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เกิดวันที่	 :	 31	สิงหาคม	2536	จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จบกำรศึกษำ	 :	 ระดับปริญญาตรี	ศิลปศาสตรบัณฑิต	
	 	 	 วิทยาลัยแสงธรรม	จังหวัดนครปฐม
ได้รับกำรปฏิญำณตนครั้งแรก :
	 -	 วันอังคารที่	19	กุมภาพันธ์	2562	
	 	 ณ	นวก	สถาน	เดอ	มงฟอร์ต	จังหวัดเชียงใหม่

ได้รับกำรแต่งตั้งจำกมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
ให้มำปฏิบัติหน้ำที่ ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรำ 

ประวัติกำรท�ำงำน  :
	 ปี	2562	ปฏิบัติงาน	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญระยองในต�าแหน่ง
	 -	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
	 -	 กรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ
	 -	 ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย
	 -	 ที่ปรึกษางานอภิบาลโรงเรียน

ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง :	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา

	 ปัจจบุนัการเปลีย่นแปลงของโลกเป็นไปอย่างรวดเรว็และไม่มขีอบเขต	เรยีกได้ว่าเป็นยคุแห่งศตวรรษที	่21	ทีม่กีารเคลือ่นไหว
อยู่ตลอดเวลาของสังคม	ความรู้	ความคิด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีและสื่อ	ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบทบาทของเทคโนโลยีเข้า
มามอิีทธพิลต่อการใช้ชวีติประจ�าวนัในทุกๆด้าน	เราจงึจ�าเป็นต้องมกีารปรบัตวัเพือ่ให้ด�ารงชวีติอยูใ่นยคุนีไ้ด้อย่างมคีวามสขุ	โดย
เฉพาะเด็กและเยาวชนที่ก�าลังจะเติบโตไปใช้ชีวิตในอนาคต	ซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการอบรมที่ถูกต้อง	 สถานศึกษาหรือโรงเรียนจึง
เป็นสถานที่แรกในการบ่มเพาะนักเรียนให้เติบโตและได้รับการศึกษาที่ดี	 เป็นสถานที่ที่สอนให้นักเรียนแสวงหาความรู้อย่างเป็น
รูปธรรม	เป็นนักคิด	นักทดลอง	ลงมือปฏิบัติจริง	รู้จักใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคม	
สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดจากองค์ความรู้ใหม่ๆ	ในตัวนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา	นอกจากนี้	โรงเรียน
ยงัมหีน้าท่ีในการให้การอบรมเรือ่งคุณธรรมและจรยิธรรมแก่พวกเขา	เพือ่ท่ีพวกเขาจะได้เตบิโตมาเป็นคนดขีองสงัคมและมคีณุภาพ	
โรงเรียนจึงมีบทบาทอย่างมากในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ให้เติบโตขึ้นมาได้อย่างสวยงามและออกดอกออกผลให้ผู้อื่นได้
เชยชม	
	 สิ่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นทิศทางที่จะน�าพาให้นักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสังคมใน		
อนาคตได้	 โรงเรียนของเรามีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในห้องเรียนให้ทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ	มีการพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดความ
ช�านาญในด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคแห่งศตวรรษท่ี	 21	 โรงเรียนมีการเตรียมการส�าหรับนักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียน
เซนต์หลุยส์สามารถด�ารงชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข

ภราดาภานุวัฒน์  เหมือนทับ

ภราดาภานุวัฒน์	เหมือนทับ
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	โรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา

ภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด
ผู้อ�ำนวยกำร

ภราดาเกรียงศักดิ์
มายอด
ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนเซนต์หลุยส์ 
ฉะเชิงเทรา

เรียน	 ท่านผู้ปกครอง	คณะครู	ศิษย์เก่าและสวัสดีนักเรียนทุกคน	
	 ขอต้อนรับสู่โรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา	

	 ในปี	 2563	 นี้	 เป็นปีที่โลกของเราต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค	
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(Covid-19)	ซึง่นบัว่าเป็นวกิฤตขิัน้รนุแรง	ส่งผลให้กิจวตัร	หรอื
วิถีชีวิตของเราเปล่ียนแปลงไปจากเดิม	 และเรียกว่าเป็น	 New	 Normal	 ที่ทุกคนต้อง				
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อความอยู่รอด	 ซ่ึงโรงเรียนเซนต์หลุยส์ก็ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ในครั้งนี้	ท�าให้การจัดการเรียนการสอน	ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เข้า
กับสถานการณ์	 โดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ	 เข้ามาเป็นตัวช่วย	 เพื่อไม่ให้เด็กๆ	 หยุดการ				
เรียนรู้	ทั้งรูปแบบ	Online	และรูปแบบ	Onsite	จึงกลายเป็นโอกาสดี	ที่เราจะได้ใช้	ICT	
ในจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง	“เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกำส”	 โอกาสท่ีว่าคือ
การที่ครูและบุคลากรทุกคน	 ไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชั่นไหนก็ต้องปฏิบัติและเรียนรู้	 เพื่อ
พัฒนาตนเองไปพร้อมๆ	กัน	ดังนั้น	นี่คือบทเรียนหนึ่งที่เราชาวเซนต์หลุยส์ทุกคนจะต้อง
ผ่านไปได้ด้วยกัน
	 นโยบายในการจัดการศึกษาปีนี้	 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มี
มาตรฐานสากล	สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	(2561-2580)	แผนการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)	เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับ
สากล	 เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนา	และมีทักษะความพร้อมในทุกๆ	ด้าน	 โดยเฉพาะ
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่	21
	 ในด้านการบริหารจัดการ	 โรงเรียนได้จัดระบบการบริหารจัดการที่มีขั้นตอน					
ครบกระบวนการ	 PDCA	 ด้านอาคารสถานที่และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ได้จัดให้
เพียงพอมีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น	 และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	 ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ได้มีการรณรงค์และด�าเนินการ
อย่างเป็นรปูธรรมเกีย่วกบัการทิง้ขยะอย่างถกูต้องตามชนดิของขยะ	ทัง้นี	้กเ็พือ่ให้โรงเรยีน
ของเราสะอาด	สวยงาม	น่าอยู่	น่าเรียน	เหมาะที่จะเป็นสถานที่ส�าหรับการจัดการเรียนรู้
ให้กับพวกเราทุกคน
	 โอกาสนี	้บราเดอร์ในนามของคณะภราดา	คณะผูบ้รหิาร	คณะคร	ูบคุลากรทกุคน	
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานมาเรียนกับเรา	และทุกท่านที่มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง	
	 ขอพระเจ้าได้โปรดอ�านวยพรให้มีความสุขความเจริญตลอดไป	 และให้ทุกคนได้
ผ่านพ้นวิกฤติ	Covid-19	ไปด้วยกัน

ด้วยควำมปรำรถนำดี



ระดับชั้นปฐมวัย
ประธำนสภำนักเรียน	 ด.ช.ธีธัชนันท์	 เอื้อกูลวราวัตร	 อ.3/6

รองประธำนสภำนักเรียน	 ด.ช.ภคพัชญ์	 ดวงวันทอง	 อ.3/7	

คณะกรรมกำรสภำนักเรียน	 ด.ช.	ณัฐพัชร์	 ยิ่งทวีศักดิ์	 อ.3/1

คณะกรรมกำรสภำนักเรียน	 ด.ญ.กัญญพัชร	 โยธารัตน์	 อ.3/4

คณะกรรมกำรสภำนักเรียน 	 ด.ช.กิตติพัฒน์	 พลชม	 อ.3/3

คณะกรรมกำรสภำนักเรียน		 ด.ช.เจษฎาภรณ์	 องค์สิริสวัสดิ์	 อ.3/2

คณะกรรมกำรสภำนักเรียน 	 ด.ญ.ภคนันท์	 ศรีเกษตรสรากุล	 อ.3/5

ระดับชั้นประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา

	 ทางคณะกรรมการสภานักเรียนต้อง	
ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้ความไว้วางใจให้		
เรามาปฎบิตัหิน้าทีใ่นการเป็นคณะกรรมการ
สภานักเรียนของโรงเรียนเซนต ์หลุยส ์	
ฉะเชิงเทรา	 และพวกเราขอสัญญาว่าจะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้สุดก�าลังความสามารถ	 และ
จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น	 มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น	 ทั้งทางด้านการเรียน		
การสอน	ด้านกีฬา	ด้านกิจกรรม	 รวมไปถึง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน	 เพื่อให้โรงเรียน
ของเราเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพในทุกๆด้าน	
เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุของนกัเรยีนทกุคน

ชื่อพรรค

..NEW SLC.. 

คติพจน์
มุ่งมั่น ตั้งใจ ฝักใฝ่การเรียนรู้

นโยบายพรรค

ด้ำนวิชำกำร
	 -	 จัดให้มีโครงการพี่สอนน้อง
	 -	 จัดตั้งชมรมตามความสนใจของ
	 	 นักเรียนเองโดยมีความเหมาะสม
	 	 และมีประโยชน์
	 -	 มีการจัดให้รุ่นพี่มาแนะแนวการ
	 	 เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจ

ด้ำนกีฬำและกิจกรรม
	 -	 จัดการแข่งขันฟุตบอลและบาสเกตบอล
	 -	 จัดการแข่งขัน	E-Sport
	 -	 จัดการแสดงเวทีศักยภาพ
	 -	 จดัให้มตีลาดนดันกัเรียนของทุกระดบัชัน้

แนะน�าสมาชิก  โดยพรรคของเรามีสมาชิกดังต่อไปนี้

1	 นายภูเบศก์	ขมเล็ก	 ชั้น	ม.5/5	 ประธานสภานักเรียน

2	 นายประกาศิต	ร่มโพธิ์ทอง	 ชั้น	ม.5/5	 รองประธานสภานักเรียน

3	 นายณฐพงศ์	สินเจริญ	 ชั้น	ม.5/4	 เลขานุการ

4	 นางสาวนวรัตน์	มะหารักษ์	 ชั้น	ม.5/4	 เหรัญญิก

5	 นายธราธิป	เทศเล็ก	 ชั้น	ม.5/5	 ผู้ช่วยเหรัญญิก	

6	 นางสาวดลพร	เจียมบุรเศรษฐ์	 ชั้น	ม.5/3	 ผู้ช่วยเหรัญญิก	

7	 นายประชาไทย	ร่มโพธิ์ทอง	 ชั้น	ม.	5/5	 นายทะเบียน

8	 นายสถาพร	สื่อสุวรรณ์	 ชั้น	ม.5/4	 ผู้ช่วยนายทะเบียน	

9	 นายภคพล	ชูสกุล	 ชั้น	ม.	5/4	 ผู้ช่วยนายทะเบียน	

10	 นางสาวนีรนุช	สนธิสาคร	 ชั้น	ม.5/4	 ประชาสัมพันธ์

11	 นายสิรภพ	ทองเจือ	 ชั้น	ม.5/5	 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	

12	 นายอาณาจักร	จันมณฑา	 ชั้น	ม.5/4	 ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์	

13	 นายธิษณิน	บุญสิทธิ์	 ชั้น	ม.5/5	 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

