาการที ่น.ร. ท่ีน่ีสอบตดิมหาวิทยาชือ่ดงัได้หลายแห่ง และคงการนัตไีด้ว่าทีน่ี ่คอื “โรงเรยีนดใีกล้บ้าน”

       นายเชดิชยั  พรมเจรญิ  (ผู้ปกครองนกัเรยีน) 
โรงเรียนดี ใกล้บ้าน28

	 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี	รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	

(เกาะสมยุ)	จดักจิกรรมวนัลอยกระทงขึน้	บรเิวณสนามบนิเกาะสมยุ	เพื่อเปน็การสบืสาน	อนรุกัษแ์ละ 

เผยแพร่ประเพณีไทยอันสวยงามแก่ชาวต่างชาติ



ด้วยเกียรต ิศกัดิศ์ร ีทีปกร ทีปราษฎร์

 ด้วยแรงศรทัธาทีมี่ต่อพระครวูภิาตทปีกร มาถงึวนันีท้ปีราษฎร์พทิยา ได้ผลิตบุคลากรสูโ่ลกกว้างอย่างหลากหลาย

อาชพี เช่น ธุรกจิ ข้าราชการ นักการเมือง หรอืงานบรกิารหลากหลาย บคุลากรเหล่าน้ันซึง่ส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่า 

หรอืผูท้ีส่่งลกูเข้าเรยีนทีส่ถาบันแห่งนี ้ทกุท่านได้รบัการซมึซบัด้วยเลอืดทะเลทอง หรือนกนางนวลอย่างเข้มข้น 

รกัและผูกพนัสถาบนัไม่เสือ่มคลายกลบัตรงข้าม มคีวามห่วงใย เอ้ืออาทร เป็นห่วง และคาดหวังอยากเห็น

โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา เดนิสูเ่ป้าหมายอย่างสง่างาม สมเกยีรติ และศกัดิศ์ร ีทีปกร ทีปราษฎร์

อ.ธนิต ดีทอง

งานบรหิารท่ัวไป

 ผลจากการจดัการศกึษาดขีึน้มาโดยตลอด จากทีเ่คยตดิลบเพิม่ขึน้มาเป็นบวก บุคลากรมี

ความตัง้ใจท�างานมากขึน้ ให้ความร่วมมือกนัในทกุ ๆ  ด้าน เข้ากบัชมุชนและสงัคมได้ด ี อีก

ทัง้ด้านวชิาการ ด้านกฬีา กป็ระสบความส�าเรจ็มากขึน้ เมือ่ระบบการศึกษาพัฒนาข้ึนระบบอืน่ ๆ  กพ็ฒันาขึน้มา

เช่นกนั อยากให้ในปีต่อ ๆ  ไป มีนกัเรยีนทีส่อบตดิแพทย์ หรือวิศวะได้ เพ่ือเป็นเกยีรตขิองโรงเรยีน ทัง้นีอ้ยาก

ฝากให้ผูป้กครองทุกท่านให้ส่งบตุรหลานเข้ามาเรยีนในโรงเรียนทีปราษฎร์พทิยา ซึง่นบัได้ว่าเป็นโรงเรยีนที่

เชิดหน้าชูตาในระดบัหนึง่และยงัช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย ได้ใกล้ชดิกับพ่อแม่  ได้อยู่กบัเพือ่นในสงัคมระดบั

เดยีวกนั ได้ดแูลและช่วยเหลอืนกัเรยีนร่วมกบัทางโรงเรียนอย่างใกล้ชดิแบบครอบครวั    

นายโกวทิย์  สขุเจรญิ  

บรรยากาศการจดัการเรยีนการสอน

  โรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยาวนันีม้กีารจัดบรรยากาศ และปรับภมูทัิศน์

ภายในโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้มีความสะอาด ร่มร่ืนสวยงาม ซึง่ผิดกบัสมยัก่อน