14	 นายณัฐกฤต	ถนอมนาค	 ชั้น	ม.5/3	 รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

15	 นายธรรมธร	วิเศษนาวิน	 ชั้น	ม.5/3	 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

16	 นางสาวจินตนา	กลัดเจริญ	 ชั้น	ม.5/2	 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

17	 นางสาวชนิดา	โฉมสอาด	 ชั้น	ม.5/1	 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

18	 นายธนพัฒน์	อุไรวงษ์	 ชั้น	ม.5/5	 หัวหน้าฝ่ายกีฬา

19	 นายณรงค์ศักดิ์	ฟักทองพันธ์	 ชั้น	ม.5/5	 รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา

20	 นายวีรภัทร	ป้อมประสิทธิ์	 ชั้น	ม.5/3	 คณะกรรมการฝ่ายกีฬา

21	 นายภัคนันท์	ถนอมนาค	 ชั้น	ม.5/1	 คณะกรรมการฝ่ายกีฬา

22	 นายธนทัต	เจริญสุขอนันต์	 ชั้น	ม.5/1	 คณะกรรมการฝ่ายกีฬา

23	 นายณภธนกฤต	มีคุณ	 ชั้น	ม.5/3	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

24	 นางสาววิยกาญจน์	สดใส	 ชั้น	ม.5/3	 รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

25	 นายนนทพัทธ์	ใบทอง	 ชั้น	ม.5/1	 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

26	 นางสาวณัชชา	ผาสุข	 ชั้น	ม.5/1	 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

27	 นางสาวพิชชา	ลิ้มเหมอนันต์	 ชั้น	ม.5/5	 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

28	 นายณัฐ	อานุภาพสวัสดิ์	 ชั้น	ม.5/5	 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

29	 นายชยพล	สาพา	 ชั้น	ม.5/5	 รองหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

30	 นายอนิวัฒน์	ชื่นอารมณ์	 ชั้น	ม.5/3	 คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ

31	 นางสาวณัฐณิชา	ทองบัว	 ชั้น	ม.5/4	 คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ

32	 นางสาวญาณิศา	สุนทร	 ชั้น	ม.5/4	 คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ



โดย	ม.ไพศร	คูหาพัฒนกุล

แนะน�าหลักสูตรโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 
ปีการศึกษา 2564

	 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของประเทศไทย	 มีความหลากหลายประกอบกับความต้องการของผู้ปกครอง					
และนักเรียนที่มีความพร้อมในหลายๆ	 ด้าน	 ซึ่งมิได้มีแต่เพียงการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พ.ศ.2551	
เพยีงเท่านัน้	โรงเรียนเซนต์หลยุส์	ฉะเชิงเทรา	ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รยีน	จงึจดัให้	
มีโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ	
	 ในปีการศึกษา	2564	โรงเรียนได้มีการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	โดยโปรแกรมพิเศษ	ระดับชั้น	
อ.2	และ	อ.3	จากเดิมชื่อโปรแกรม	Pre-IMSP	(Pre–Intensive	Math	and	Science	Program)	ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรม	Pre-EMSP	
(Pre–English,	Math	and	Science	Program)	และโปรแกรมพเิศษของระดบัชัน้	ป.1-ป.6	จากเดมิชือ่โปรแกรม	IMSP	(Intensive	Math	
and	Science	Program)	ได้เปลี่ยนเป็นโปรแกรม	EMSP	(English,	Math	and	Science	Program)	ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้	ผู้เรียนจะมี
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบ	 4	 ทักษะ	 สนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่เขินอาย	 และมีทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์	ส่วนโปรแกรมอื่นๆ	มีอะไรบ้าง	?		มาดูรายละเอียดกัน

โปรแกรมพิเศษ Pre EMSP (Pre–English, Math and Science Program) 
ระดับชั้น อ.2 และ อ.3
	 จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	 พุทธศักราช	 2560	 ในรายวิชา	English,		Math	 and	
Science	เน้นการใช้ภาษาองักฤษตลอดทัง้วนั	ฝึกฝนทกัษะด้าน	Listening,	Speaking,	Reading	and	Writing	จดับรรยากาศในห้องเรยีน
แบบ	Smart	Classroom	ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านภาษา	โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา	(Native	Speaker)	เป็นครูประจ�าชั้นและเป็น
ผูจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน	โดยเน้นให้นกัเรยีนมทีกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นผ่านกจิกรรม	และการสือ่สารภาษาองักฤษโดยใช้กระบวนการ
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 อีกท้ังยังมีการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ	 โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	(Assumption	
University)		

โปรแกรมปกติ ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล)
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย	เพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษ	ตามต�ารากลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	โดย
ชาวต่างชาติ

โปรแกรมพิเศษ EMSP (English, Math and Science Program)
ระดับชั้น ป.1-ป.6
 ระดับชั้น ป.1–3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2551	เพิ่มเติมการเรียนการสอนที่เน้น
การใช้ภาษาอังกฤษโดยชาวต่างชาติที่เป็น	(Native	Speaker)	เป็นครูประจ�าชั้นและเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา
อังกฤษ	วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน	ส�าหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษเน้นฝึกฝนทักษะ
ด้าน	 Listening,	 Speaking,	Reading	 and	Writing	 จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงด้านการใช้ภาษานอกสถานที่													
เพือ่เป็นการส่งเสรมิการกล้าแสดงออกและการใช้ภาษาสือ่สารได้อย่างมัน่ใจ	เทยีบเคยีงมาตรฐาน	CEFR	ของ	Cambridge	Examinations		
เมื่อนักเรียนจบชั้น	ป.2	ต้องผ่านการทดสอบ	CEFR	ของ	Cambridge	ระดับ	PRE-A1
 ระดับชั้น ป.4–6 จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 เพิ่มเติมใน											
3	รายวชิา	ภาษาองักฤษ	คณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์	ภาษาองักฤษเรยีนกบัครชูาวต่างชาตเิจ้าของภาษา	(Native	Speaker)	เน้นฝึกฝน
ทักษะด้าน	Listening,	Speaking,	Reading	and	Writing	จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ตรงด้านการใช้ภาษา	เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนกล้าแสดงออกและใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างม่ันใจในรายวิชาคณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	 จัดกระบวนการ	 Project	 Based		
ให้นักเรียนศึกษาดูงานและใช้ห้องปฏิบัติการท่ีทันสมัย	 เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะแบบบูรณาการโดยครูเฉพาะทางระดับมัธยมศึกษา									
ใช้	iPad	ในระบบ	One	to	One	/	Smart	TV	เป็นสื่อการสอน		ส่งเสริมการแข่งขันทั้งภายใน	ภายนอก	ในรายวิชาภาษาอังกฤษเทียบ
เคียงมาตรฐาน	CEFR	ของ	Cambridge	Examinations	เมื่อนักเรียนจบชั้น	ป.4	ต้องผ่านการทดสอบ	CEFR	ของ	Cambridge	ระดับ	
A1	และเมื่อนักเรียนจบชั้น	ป.6	ต้องผ่านการทดสอบ	CEFR	ของ	Cambridge	ระดับ	A2	และในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
เทียบเคียงมาตรฐาน	สสวท.	(TEDET)

โปรแกรมพิเศษ ศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted Program) 
ระดับชั้น ม.1-ม.6
 ระดับชั้น ม.1–3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2551	 เพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่เข้มข้นและเรียนล่วงหน้า	โดยคณาจารย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางตามแบบ	สสวท.	และเข้าร่วมการสอบวัดความรู้ความ
สามารถของ	สสวท.	ด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	อาทเิช่น	TDET	สอวน.	นานาชาต	ิเพชรยอดมงกฎุ	เป็นต้น	ยงัเตมิเตม็กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ผ่านการท�ากิจกรรมโครงงานเพื่อสร้างนวตกรรมของตนเองเพื่อเป็น	 PORTFOLIO	 สะสมของเองเพ่ือศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมปลาย
 ระดับชั้น ม.4–6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2551	 เพ่ิมเติมวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ที่เข้มข้นและเรียนล่วงหน้า	โดยคณาจารย์ที่มีความสามารถเฉพาะทางตามแบบ	สสวท.	และเข้าร่วมการสอบวัดความรู้ความ
สามารถของ	สสวท.	ด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	อาทเิช่น	TDET	สอวน.	นานาชาต	ิเพชรยอดมงกฎุ	เป็นต้น	ยงัเตมิเตม็กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ผ่านการท�ากิจกรรมโครงงานเพื่อสร้างนวตกรรมของตนเองเพื่อเป็น	PORTFOLIO	ในการศึกษาต่อ	ในรอบที่	1	ของ	TCAS

โปรแกรมปกติ EIP (English Integrated Program)
ระดับชั้น ป.1-ม.3
	 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.2551	เพิ่มเติมการเรียนภาษาอังกฤษตามต�ารากลางมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลฯ	โดยชาวต่างชาติ	

 แผนการเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 แบ่งออกเป็น 6 แผนการเรียน ดังนี้
 สายวิทย์ – คณิต ยึดการเรียนตามแนวทางของ	STEAM	(Science,	Technology,	Engineering,	Art	and	Mathematics)	
เป็นการเรียนแบบบูรณาการ	 5	 ศาสตร์เข้าด้วยกัน	 	 สามารถสร้างหรือพัฒนาผลงานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ	 STEAM	 	 ส่งเสริม				
การเรียนรู้นอกห้องเรียน	 โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง	 การเรียนการสอนปฏิบัติการหุ่นยนต์แขนกล	 และ	
ปัญญาประดิษฐ์	AI	(Artificial	Intelligence)	
 สายศิลป์ – ภาษาอังกฤษ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบ	 4	 ด้าน	 (Listening,	 Speaking,	 Reading	 and	Writing)											
เทียบเคียงมาตรฐาน	CEFR	ของ	Cambridge	(Common	European	Framework	of	Reference	for	Languages)	
	 เมื่อนักเรียนจบชั้น	ม.4	ต้องผ่านการทดสอบ	CEFR	ของ	Cambridge	ระดับ	B1,	และเมื่อนักเรียนจบชั้น	ม.5	ต้องผ่านการทดสอบ	
CEFR	ของ	Cambridge	ระดับ	B2	และเมื่อนักเรียนจบชั้น	ม.6	ต้องผ่านการทดสอบ	CEFR	ของ	Cambridge	ระดับ	C1	หรือ	Intensive	
English	ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
 สายศิลป์ – ภาษาจีน เน้นทักษะการใช้ภาษาจีนกลาง	ครบ	4	ทักษะ	(ฟัง	พูด	อ่าน	เขียน)	สอนโดยครูเจ้าของภาษาที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านจากสถาบันขงจื้อ	ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษา	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	เทียบเคียง
มาตรฐาน	HSK	(Hanyu	Shuiping	Kaoshi)	ในระดับ	3	ขึ้นไป	
 สายศิลป์ – ค�นวณ (ช่างศิลป์) เน้นการสอนวิชาออกแบบ		การเขียนแบบ		สถาปัตยกรรม		Sketch	Design		และโปรแกรม
ออกแบบ	3	มิติ		(3D)		โดยครูที่มีความรู้ความสามารถ		สอนให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง		สามารถน�าผลงานมาแสดงในเวทีศักยภาพของ
โรงเรียน	หรือเผยแพร่ผ่านทาง	YouTube	Channel,	หรือทาง	Facebook	
 สายศิลป์ – ค�นวณ (มเีดีย & ดีไซน์) เน้นการสอนวชิาท่ีเกีย่วกบักราฟิกดไีซน์,	การท�า	Animation	และการสร้าง	Application		
สอนให้ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง	เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อด้านนิเทศศาสตร์		สามารถสร้างสรรค์ผลงาน	(Production)	อีกทั้ง
สามารถผลิตภาพยนตร์สั้น	หรือโฆษณา	เพื่อส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ
 สายศิลป์ – ค�นวณ (อุตสาหกรรมบริการ) เน้นการเรียนการสอนด้านบริหารจัดการ	 การปฏิบัติการอาหาร	 การบริการ			
การโรงแรม	และ	Chef	โดยครูที่ผ่านการอบรม	และคณาจารย์จากวิทยาลัยดุสิตธานี		

	 จากโปรแกรมการเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรา	 จะเห็นว่าความต้องการที่อยากให้ผู้เรียนได้แบบใด	 เช่น									
อยากให้เรียนตามวัย	 ก็เรียนโปรแกรมปกติ	 ถ้าต้องการให้ผู้เรียนเก่งด้านภาษา	 ก็เลือกเรียน	 โปรแกรม	 EMSP	 ในโปรแกรมนี้ใน														
ประถมปลายยังส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วย	ส่วนในระดับมัธยมถ้าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์ก็สามารถส่งเสริมให้เข้าเรียนในโปรแกรมศักยภาพวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	 (Gifted)	ทั้งนี้คือทางเลือกของ			
ผู้เรียนที่มีความต้องการหรือมีความสามารถอย่างไรนั่นเอง		



1.	 การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
	 โดยการท�าความสะอาดห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติการต่างๆ	
ห้องน�้า	อุปกรณ์การเรียนการสอน,	ท�าเครื่องหมายเว้นระยะห่าง,	
การจัดห้องเรียน,	จุดรับประทานอาหารว่าง	อาหารกลางวัน	และ
จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์

2.	 ก�าหนดวันเปิดภาคเรียน	
	 โดยใช้รปูแบบการสลบัวนัมาเรยีน	(ยกเว้นระดบัชัน้ปฐมวยั)	
ในวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนท่ีโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการ
สอนในระบบออนไลน์	 True	 VLearn	 ซ่ึงเป็นระบบห้องเรียน
ออนไลน์	

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	(โควดิ-19)	
ท�าให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลไปทั่วโลก	 และแม้จะอยู่ภายใต้
สถานการณ์ไม่ปกต	ิโรงเรยีนได้ตระหนกัถงึผลกระทบต่อการเรยีน
รูข้องนกัเรยีน	จงึได้จดัการเรยีนการสอนในระบบออนไลน์ขึน้โดย
ใช้ชื่อว่า “SLC ONLINE EDUCATION”	และเพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัผูป้กครองทกุท่าน	โรงเรยีนจงึได้จดัท�ามาตราการ	
เตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค			
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	ขึ้น	โดยมีมาตรการดังนี้

5.	 การรับ-ส่งนักเรียน	
	 ก�าหนดให้ผูป้กครองรบัส่งนกัเรยีนตามจดุทีโ่รงเรยีนก�าหนด
ให้	 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน	 โดยมีคุณครูคอยดูแล
รับ-ส่งนักเรียนอย่างใกล้ชิด

6.	 มาตรการและแนวทางในการ
	 ดูแลนักเรียนของผู้ปกครอง	
	 โดยขอความร่วมมือผู ้ปกครองจัดท�าแบบส�ารวจข้อมูล
สุขภาพพื้นฐานและคัดกรองนักเรียนทุกคนตามแบบฟอร์ม
แนวทางกรมอนามยั	ขอให้ผูป้กครองท�าการคดักรองนกัเรยีนเบือ้ง
ต้น	เช่น	ไอ	จาม	มีน�้ามูก	ตัวร้อน	ฯลฯ	ก่อนออกจากบ้านและสวม
ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง	
	 •	 ขอความร่วมมอืผูป้กครองทุกท่าน	งด	การอยูใ่นบริเวณ
	 	 โรงเรียน	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
	 	 โควิด-19		
	 •	 ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกน�ารถยนต์	
	 	 รถจักรยานยนต์	เข้าจอดในบริเวณโรงเรียน

7.	 การติดต่อของผู้ปกครอง
	 ในกรณทีีผู่ป้กครองมาตดิต่อทีโ่รงเรียนก�าหนดให้จอดรถใน
ที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้	โดยผ่านจุดคัดกรอง	ลงทะเบียน	สวมใส่หน้า
กากอนามัย			วัดไข้	ติดสติ๊กเกอร์	และติดต่อที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดย
การเว้นระยะห่าง

3.	 การตรวจคัดกรองสุขภาพ	
	 ตามกระบวนการคัดกรองของโรงเรียน
	 -	 นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน	
	 -	 เหยียบกระบะน�้ายาฆ่าเชื้อ	
	 -	 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
	 -	 ติดสติ๊กเกอร์ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง

4.	 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
	 จดัการเรยีนการสอนจ�านวน	7	คาบ/วนั	8	กลุม่สาระฯ	และ
ต�ารากลาง	
	 -	 มีการก�าหนดจุดเว้นระยะห่างในห้องเรียน		
	 -	 บุคลากรครูทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
	 	 และเว้นระยะห่างขณะท�าการสอน
	 -	 ครูประจ�าชั้นและครูประจ�าวิชา	คัดกรองนักเรียนโดย
	 	 การสังเกต	ไอจาม	มีน�้ามูก	ตัวร้อน	ฯลฯ	ถ้ามีอาการ
	 	 ดงักล่าว	น�าส่งห้องแยกโรคทนัท	ีและประสานผูป้กครอง
	 	 รับนักเรียนกลับบ้าน	
	 -	 ก�าหนดให้นักเรียนใช้ห้องน�้าได้	ครั้งละ	4	คน	โดยเว้น
	 	 ระยะห่างและจุดรอคิว						
	 -	 มีการท�าความสะอาดห้องเรียน	วันละ	3	ครั้ง	
	 	 เช้า	กลางวัน	เย็น,	ท�าความสะอาดบันได	ราวบันได	
	 	 ระเบียงหน้าห้องเรียน	หลังห้องเรียน	และพื้น
	 	 อาคารเรียน	หลังช่วงเวลาพักทุกครั้ง

 เมื่อำโลกเปลี่ยนแปลง และมีวิกฤตการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น นี่คือำสถานการณ์
จริงที่เป็นทั้งโอำกาสและความท้าทายที่จะสอำนให้นักเรียนขอำงเราเรียนรู้ และ   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง 



1. ต้ังสติพร้อมรับมือกับทุกเรื่อง	 COVID-19	 ท�าให้
เราต้องกลบัมาตัง้สตใิห้ด	ีจากข้อมลูมากมายทีเ่ข้ามาหาเรา	
ไม่ว่าจะเป็นบนเฟซบุ๊ก	 ข่าวจริง	 ข่าวลวง	 หลั่งไหลกันมา
ท่วมท้น	 ท�าให้เราต้องให้ความส�าคัญกับ	 ‘สติ’	 กันอีกครั้ง	
เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น	“สติเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด”	เรา
ควรตั้งสติเตรียมพร้อมกับเรื่องต่าง	ๆ 	ไม่ตื่นตระหนกกับสิ่ง
ที่เกิดขึ้น	ปล่อยวางในสิ่งที่อยู่นอกเหนือความควบคุม	และ
มองสถานการณ์อย่างรอบคอบ	

2. ให้ควำมส�ำคัญกับสุขอนำมัยมำกขึ้น	การแพร่
ระบาดของไวรัส	COVID-19	รวมถึง	ฝุ่น	PM2.5	ก่อนหน้า
นี้ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ	 	 คือ	 สิ่งที่กระตุ้นเตือนให้เรา	
ตื่นตัวกับเรื่องสุขอนามัย	 เรียนรู้และปรับพฤติกรรมเพื่อสู้
กับเชื้อโรค	หันมาใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านหรือ
อยู่ในที่ชุมชน	 รวมทั้งล้างมือกันบ่อยขึ้น	 หลายคนพกเจล
แอลกอฮอลล์ติดตัวเสมอ	 ระมัดระวังการจับหรือสัมผัส
สิ่งของในที่สาธารณะกันอย่างจริงจัง	

โดย	มิสอ�านวยพร		ตอรบรัมย์

	 นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าเชื้อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	
ย่อมาจาก “coronavirus disease starting in 2019”	เกิดจากไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่	ชื่อ	2019-nCoV	ซึ่งได้สร้างผลกระทบ	และแพร่ระบาดไปทั่วโลก	
กลายเป็นสงครามโรคที่ทุกคนต้องเผชิญวิกฤติสุขภาพ	ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่
ของมนุษยชาติ	รวมถึงประเทศไทยเราด้วย	เพราะโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	 ไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจน	 เช้ือชาติไหน	 ซ่ึงนับเป็นวิกฤติใหม่ที่เราต้องเรียนรู้														
ถึงการอยู่รอด	อย่างมีสติ	และจากวิกฤตในครั้งนี้	เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง

พระไพศาล วิสาโล

3. สังคมจะก้ำวเข้ำสู่ระบบดิจิทัลอย่ำงเต็มรูป
แบบ	เพื่อให้ทันพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	
ทุกวิกฤตย่อมทิ้งร่องรอยไว้เสมอ	เพราะผู้คนหลีกเลี่ยงการ
สมัผสัสิง่ของในทีส่าธารณะและหนัมาสัง่ซือ้สนิค้าออนไลน์
มากขึ้น	 เป็นการตอกย�้าให้ร้านค้า	และผู้ประกอบการต้อง
ปรบัตวัค้าขายแบบออนไลน์	รวมทัง้เทคโนโลยดีจิทิลัหลาย
ประเภทที่บังคับให้คนต้องหันมาใช้อย่างจริงจัง	 แม้กระทั่ง
สถาบันการศึกษาก็ต้องพัฒนาวิธีการสอนแบบออนไลน์
ทดแทนการเรียนการสอนในห้องเรียน	 ซ่ึงอาจจะพลิกโฉม
ระบบการศึกษาหลังผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

4. วำงแผนกำรเงินให้รัดกุม	 เราไม่รู้ว่าภายภาคหน้า	
จะต้องเจอกับเหตุการณ์	 หรือวิกฤตอะไรบ้าง	 การจัดสรร
เงินออมและเงินฉุกเฉินช ่วยชีวิตหลายคนมาได ้จาก
สถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้	 นั่นเป็นส่ิงที่ตอกย�้าให้ทุกคน
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการวางแผนการเงินอย่าง
จรงิจงั	เพือ่รองรบักบัความไม่แน่นอนทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	