ทีแ่ห้งแล้ง อยากให้มกีารพฒันารปูแบบการจดัการเรยีนการสอน ทีม่กีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู-นักเรียน มี

การน�านกัเรยีนไปศกึษาดูงานในสถานประกอบการจรงิ ซึง่จะท�าให้นกัเรยีนได้รบัความรูจ้ากประสบการณ์ตรง หรอื

เรยีกได้ว่า “ทฤษฏคีวบคูป่ฏบิติั” อยากให้ครมีูวสิยัทศัน์ใหม่ ๆ หาเทคนคิใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน

เพือ่พฒันานกัเรยีนให้มีคณุภาพเพิม่ขึน้ มีจติวญิญาณความเป็นคร ู“เช่ียวชาญในศาสตร์ตน” และเข้าถงึ

ผูเ้รยีนให้มากขึน้

  นายตรวีทิย์ ตรชีมุ

          เจ้าของกิจการ บรษิทัรบัเหมาก่อสร้าง หจก.ตรวีทิย์ คอนสตรดัชัน่

 ผมเป็นทปีราษฎร์โดยสายเลอืด (ศษิย์ รุน่ 2 ) เรยีกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิก มีความประทบัใจในตวัของคร-ูอาจารย์ 

ในสมัยนัน้  มาถงึตอนนีผ้มยงัคงมีความม่ันใจ โรงเรยีนทปีราษฎร์เป็นโรงเรียนดใีกล้บ้านในฐานะทีผ่มเป็นผูป้กครอง 

และคณะกรรมการสถานศกึษา อยากให้ลกูเรยีนในโรงเรยีนใกล้บ้านทีม่คีวามผกูพนักบัชมุชน และอยากให้ผูป้กครอง

ทกุท่านม่ันใจในโรงเรยีน คร-ูอาจารย์

 อยากให้มสีมาคมศษิย์เก่า และสมาคมผูป้กครองโรงเรยีนทปีราษฎร์พทิยา อยากให้ศษิย์เก่า

ทกุคน ทกุรุน่หนักลบัมาผลกัดนัโรงเรยีน และอยากเหน็พีน้่องชาวทะเลทองร่วมมอืกบัทาง

โรงเรยีนมาช่วยกนัขบัเคลือ่นโรงเรยีน

 ขอบคณุท่านผูอ้�านวยการ ครอูาจารย์ รุน่พีท่�าน�าโรงเรียนมาถงึจุดน้ี 

  นายสชุาต ิศรใีส

ผู้ปกครอง/กรรมการสถานศกึษา

 ตัง้ใจไว้ว่าหลงัจากลกูจบประถม อยากให้เรยีนต่อท่ีน่ี กด้็วยเหตผุลที่

ว่าเป็นโรงเรยีนใกล้บ้านและเคยเป็นศษิย์เก่า จนกระท่ังลูกจบ ม.ต้น กไ็ด้

รบัรูเ้กีย่วกบัการเรยีนการสอนรูส้กึว่ามีการพฒันาขึน้ตามล�าดบัและพฒันาขึน้ในทุกๆ ด้าน รู้สึกพงึพอใจ

และมัน่ใจ จาการที ่น.ร. ท่ีนีส่อบตดิมหาวทิยาช่ือดงัได้หลายแห่ง และคงการนัตไีด้ว่าท่ีน่ี คือ “โรงเรียนดใีกล้บ้าน”

       นายเชิดชัย  พรมเจรญิ  (ผูป้กครองนกัเรยีน) 
โรงเรียนดี ใกล้บ้าน28

	 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยี	รว่มกบัการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	

(เกาะสมยุ)	จดักจิกรรมวนัลอยกระทงข้ึน	บรเิวณสนามบินเกาะสมยุ	เพื่อเปน็การสบืสาน	อนรุกัษแ์ละ 

เผยแพร่ประเพณีไทยอันสวยงามแก่ชาวต่างชาติ