	 สุดท้ายนี้	 การระบาดของโรค	 COVID-19	 สอนให้เรา
ตระหนักว่า	 ในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ	 ขอให้รับมืออย่าง	
มีสติ	 แม้ว่าโรคระบาดจะท�าให้เราหวาดกลัว	 แต่ก็ท�าให้เราได้			
เรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองมากขึ้น	

 “โรคระบาดไม่ได้ท�าอันตรายเรา เท่าความ
กลวัโรคระบาด แม้ในช่วงทีม่โีรคระบาด ความสขุ
ก็ยังคงมีอยู่รอบตัวเรา จึงขออวยพรให้ทุกคนได้
เห็นความสุขท่ามกลางภัยพิบัติที่พวกเราก�าลัง
เผชิญ”

นำงสำวอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
วุฒิการศึกษา	 :	 ครุศาสตรบัณฑิต	
	 	 สาขาวิชา	ภาษาจีน
สอนวิชา	 :	 ภาษาจีน	ป.4-6	/	
	 	 วิชาเลือก	ม.1-3

Mr. Maksim  Zhivogliad
Nationality : Russian   
Education : Bachelor of Linguistics
Subject : English Kindergarten 1

Ms. Anastasiia  Blinova
Nationality : Russian
Education : Master of Psychology 
  for Special Needs
Subject :  Pre - IMSP 
  Kindergarten 2

Ms. Dayna Grant
Nationality : Irish  
Education : Bachelor of Criminal
  Justice
Subject :  Pre - IMSP 
  Kindergarten 2

Mrs. Vera Garina
Nationality : Russian
Education : Master of State and 
  Public Management
Subject : Pre - IMSP 
  Kindergarten 3

Miss Beste Erbacioglu
Nationality : Turkish
Education : Bachelor of Translation 
  and Interpreting
Subject : IMSP Primary 1

Mr. Aleksei Garin
Nationality : Russian
Education : Master of State and 
  Public Management
Subject : IMSP Primary 2

Mr. Juan David Ocana Oviedo
Nationality : Colombian 
Education : Bachelor of International 
  Business Management
Subject : IMSP Primary 2

Mr. Brian Peter Cullen
Nationality : Irish 
Education : Bachelor of Creative
  Music Production
Subject : IMSP Primary 4

Miss Ekaterina Badazhkova
Nationality : Russian
Education : Master’s Degree in 
  Law and Economy
Subject : English Secondary 1

Mr. Evgenii Murovannyi
Nationality : Russian
Education : Master’s Degree in 
  International Relations
Subject : English Secondary 6

What is A Teacher ?
A teacher is someone who teaches you the finer aspects of life,

someone who encourages you to share your gifts 
and talents wisely and inspires you to value truth above approval,

and friendship over power, wealth and fame.
A teacher is someone who helps you find happiness in simple pleasures

and to see the rainbow and not the falling rain.
A teacher is someone who encourages you to live each day to your potential

and find good in everything you see
and grooms you into the person only you were meant to be.



โดย	ม.สมพบ	ค�ามี

	 ค�าว่า “New Normal”	 หรือความปกติในรูปแบบใหม	่			
ถูกน�ามาใช้ในปี	2551	โดย	Bill	Gross	(Co-Founder	ของบริษัท	
Pacific	 Investment	 Management)	 ซ่ึงให ้นิยามถึง																		
สถาวะเศรษฐกิจโลก	 ที่อัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากในอดีต
และเข้าสู่การเติบโตเฉลี่ยในระดับใหม่ที่ต�่ากว่าเดิม	 ควบคู่ไปกับ
อตัรการว่างงานทีส่งูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	หรอืแปลสัน้ๆ	ก็คอื	ความปกติ
ที่ไม ่ปกติอีกต่อไปน่ันเอง	 โลกท่ีเปลี่ยนไปเพราะโควิด	 19														
ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนรวมท้ังระบบการศึกษาที่ต้องม	ี					
การปรับและพัฒนาตัวเอง	 เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน	 และ
บุคลากรทางการศึกษา	 ภายใต้แนวคิด	 “โรงเรียนหยุดได้            
แต่กำรเรยีนรูห้ยดุไม่ได้”	นัน่ท�าให้หลายโรงเรยีนเริม่ปรบัเปลีย่น
รูปแบบการเรียนการสอนช่วงก่อนเปิดเทอมจริง	 โดยเปิดเป็น	
New	Normal	 ใหม่ของการเรียนการสอน	ทั้งผู้เรียนและผู้สอน	

ถูกบังคับให้ต้องปรับตัวไปสู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มตัว		
ผ่านเครอืข่ายคอมพวิเตอร์หรอื	Web-Based	Instruction	ซึง่ถอืว่า
เป็นแกนหลักของ	E-Learning	 ในความหมายปัจจุบัน	ซึ่งมีข้อดี
คือความยดืหยุน่และความสะดวก	(Flexibility	and	Convenience)	
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้จากที่บ้าน	ที่ท�างาน	 หรือสถานศึกษา
ตามความสะดวกของผู้เรยีน	ซ่ึงเป็นการขจดัข้อจ�ากดัทางกายภาพ
ที่เกิดจากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม	 สามารถเรียนได้ทันใจ	
ตามต้องการ	(Just-time	Learning)	การเรียนแบบ	E-Learning	
จงึสามารถจงูใจให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนได้เป็นเวลานานโดยไม่เบือ่
เพราะมีรูปแบบมัลติมีเดีย	(Multimedia	Format)	ของการเรียน
แบบ	E-Learning	มีความหลากหลาย	ทั้งตัวอักษรเสียง	วิดีทัศน์	
และการตดิต่อส่ือสารระหว่างผู้เรยีนและผู้สอน	ณ	เวลาจรงิกท็�าได้	
คุณสมบัตินี้ช่วยให้ครูผู ้สอนสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสม					
กบัเนือ้หาวชิาทีส่อนได้	ผูเ้รยีนมเีสรภีาพในการค้นคว้าและเรยีนรู้
ส่ิงทีต่นสนใจ	ซ่ึงบางครัง้อาจเป็นส่ิงทีอ่ยูน่อกเหนอืความคาดหมาย
ของผู้สอน	 นอกจากนี้ผู ้เรียนยังค้นหาและเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ							
ได้ทันทีตามความต้องการ	 ท�าให้ผู้เรียนสามารถน�าไปใช้ได้อย่าง
ทันเหตุการณ์อีกด้วย	 โดยมีข้อมูลที่หลากหลายจ�านวนมหาศาล
อยู่บนเว็บไซต์		ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแหล่งการศึกษา	ธุรกิจหรือ
จากภาครัฐทั่วโลก	 รูปแบบ	 “hypertext”	 ของเวิลด์	 ไวด์	 เว็บ						
ทีช่่วยให้ผู้ใช้สามารถคลกิเชือ่มไปสูเ่วบ็ไซต์อืน่ได้	ผู้เรยีนจงึสามารถ
ก้าวผ่านห้องเรียนออกไปสู่แหล่งข้อมูลภายนอกได้อย่างง่ายดาย	
โดยการเรยีนผ่านเวบ็ไซต์นีเ่อง	ร่วมถงึเพิม่ทกัษะการใช้เทคโนโลยี	
(Increased	 Technology	 Skills)	 ท�าให้ผู ้เรียนได้เพิ่มพูน											
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์เพื่อต่อยอด	
ไปสู้การใช้ประโยชน์อื่นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

	 การแพร่ระบาดของเชือ้โรคไม่ใช่สิง่ใหม่ในประวตัศิาสตร์โลก	เพราะก่อนหน้านีเ้ราเคยผ่านวกิฤตการณ์แพร่ระบาดของอหวิาตกโรค	
กาฬโรค	 โรคฝีดาษ	 และไข้หวัดใหญ่ในยุโรป	 ล้วนคร่าชีวิตผู้คนจ�านวนมหาศาลในระยะเวลาอันรวดเร็ว	 และเปล่ียนโฉมพัฒนาการของ
มนุษยชาติ	ซึ่งในปัจจุบันโลกของเราก็ก�าลังเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดที่หนักหน่วงอีกครั้ง	คือการอุบัติขึ้นของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่	 2019	ที่ส่งผลทั้งด้านสุขอนามัยของมนุษย์	 สังคม	สภาพเศรษฐกิจ	และระบบการศึกษา	 เพราะการแพร่ระบาดของโควิด	19	นั้น
สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว	 ท�าให้คนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวล	 ซึ่งน�ามาสู่การป้องกันสุขภาพอนามัย	 และก่อให้เกิดการ
ท�างาน	แบบ	Work	From	Home	รวมถึงธุรกิจต่างๆ	ที่มีการปรับวิธีการบริการเพื่อตอบรับความต้องการในรูปแบบใหม่ๆ	เหล่านี้ก�าลัง
จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอนาคตและเกิดเป็น “New Normal” หรือ	โลกใหม่ใบเดิม	ที่เปลี่ยนวิถีชีวิต	การท�างาน	ธุรกิจต่างๆ	และ
ระบบการศึกษาไปอย่างสิ้นเชิง		

	 แม้ว่าประเด็นเกี่ยวกับคุณประโยชน์	
และข้อดีของ	 E-learning	 จะมีการศึกษา
และยอมรับกันโดยท่ัวไปก็ตาม	 แต่ก็มิใช่
ว่าการเรียนในระบบนี้จะปราศจากข้อเสีย
หรือข้อจ�ากัดไปเสียเลย	 ได้มีการศึกษาไว้
ว่าการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์นั้น	 ยังคง
มข้ีอจ�ากดับางประการ	เช่น	การตดิต่สือ่สาร	
ณ	เวลาจรงิ	(Real-time	communication)	
ยังไม่สามารถให้ความรู้สึกได้เหมือนของ
จริง	 และด้วยข้อจ�ากัดเรื่อง	 bandwidth	
ท�าให้การดาวน์โหลดข้อมูลมัลติมีเดีย						
กินเวลานานและน่าเบื่อหน่ายส�าหรับ									
ผู้เรียน	ปัญหาของเส้นทางการเข้าสู่เนื้อหา	
แม้จะมกีารก�าหนดแพลตฟอร์มในการเรยีน
ร่วมกนัเพือ่ให้ผูเ้รยีนเชือ่มโยงเข้าสูร่ะบบแต่
ด้วยความหลากหลายของผูเ้รยีนท้ังในด้าน
อุปกรณ์ท่ีใช้เข้าสู่บทเรียน	 ความช�านาญ	
และข้อจ�ากัดอื่นๆ	ท�าให้ผู้เรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าระบบ
เพื่อเข้าเรียนในช่วงเวลาที่ก�าหนดได้	 การออกแบบบทเรียน
หากไม่ดีพอผู้เรียนอาจหลงทางและหลงประเด็นได้	 ท�าให้		
การเรียนมีปัญหาและไม่ได้ผลตามเป้าหมายได้		ในการเรียน
ผ่านเว็บไซต์ครูจะไม่มีโอกาสเห็นว่าผู้เรียนเกิดความสงสัย	
หรือไม่เข้าใจและมีผู้เรียนบางคนก็มีความพึงพอใจกับความ
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนแบบดั้งเดิมมากกว่า	
	 จากการเปรยีบเทยีบทัง้ข้อดแีละข้อจ�ากดัของการเรยีน
การสอนแบบ	E-Learning	ท�าให้เหน็ได้ว่า	การเรยีนการสอน
แบบ	E-Learning	อาจจะไม่เหมาะสมกบัทกุสถานการณ์หรอื
อาจจะไม่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน	 ดังท่ีมีการศึกษายืนยัน
แล้วว่าคณุภาพของการสอนไม่ได้ขึน้อยูก่บัสือ่ทีใ่ช้	ดงันัน้การ
เรียนแบบ	E-Learning	จึงต้องอาศัยความตั้งใจของผู้เรียนที่
จะต้องเรียนให้ส�าเร็จ	 นอกจากนั้น	 ปัจจัยส�าคัญที่จะสร้าง
ประสทิธภิาพของการเรยีนการสอนแบบ	E-Learning	ให้เกดิ
ขึ้นได้	ก็คือ	การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน	การ
ให้ผลย้อนกลบัโดยทนัท	ีรวมทัง้ความยดืหยุน่ของแพลตฟอร์ม
ทีจ่ะเลอืกมาใช้อย่างเหมาะสมเพือ่ให้ผูส้อนสามารถประยกุต์
เข้ากับการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ	 เพื่อท�าให้เกิด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายสร้างประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนแบบ	E-Learning	นั่นเอง	

 ส�ำหรับโรงเรียนเซนต์หลุยส์เองก็ได้ผ่ำนช่วงเวลำของ
เรียนกำรเรียนกำรสอนออนไลน์มำเช่นกัน โดยในช่วงแรกนั้น 
ใช้วิธีกำรสร้ำงคลิปกำรสอน แล้วสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเข้ำสู่ 
บทเรียนให้นักเรียน Login เข้ำมำศึกษำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
โรงเรียนแต่ด้วยข้อจ�ำกัดของรูปแบบกำรเรียนที่มีกำรส่ือสำร
แบบทำงเดียว โรงเรียนจึงปรับเปล่ียนมำใช้แพลตฟอร์มของ 
True VWORLD เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์จำกกลุ่มทรู 
คอร์ปอเรชั่น แพลตฟอร์มนี้แยกออกเป็น 4 ส่วนคือ VWORK, 
VLEARN, VLIVE และ VSHARE โดย VLEARN คอืแพลตฟอร์ม
ส่วนทีจ่ะช่วยตอบโจทย์ด้ำนกำรศกึษำ เพรำะภำยในแพลตฟอร์ม 
นี้มีลักษณะเป็นห้องเรียนเสมือนจริงออนไลน์ที่ใช้ได้ทั้งแบบ
เฉพำะเสียง (Voice Call) และแบบทั้งภำพและเสียง (Video 
Call) มีปุ่มกด Share Screen ทุกคนสำมำรถเปิดกล้องหรือ
เปิดไมค์ได้ ท�ำให้สำมำรถถำม-ตอบได้เหมอืนอยูใ่นห้องเรยีนจรงิ 
ท�ำให้กำรเรียนกำรสอนด�ำเนนิไปได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ ทีไ่ม่ใช่
แค่ช่วยถ่ำยทอดกำรสอนสู่นักเรียน แต่มีระบบที่ครบรอบด้ำน
เหมือนกับอยู ่ในโรงเรียน สำมำรถมอบหมำยสั่งกำรบ้ำน 
รำยงำน โครงงำน ได้ตำมปกต ิและนกัเรยีนสำมำรถส่งงำนทีไ่ด้
รบัมอบหมำยได้ในระบบเหมอืนผูเ้รยีนอยูท่ีโ่รงเรยีน แต่จำกกำร
ใช้งำนยงัคงปัญหำท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขและเตรยีมพร้อมทัง้ด้ำน
ครูผู้สอนและนักเรียนส�ำหรับเหตุกำรณ์ที่อำจท�ำให้ระบบกำร
ศึกษำจ�ำเป็นต้องกลับเข้ำสู่กำรเรียนออนไลน์อีกครั้งในอนำคต



	 การสร้างขยะ	เริม่ต้นทีต่วัของเราเอง	จงึเป็นสาเหตวุ่าท�าไม
เราถึงควรคัดแยกขยะตามประเภทก่อนน�าไปทิ้งที่ถังขยะ
สาธารณะ	 นอกจากจะเป็นการสร้างจิตส�านึกท่ีดีต่อสาธารณะ		
แล้ว	ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันปัญหากองขยะที่จะไปท�าลาย
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ	 ปัญหาขยะระดับโลกจากขยะ
พลาสติก	 ถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก	 ซึ่งท่ัวโลกใช้ถุงพลาสติก
เฉลีย่	500,000	ล้านใบต่อปี	องค์การสหประชาชาตริะบวุ่าปัจจบุนั
มีรัฐบาลกว่า	60	ประเทศ	และดินแดนทั่วโลกออกกฎห้ามใช้หรือ
เกบ็ภาษีพลาสตกิเพือ่ต่อสูก้บัพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีวการท้ิงขยะ
ในประเทศไทยเป็นขยะมลูฝอยท่ีเกดิขึน้ในประเทศไทยมกีว่า	27.8	
ล้านตัน จำกกำรที่คนหนึ่งคนสร้ำงขยะวันละ 1.13 กิโลกรัม     
ในน้ันประมาณ	 12-13%	 เป็นขยะพลาสติก	 ยกเว้นในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีปริมาณขยะพลาสติก	ประมาณ	20%	หรือ	
2000	 ตันต่อวัน	 จากปริมาณขยะรวมของกรุงเทพมหานคร	
10,560	ตนัต่อวนั	แต่เนือ่งด้วยช่วงโควดิ-19	พบว่าเขตเมอืงต่างๆ
ทั้งกรุงเทพมหานคร	 และเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ	 มีปริมาณขยะรวม
ลดลงโดยในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	มปีรมิาณขยะ	9370	ตนัต่อวนั	
ลดลง	11%	
	 ในจังหวัดฉะเชิงเทรามีปริมาณขยะ	500	ถึง	600	ตันต่อวัน	
ปัจจบุนัขยะมลูฝอยท่ีเกดิขึน้มจี�านวนมาก	และมแีนวโน้มเพิม่มาก
ขึน้อย่างต่อเนือ่ง	สาเหตเุกดิจากการเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากร	
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	
โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น	EEC	ซึ่งอีก	8	ปี	จะมีปริมาณ
ขยะวนัละ	5571	ตนั	ก่อให้เกดิปัญหาด้านมลพษิต่างๆ	ถ้าไม่มกีาร
แก้ปัญหาการทิง้ขยะย่อมก่อให้เกดิปัญหาตามมาคอื	มนี�า้เสยีจาก
กองขยะทีม่คีวามสกปรกสงู	มสีภาพความเป็นกรด	มเีชือ้โรค	หาก
น�้าจากขยะรั่วไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	 เป็นผลให้เกิดอันตราย
และเกดิมลพษิในบรเิวณท่ีปนเป้ือน	ขยะท่ีเอาไปเทกองไว้เป็นภูเขา
ขยะ	น�า้จากขยะจะไหลซมึออกทางบรเิวณข้างกอง	ส่วนหนึง่กซ็มึ

ลงสูใ่ต้ดนิ	ในท่ีสดุกไ็ปปนเป้ือนกบัน�า้ใต้ดนิ	เกดิปัญหาต่อสขุภาพ
อนามัยของชาวบ้านท่ีบริโภคน�้า	 ถ้าน�้าจากกองขยะไหลซึมลงสู่
แหล่งน�้าบริเวณใกล้เคียง	 ก็อาจท�าให้น�้าในแหล่งน�้านั้นเน่าเสีย	
หลกีเลีย่งการใช้โฟมหรอืพลาสตกิ	ซ่อมแซมแก้ไขเครือ่งใช้ทีช่�ารดุ
ให้น�ากลบัมาใช้ใหม่แทนการท้ิงเป็นขยะ	ควรทิง้วสัดทุีใ่ช้แล้ว	เช่น	
กระดาษ	แก้ว	พลาสติก	มาแปรรูปกลับมาใช้ได้ใหม่	น�าของที่ใช้
แล้วบางชนดิมาดดัแปลงใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์	และควรแยกขยะ
ตามประเภท	เช่น	ขยะเปียก	ขยะแห้ง	ขวดพลาสติก	ฯลฯ
ขณะนี้โรงเรียนของเราได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ในช่วงเช้าทกุวนั	เกีย่วกบัการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	การคดัแยกขยะ	
จัดท�าป้ายนิเทศ	ประชาสัมพันธ์บริเวณที่ทิ้งขยะ	 เพื่อให้นักเรียน
เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนและปฏิบัติการแยกขยะที่ถูกต้องดูแล
นกัเรยีนเพือ่ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัการแยกขยะท่ีถกูต้อง		รวมถงึ
ด�าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในห้องเรียน	 เช่น	
ประถมศึกษาปีท่ี	 1	 ด�าเนินการให้เด็กช่วยจัดบอร์ดเพ่ือคัดแยก
ขยะ	 จัดท�าคลิป	 Video	 แบบสั้น	 ในการรณรงค์เก่ียวกับการคัด
แยกขยะ

ปัญหาที่ทุกคนช่วยกันหยุดได้ 	โดย	มิสวรรณา	กรัสพรหม

	 หลายๆ	คน	คงจะนิยามค�าว่า	“แม่” คือผู้ที่ให้ก�าเนิดเลี้ยงดูลูกๆ	มาตั้งแต่
เล็กจนเติบใหญ่	แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป	ลูกๆ	จะเรียนรู้ว่า “แม่” มิได้มีความ
หมายเพียงแค่น้ัน	 แม่คือคนคนหน่ึงที่สร้างอีกคนหรือหลายๆ	 คนด้วยความรัก
จากดวงใจที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความอาทรแห่งความปรารถนาดีที่ไม่มีสิ่งใด
แอบแฝง	 นอกจากการเฝ้ามองความเจริญรุ่งเรืองของอีกชีวิตหน่ึง	 ซ่ึงได้ชื่อว่า	
“ลูกของแม่”  
 “แม่” เป็นค�าทีไ่พเราะ	กนิใจ	ส�าหรบัลกูๆ	ทกุคน	เพราะแม่เป็นผูท้ีม่พีระคณุ
ใหญ่หลวงต่อลูกทุกคน	 กล่าวคือ	 เป็นผู ้ให้ชีวิต	 เป็นผู ้เลี้ยงดู	 ให้ความรัก															
ให้ทรัพย์สิน	 ให้ได้รับการศึกษา	 และเป็นผู้ใกล้ชิดลูกมากกว่าบุคคลอื่น	“แม่” 
เพศหญิงที่อ่อนไหว	 บอบบาง	 น่าทะนุถนอม	 แต่ในความเป็นจริงแล้ว	 “แม่”  
กลับต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ในการฟูมฟัก	 ปกป้อง	 เลี้ยงดู	 และสืบทอด					
เผ่าพนัธุม์นษุย์ให้คงอยูบ่นโลกนีส้บืไป	หน้าทีข่องแม่ดเูหมอืนเป็นหน้าทีท่ีส่�าคญั

ต่อการพิสูจน์คุณค่าของผู้หญิงแต่ละคน	ซึ่งต้องใช้ความอดทนสูงมากๆและยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อท�าหน้าที่ของแม่ให้ดีที่สุด
 “แม่” คอื	ครคูนแรกในชวีติของลกู	แม่สอนให้ลกู	รูจ้กัเอาชวีติรอดด้วยการดดูดืม่น�้านมจากอกของแม่	แม่สอนให้ลกูรูจ้กัใช้ชวีติอยู่
บนโลกอย่างคนทั่วไป	ด้วยการหัดให้ลูกคว�่า	คลาน	นั่ง	เดิน	จนลูกสามารถยืนหยัดอยู่บนขาของตนเองได้อย่างมั่นคง	แม่สอนให้ปฏิบัติ
ตนเป็นคนด	ีมกีริยิามารยาทงดงามตามวฒันธรรมไทย	แม่สามารถสอดแทรกค�าสอนลงในพฤตกิรรมของลกู	บคุคลรอบข้าง	และเหตกุารณ์
ต่างๆ	ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างเหมาะสม	ค�าสอนของแม่จึงมีชีวิตและจิตวิญญาณ	สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลดี	ลูกๆ	ไม่ลังเลที่จะ
เชื่อฟังและปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ	เมื่อลูกอยู่ในวัยเรียนแม่ก็มีต�าแหน่งเป็นครูสอนให้อีก	ครูที่โรงเรียนสอนแยกวิชากัน		แต่แม่สอน
ได้ทุกวิชา	และแม่สอนด้วยความรักและความเมตตา	บทเรียนของแม่จึงมีความหมายมากกว่าต�าราเล่มใด	ในโลก
	 ข้าพเจ้าเชื่อว่า	ลูกๆ	ทุกคน	รักและภูมิใจในแม่ของตนเอง	แต่คงมีลูกอีกหลายคนที่รู้สึกเก้อเขินกับการบอกรักแม่	หากเราย้อนคดิดู
สกันดิหนึง่ถงึสิง่ต่างๆ	ทีแ่ม่ท�าให้เรานัน้		คดิว่าไม่เหลอืบ่ากว่าแรงทีจ่ะเอือ้นเอ่ยประโยคส้ันๆ	ประโยคหนึง่	ทีส่ามารถเชือ่มความผูกพนัระหว่าง
ลูกกับแม่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจนไม่สามารถประมาณค่าได้เลยว่า	“แม่ คะ หนูรักแม่”   

นางสาวกรอนันต์	ศักดารักษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

	 “แม่คือร่มโพธิ์ทองปกป้องลูก	 จิตพันผูกชี้น�ำด้วยค�ำสอน
ลูกเคำรพอบอุ่นคุณมำรดร	 ชื่อขจรเกียรติแพร่เพรำะแม่ดี”



งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2563 
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร แข่งขันออนไลน์ 
ในวันที่ 17 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม  2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 จากการประกวดสื่อวีดีโอ	 ภายใต้หัวข้อ	 “New Normal        
วิถีใหม่สไตล์ เด็กวิทย์”
 น.ส.พีรดำ จุลวรรณโณ ม.6/5
 นำยเกษมพล เปี่ยมเบี้ย ม.6/5
 นำยธนภัทร พันทะลี ม.6/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
	 จากการประกวดสื่อวีดีโอ	 ภายใต้หัวข้อ	 “New Normal        
วิถีใหม่สไตล์เด็กวิทย์” 
 น.ส.ปภำดำ โลหะจีรัง ม.6/3
 นำยกิติพงศ์ รติพำณิชย์ ม.6/3
 น.ส.จิตรทิพย์ ทิพย์อนันต์เจริญ ม.6/3

รางวัลเหรียญเงิน 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 นำยเกริกเกียรติ สุดชู ม.4/6
 นำยภูริณัฐ สุขดำนนท์ ม.4/6
 นำยรัชชำนนท์ หอมจันทร์ ม.4/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
	 จากการประกวดสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะดบั
มัธยมศึกษาตอนปลาย	
 นำยกันตพงษ์ อุดมศิลป์ ม.4/6
 นำยธนกฤต เทพศัตรำ ม.4/6

รางวัลเหรียญทองแดง 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.คณิศร ตันสุวรรณรัตน์ ม.3/5
 ด.ช.อังศุธร งำมประสิทธิ์ ม.3/5
 ด.ช.ชวิศภัฒณ์ พิมสอน ม.3/5

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ�าปีการศึกษา 2563 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
เป็นการแข่งขนัออนไลน์ ในวนัที ่16-17 สงิหาคม 2563

การประกวดโครงงาน (ออนไลน์) เนื่องในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเข้าคุณทหารลาดกระบัง แข่งขันออนไลน์ 

ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 16 กันยายน 2563

รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 น.ส.กมลเดชสิริ ทองกร ม.5/6
 น.ส.เอมมิกำ สันติสุขโพธำ ม.5/6
 น.ส.ศิริวรรณ วงษ์ศิลป์ ม.5/6

รางวัลเหรียญทองแดง
การประกวดสิง่ประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์	ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
 นำยกันตพงษ์ อุดมศิลป์ ม.4/6
 นำยธนกฤต เทพศัตรำ ม.4/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
	 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์	 ประเภทโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
 น.ส.พิมพ์ณดำ อมรวัชรีรุจน์ ม.5/6
 น.ส.ณัฐชยำ ยมมำศ ม.5/6
 น.ส.ธัญวรัตน์ ยำตำ ม.5/6    

	 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	 กีฬาหมากล้อม														
ปีการศึกษา	2563	จัดโดยกรมพลศึกษา	ณ	อาคารนิมิบุตร	สนามกีฬา
แห่งชาติ	กรุงเทพฯ	ในวันที่	12	กันยายน	2563
 นำยพัสกร ศรีบุญเจริญ ม.6/6
 นำยณัฐกิตต์  อริยฐำนมำนนท์ ม.5/1
 ด.ญ.เขมมิกำ เจรีย์รัตน์ ม.2/6

รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมผสม

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

รางวัลเหรียญทอง
	 จากการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์	 ประเภทโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
 ด.ญ.ชุติกำญจน์ จรัลพงษ์ ม.3/5
 ด.ญ.ฟองส้ม แก้วรอด ม.3/5
 ด.ญ.พัชรำภำ คุณำวุฒิ ม.3/5



งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ�าปีการศึกษา 2563 
จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

ณ หอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563

รางวัลเหรียญทอง
จากการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ช.ธไนศวรรย์ จันทร์เทศ ม.3/5
 ด.ญ.ณัฐกฤตำ เจริญสุข ม.3/6

รางวัลเหรียญทอง
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 นำยรำม     ค�ำแหง ม.4/6
 น.ส.ณัฐวดี   ตั้งเสถียรกิจ ม.4/6
 นำยภัทรพล ไพจิตรลือชำ ม.4/6

รางวัลเหรียญเงิน
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 ด.ญ.ชุติกำญจน์ จรัลพงษ์ ม.3/5
 ด.ญ.ฟองส้ม แก้วรอด ม.3/5
 ด.ญ.พัชรำภำ คุณำวุฒิ ม.3/5

การประกวดและแข่งขันผลงานทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ในระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2563

รางวัลเหรียญทองแดง
	 จากการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	 ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น	สาขากายภาพ	
 ด.ช.ธนฉัตร   เจ็งกุหลำบ ม.3/5
 ด.ญ.นัทธมน ศรีบุญเจริญ ม.3/5

รางวัลเหรียญทองแดง
 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย			
สาขาชีวภาพ
 น.ส.ปรียำภรณ์ วิริยะรัมภ์  ม.6/6
 น.ส.กัลรณัฎฐ์ สุวพำนิชกิตติกรกุล ม.6/6

ด.ช.คณิศร ตันสุวรรณรัตน์ ม.3/5 ด.ช.อังศุธร งำมประสิทธิ์ ม.3/5 ด.ช.ชวิศภัฒณ์ พิมสอน ม.3/5

รางวัลเหรียญเงิน 
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ด.ญ.ชุติกำญจน์ จรัลพงษ์ ม.3/5 ด.ญ.ฟองส้ม แก้วรอด ม.3/5 ด.ญ.พัชรำภำ คุณำวุฒิ ม.3/5

รางวัลเหรียญเงิน
จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

สาขากายภาพเนื่องในสัปดาหวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

รางวัลเหรียญทองแดง
จากการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

 ด.ญ.วชิรญำณ์ วณิชย์ศักดิ์พงศ์ ป.6/6
 ด.ญ.รำชำวดี เตียงหงษำกุล ป.6/6

รางวัลเหรียญทอง
จากการพูดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด.ญ.ภัทรวดี ตรีศรี ป.6/1



รุ่น 18 ปี หญิง
1.	 น.ส.เพ็ญพิชชา	 ตะเภาทอง		 ม.6/5
2.	 น.ส.ปราณปริยา	 ถนอมสิงห์		 ม.5/2	
3.	 น.ส.นรินทร์ธร	 สุภาพิชัย		 ม.5/2	
4.	 น.ส.วิยกาญจน์	 สดใส	 ม.5/3
5.	 น.ส.ปภัสสร	 เนียรมงคล		 ม.5/6
6.	 น.ส.Shemeiah	 Josh	Moral		 ม.4/4	
7.	 ด.ญ.พัฒระวี	 จ�าเพียร	 ม.3/2
8.	 ด.ญ.มนัสนันท์	 วิลาลัย		 ม.3/2	
9.	 ด.ญ.พิชญธิดา	 อาจวิชัย	 ม.3/3	
10.	 ด.ญ.พรกนก	 พัสดุ		 ม.3/3

รุ่น 18 ปี ชาย
1.	 นายวรวิทย์		 เบญจวรรณ		 ม.6/1
2.	 นายสรวิศ	 กุดทา	 ม.6/1
3.	 นายรัก	 บัวเรือง		 ม.5/1
4.	 นายธนดล	 ธรรมธร	 ม.5/1
5.	 นายธรรมสุรีย์	 อ่องละออ		 ม.5/3
6.	 นายบรรณ	 สกุลจุณณะภาค	 ม.5/3
7.	 นายธนโชติ	 งามเจริญสุขถาวร		 ม.5/5
8.	 นายชยางกูร	 สุดศก	 ม.5/5
9.	 นายกฤษณะ	 ยอดนิล		 ม.4/4
10.	 นายภานุวัฒน์	 พวงทอง		 ม.4/5
11.	 นายพีรณัฐ	 โกษลาเกษม		 ม.4/5
12.	 นายพัฒนพล	 ขยิ่มค้า		 ม.4/5
13.	 ด.ช.ธีรภพ	 จิตตะวิกุล	 ม.3/1
14.	 ด.ช.ณัชญ์นน	 เทพมงคล	 ม.3/1
15.	 ด.ช.นรเสฎฐ์			 นรวรา	 ม.3/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันบาสเกตบอล รุ่น 18 ปี ชาย และ รุ่น 18 ปี หญิง
กำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำค ประจ�ำปี 2563

ระหว่ำงวันที่ 15-24 กันยำยน 2563  ณ โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฏิ์ ฉะเชิงเทรำ

1.	 ด.ช.วัชรพล			 ศรีจันทร์				 ม.4/3
2.	 ด.ช.ชนาเทพ			 บุญราช			 ม.4/5
3.	 ด.ช.กรวิชญ์			 พิลาคลัง	 ม.4/3
4.	 ด.ช.ปิยะนันท์	 วัฒนะเวชศักดิ์	 ม.4/5
5.	 ด.ช.สันติภาพ	 ทิพสิงห์	 ม.4/1
6.	 นายพีรพัฒน์	 ไชยชนะ	 ม.5/1
7.	 นายภัคนันท์	 ถนอมนาค	 ม.5/1
8.	 นายชาญวิทย์	 มิตรวงษ์	 ม.5/3
9.	 นายวีรภัทร	 ป้อมประสิทธิ์	 ม.5/3
10.	 นายณัฐพล	 คุ้มตระกูล	 ม.5/3
11.	 นายนครินทร์	 สุดสวยสด	 ม.5/3
12.	 นายธนพัฒน์	 อุไรวงษ์	 ม.5/5
13.	 นายภูเบศก์	 ขมเล็ก	 ม.5/5
14.	 นายธนภัทร	 ตรวจนอก	 ม.5/4
15.	 นายภคพล	 ชูสกุล	 ม.5/4
16.	 นายปุณณวิช	 ล้อจงเฮง	 ม.5/4
17.	 นายกฤตติพงษ์	 สายัณห์ศิริ	 ม.6/3
18.	 นายพัชรพล	 พุทธรสเจริญ	 ม.6/3
19.	 นายปฏิพัทธ์	 สีเวียง	 ม.6/4
20.	 นายจีรภัทร์	 ทองสุข	 ม.6/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จำกกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอลระหว่ำงโรงเรียนส่วนภูมิภำค 

รุ่นอำยุ 18 ปี ในวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ณ สนำมกีฬำจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ สุบิน พิมพยจันทร์

 รำงวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน	“อบจ.ชลบุรี ฟุต
ซอล คัพ 2020” รุ่นอายุ	10	ปี	และ	12	ปี	รอบคัดเลือกครั้งที่	3	
ระหว่างวันท่ี	 15-16	 สิงหาคม	 2563	 ณ	 อาคารโรงยิมเนเซี่ยม								
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ	ร.๙	รุ่นอายุ	10	ปี

 รำงวัลชนะเลิศ	 จากการร่วมท�าการแข่งขันฟุตบอล	 รายการ	 “ 
ใบบุญ สระบุรี ยูไนต็ด คัพ”	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	ณ	สนามสระบุรี	
ยูไนเต็ด	เมื่อวันที่	19-20	กันยายน	2563

	 -	 อันดับ	1	แม่วรรณีโกลด์	
	 -	 อันดับ	2	สาธิตกรุงเทพธน
	 -	 อันดับ	3	นครราชสีมา	มาสด้า	B
	 -	 อันดับ	4	Six	Football	Club
 รำงวัลชนะเลิศ จากรายการ	CCFA FOOT BALL YOUTH CUP 
ซึ่งมีทีมชั้นน�า	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 32	 ทีมจากทั่วประเทศ	 เป็น
รายการใหญ่ของภาคอีสาน	ณ	สนามธาดาสปอร์ต	 จังหวัดบุรีรัมย์	
เมื่อวันที่	26-27	กันยายน	2563

 รำงวัลชนะเลศิ จากการร่วมท�าการแข่งขนัฟตุบอล	รายการรุน่อายุ
ไม่เกิน	10	ปี	เมื่อวันที่	3-4	ตุลาคม	2563		จ�านวน	2	รายการ	ดังนี้

	 -	 รายการ	C-vit	Bowin	Youth	Cup	2020
	 -	 รายการ	สมุทรปราการจูเนียร์คัพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน 
"เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร" 
ณ ส�นักงานการวิจัยแห่งชาติ
นำยภวัต ท้วมพงษ์  ม.4/5   และ	
ด.ช.คิมหันต์ ปำสำณพงศ์ ม.3/1

คว้ารางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	จากการแข่งขนั	“เทคนิคกำรบนิโดรน
แปรอักษร”	ณ	ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช)	กระทรวงอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	เมื่อวันที่	21-23	กันยายน	2563

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง
ด.ช.ปรัณชัย หนองใหญ่ ชั้น ป.5/1
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันฟุตบอล



ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง
ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขันยิงปืน ระดับประเทศ

นำยบริพัตร จริยำทัศน์กร ชั้น ม.5/1
	 รางวัลเหรียญทอง	/	ปืนสั้นยิงช้าเยาวชนชาย

	 ระยะ	50	เมตร	
	 รางเหรียญทอง	/	ปืนสั้นอัดลมเยาวชนชาย	

	 ระยะ	10	เมตร
	 รางวัลเหรียญทอง	/	ปืนสั้นเยาวชนชาย	

	 ระยะ	25	เมตร	

นำยรำม ค�ำแหง ชั้น ม.4/6
	 รางวัลเหรียญเงิน/ปืนสั้นยิงเร็ว	เยาวชนชาย
	 รางวัลเหรียญทองแดง	ปืนสั้นมาตรฐานเยาวชนชาย

	 การแข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปี	2563	วันที่	 1-2	 ,7-8,15	สิงหาคม	2563	ณ	
สนามยิงปืน	 สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

	 การแข่งขันยิงปืนสั้นเร็ว	ชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2563	
Green	 Shooting	 Championship	 2020	 ณ	 สนามสมาคมกีฬายิงปืนแห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	การกฬีาแห่งประเทศไทย	เมือ่วนัที	่19	กนัยายน	
2563

 นำยรำม ค�ำแหง ชั้น ม.4/6 รำงวัลเหรียญทอง	ยิงปืนสั้นเร็ว	รุ่น	13-15	ปี	
(25M.Rapid	Fire	Pistol	Men)

 นำยบริพัตร จริยำทัศน์กร ชั้น ม.5/1 รำงวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันยิง
ปืนสั้นเร็ว	รุ่น	16-18	ปี	(25M.Rapid	Fire	Pistol	Men)	

	 การแข่งขัน	Balance	&	Bike	Pump	Track	
Series	Racing	2020	เมื่อวันที่	12	ก.ย.	2563	
ณ	Cruzee		Thailand		98/11	M.5	Soi	Phantainorasing	2
 รำงวัล ชนะเลิศ อันดับ 1	จักรยานสองล้อแบบปั่น	

	 ทางเรียบรุ่น	อายุ	ไม่เกิน	5	ปี	ผสมชายหญิง	
 รำงวัล ชนะเลิศ อันดับ 1	จักรยาน	ขา	ไถ	

	 ทางเรียบรุ่นอายุ	4-5	ปี	ผสมชายหญิง	การแข่งขัน	
	 Strider		Thailand		Racing	&	Adventure	Zone	
	 เมือ่วนัที	่6	ก.ย.	2563		ณ	Central	Plaza		Rama	II			ประเภทรุน่ทางเรยีบ
 รำงวัล อันดับ 2	จักรยาน	ขาไถขนาดล้อ	12"	4	Years	Old	
 รำงวลัอนัดบั 3 จกัรยาน	ป่ันขนาดล้อ	14	X	Pedal	Bike	4	Years	Old

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง
ด.ช.ชยธร ยำวิรำช ชั้น อ.2/1 (Pre-IMSP)

 Learning English is an extremely 
significant and an absolute necessity in 
our daily lives as it is one of the means 
used in social communication, education, 
in search for knowledge, job-related 
endeavors, understanding culture and 
community vision, and awareness of 
cultural and social dimensions. In 
anyway, only those who can express 
themselves in a single language are 
capable  of  communica t ing  and 
understanding each other.   
 English is the world’s second and 
common language which is used in 
international communication among 
countries around the globe utilizing the 
aspect of listening, speaking, reading and 
writing skills. These four English 
language skills are the most effective 
ways in getting the message diffused 
across time zones and international 
borders. English is the only and sole 
language used in commercial and 
diplomatic affairs. Thais who have strong 
‘patriotism’ character are nowadays 
gradually accepting the fact of the 
importance of the role of English in their 
daily lives. Undoubtedly, English is the 
most effective means of direct and 
indirect communication via the internet, 
television, social media, movies, 
computer programming, and academic 
manuals or handbooks. Moreover, the Education 
Minister of Thailand has encouraged students to 
integrate English in their studies from the Kindergarten 
level to better equip and demonstrate readiness for 
the future and further studies. St. Louis School adheres 
to the identity: “Language emphasis and developed 
technology towards world-class trends.” The 
teaching-learning process in the classrooms provides 
a more world-class atmosphere through the 
assimilation of English in the Thai Education 
curriculum and most importantly in preparation for 
the EEC or the Eastern Economic Corridor.  

by the Foreign Languages Department

 Finally, it is high time to acknowledge 
English as the language that everyone needs to 
pay ample attention because it is not just a matter 
of everyday communication.  Learning English 
will enable us to develop ourselves confidently 
and completely ready to face the reality of a range 
of global trends. Therefore, the millennial 
students can communicate with each other, 
understand the common language the world 
employs to communicate.



	 ล่วงเวลามาจนถึง	72	ปี	ของการบ่มเพาะศิษย์ปีแล้วปีเล่า	
การพยายามในการสร้างความเข้มแข็งและความเจรญิก้าวหน้าใน
ด้านต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ต้องก้าวให้ทันกับโลกในปัจจุบันและมี
ความทนัสมยัเพือ่ให้สอดคล้องกบัการทีเ่ราจะพฒันาศกัยภาพด้าน
การเรยีนรูแ้ละเน้นย�า้ให้นกัเรยีนสามารถก้าวไปสูอ่นาคตของพวก
เขานั้น	ล้วนมาจากความวิริยะ	อุตสาหะของคณะภราดา	คณะครู	
ผู้ปกครองและส�าคัญอย่างยิ่งที่ตัวของนักเรียนแต่ละคนเอง
	 หลายปีที่ผ่านมาน้ัน	 เรามักจะตั้งตารอผลของความวิริยะ	
อตุสาหะของพวกเราว่าจะสามารถชนะทกุสิง่ดงัทีป่รารถนาได้หรอื
ไม่	 เรารอเพื่อแสดงความยินดีเม่ือพวกเขาสามารถสอบผ่านเข้า
มหาวิทยาลัยตามแนวทางของตนเองและรู้สึกยินดีอย่างยิ่งเมื่อ
พวกเขามีความสุขกับสิ่งท่ีพวกเขาได้เลือกและสามารถน�าความรู้
ความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพของ
พวกเขาได้และยงัคงรอคอยเพือ่ช่ืนชมในผลงานเหล่านีต่้อไปอย่าง
ไม่เหน็ดเหนื่อย
	 เส้นทางของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่เรื่องที่เพียง
แค่ท�าข้อสอบผ่านแล้วจะสามารถเข้าเรียนได้	 แต่น้ันหมายถึง
การเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่เริ่มรู้ตัวว่าต้องการจะประกอบ
อาชีพอะไร	 วางแผนเส้นทาง	 ในการศึกษาของตนเองตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษา	 ชั้นมัธยมศึกษาและเข้าใจในวิธีการคัดเลือกระบบ
การรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	 โดยน�ามาประยุกต์ใช้กับ
การเตรียมตัวของตนเองเป็นอย่างดีเพื่อให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม
มากที่สุดส�าหรับการคัดเลือกในแต่ละรอบ...และสุดท้ายต้องบาก
บัน่เพยีรพยายามในการเรยีนระดบัปรญิญาให้ประสบความส�าเรจ็
และน�าความรู้เหล่านั้นไปพัฒนาสู่อาชีพของตนได้

 เป็นปรัชญาของโรงเรียนที่พวกเราได้ปลูกฝังให้นักเรียนน�าไปปรับใช้ในการ
เรียนและการด�าเนินชีวิตของตนเองตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน นักเรียนที่ผ่าน
กระบวนการในการ บ่มเพาะจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ความ
วิริยะ ความอุตสาหะ และน�าพวกเขาไปให้ถึงจุดมุ่งหมายของพวกเขาได้

	 ผ่านมา	 72	 ปี	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรานี้					
ได้ผลิตบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานตาม
วชิาชพีต่างๆ	อย่างมากมายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน	 นับเป็นความภาคภูมิใจที่		
เรามศีษิย์เก่าท่ีมคีวามรู้ความสามารถในหลากหลายสาขา
อาชีพและศิษย์ปัจจุบันที่ใช้ความวิริยะ	 อุตสาหะเพื่อให้
ตนเองสามารถก้าวเดินตามแนวทางที่วางไว้และพัฒนา
ตนเองไปเป็นบุคคลากรที่ดีในอนาคต

โดย	มิสมัลลิกา	พุทธเมฆ

“โรงเรยีนเซนต์หลยุส์ มหีลกัสตูรและเทคโนโลยี 

ในการเรยีนการสอน ที่ทันสมัยที่ส�าคัญคุณครูทุกท่าน

คอยดูแลเอาใจใส่ ให้ค�าปรึกษานักเรียนอยู่เสมอ”

“โดยความรู้สึกส่วนตัว โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรานี้
มีสภาพแวดล้อม และสงัคมภายในโรงเรยีนทีด่ ีคุณครทุูกท่าน

ให้ความส�าคัญกับเด็กนักเรียนทุกคน คอยให้ค�าปรึกษา 
สนับสนุน และช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง”

“ขอบคุณคุณครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ที่สอนผม
ในเรื่องต่างๆ มากมายท�าให้ผมเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ 

ที่สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงเพื่อนๆ 
ทุกคนที่ร่วมสร้างประสบการณ์ท�าให้ชีวิตวัยเรียนของผม

เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจ�าที่สุดในชีวิต

“ที่นี่ไม่ได้สอนแค่ความรู้และจริยธรรม แต่ยังสอนวิชาชีวิต 
ผ่านทางครูผู้สอนที่มีความเป็นกันเองไม่เคยถือตัว 
ท�าให้รู้สึกว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่แค่โรงเรียนแต่เป็น

บ้านหลังที่สองของผม”

นำยนิตินันทน์ บูรณะเจริญรักษ์ 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	:	อัยการจังหวัดผู้ช่วย	ส�านักงานอัยการคดีศาล
แขวงพิษณุโลก	(SLC	53/12)

นำยเอกนรินทร์ ศิริทรัพย์
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	API	Expert	CEO	&	Co-Founder,	
บริษัท	AMN	Corporation	CTO	&	Co-Founder,	
บริษัท	Data	Guardian	CTO	&	Co-Founder	
บริษัท	CastAR	และกรรมการสมาคมโปรแกรมเมอร์	(SLC	56/15)

นศพ.รวีโรจน์ เลำหลิดำนนท์
นักเรียนทุนนักศึกษาแพทย์	(SLC	63/22)

นำงสำวนำระดำ อำรักษ์
คณะบริหารธุรกิจ	สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ	Beijing	Foreign	Studies	
University	(BFSU),	China	เป็นนักเรียนทุนระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือ
ทางวิชาการ	(SLC	66/25)



 ในช่วงทีเ่ราต้องอยูบ้่านหยดุเช้ือเพือ่ชาตนิัน้	คณะครขูองเราก็
ไม่ได้อยู่นิ่งจัด	“กำรเรียนกำรสอนออนไลน์”	 โดยเร่ิมจัดท�า
วีดีโอการเรียนสอน	ตั้งแต่เดือนมีนาคม-มิถุนายน	2563	โดย
มีทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เป็นแม่งาน	 ทุ่มสุดตัวเพื่อ
นักเรียนของเรา	

 พิธีเปิด	“ตู้ปันสุข SLC แบ่งปันน�้ำใจ สู้ภัยโควิด”	 ในวันที่	
21	พฤษภาคม	2563		ณ	โรงเรยีนเซนต์หลยุส์	ฉะเชงิเทรา	โดย
ได้รับความร่วมมอืจากสมาคมผูป้กครองและครฯู	และสมาคม
ศษิย์เก่าฯ	ในการสนบัสนนุสิง่ของแบ่งปันให้กบัผูท้ีไ่ด้รบัความ
เดือดร้อนจากวิกฤติ	 COVID-19	 นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนแอลกอฮอล์	และปรอทวัดไข้ส�าหรับใช้ในโรงเรียน	

 คณะครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 เพื่อ
ความปลอดภัยของเด็กๆ	 ทุกคน	โดยการท�าความสะอาด
ห้องเรยีน	อปุกรณ์การเรยีน	การสอน	และท�าเครือ่งหมายเว้น
ระยะห่างตามจุดต่างๆ	

 การประชมุคร	ูครัง้ที	่1/2563	โดยการแบ่งกลุม่ย่อยในการเข้า
ประชุม	ในระหว่างวันที่	8-15	มิถุนายน	2563	ณ	ห้องประชุม

เกษมราษฎร์	ฉะเชงิเทรา	เป็นวทิยากร	เพือ่เตรยีมความพร้อม
ให้กับคุณครูในการเปิดเรียน

 โรงเรยีนรบัการตรวจตดิตามการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัเปิด
ภาคเรียนตามมาตรการเฝ้าระวังและสังเกตอาการ	 การแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส	 โควิด-19	 จากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา	ในวันที่	14	มิถุนายน	2563	

 พิธีบูชาขอบพระคุณวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ		
72	 ปี	 ฉลองศาสนนามผู้อ�านวยการ	 และวันคล้ายวันเกิด									
ผู้อ�านวยการ	 ในวันที่	 4	 มิถุนายน	 2563	ณ	 ห้องประชุม									
อันโตนิโอ	ชั้น	2	อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น	แมรี่	โดยได้รับ
เกียรติจาก ภรำดำ ดร.อ�ำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	เป็นประธานในพิธี

 คณะครูเข้าร่วมอบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการ	
สถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	(VLEARN)	ในวันที่	22	มิถุนายน	2563	ณ	ห้อง
หอประชมุยอห์น	แมรี	่ชัน้	4	อาคารศนูย์การเรยีนรูย้อห์น	แมรี	่
โดยทีมวิทยากรจากบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

 กิจกรรมปฐมนิเทศผู ้ปกครองนักเรียนใหม่	 วันที่	 25-26	
มิถุนายน	2563	ณ	ห้องหอประชุมยอห์น	แมรี่	ชั้น	4	อาคาร	
JMLC	โดยมภีรำดำภำนวัุฒน์  เหมอืนทบั	ผูช่้วยผูอ้�านวยการ	
กล่าวเปิดงานพร้อมแถลงนโยบายและทิศทางของโรงเรียน	
ประจ�าปีการศึกษา	2563

 โรงเรียนเซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรา	 ร ่วมกับ	 บริษัท	 ทรู	
คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	ท�าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา	 และการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์	“VLEARN”	 ในวันที่	 3	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้อง
ประชุมอันโตนีโอ	ชั้น	2	อาคาร	JMLC	โดยมีภราเกรียงศักดิ์		
มายอด	ผู้อ�านวยการ	ร่วมลงนามในครั้งนี้

	 สวสัดท่ีานผูอ่้านทีร่กัทกุท่าน	พบกบัรอบรัว้	SLC	ในรปูแบบใหม่	ซึง่เป็นฉบบัแรกของปีการศกึษา	2563	พร้อมข่าวสารทีจ่ะน�าเสนอ
ดังนี้

โดย	แมงเม้าท์

อันโตนิโอ	 ชั้น	 2	 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น	 แมรี่	 โดยมี
ภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด	 ผู้อ�านวยการ	 เป็นประธานใน					
การประชุม	 และนอกจากนี้คณะครูยังได้รับการอบรม	 เรื่อง			
รู้วิธีการคัดกรอง	 /	ป้องกัน	 /	สังเกตอาการช่วง	COVID-19	
โดยได้รับเกียรติจากพยาบาลวิชาชีพ	 จากโรงพยาบาล						

 พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ประจ�าปี
การศกึษา	2563	ณ	หอประชมุยอห์น	แมร่ี	ชัน้	4	อาคาร	JMLC	
โดยมีภรำเกรียงศักดิ์ มำยอด	 ผู้อ�านวยการ	 เป็นประธาน						
ในพิธี	 และกิจกรรมคนดี	 ศรีเซนต์หลุยส์	 นักเรียนระดับ										
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 วันที่	 10	 กรกฎาคม	 2563	 ประจ�า											
ปีการศึกษา	2563	โดยมีภรำดำภำนุวัฒน์ เหมือนทับ	ผู้ช่วย												
ผู้อ�านวยการ	เป็นประธานในพิธี

 โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบทุกข้อ จำกกำรตรวจ
ประเมินควำมพร้อมเพื่อเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ในสถำนศึกษำ	 ในวันที่	 13	
กรกฎาคม	2563		จากส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา	
ร่วมกบั	โรงพยาบาลอ�าเภอ	ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ	และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 โดยมี	 นายแพทย์
ชวาล		ตญัญบตุร	รองนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชงิเทรา	
เป็นประธานในการตรวจประเมิน	



 ในเดือนกรกฎาคม	 2563	 โรงเรียนได้แจกหน้ากากผ้า	 SLC	
แจกฟรีให้กับบุคลากรและนักเรียนทุกคน	 ป้องกันตนเอง	 ไม่
ประมาทการ์ดอย่าตก	สีขาว-แดง	ถูกใจกันใช่ไหมคะ

 พิธีบูชาขอบพระคุณวันสถาปนานักบุญหลุยส์	มารีย์	กรีญอง	
เดอ	 มงฟอร์ต	 ครบรอบ	 73	 ปี	 และโอกาสเปิดปีการศึกษา	
2563	 ในวันที่	 20	 กรกฎาคม	 2563	 โดยได้รับเกียรติจาก	
ภรำดำเกรยีงศกัดิ ์มำยอด ผูอ้�านวยการ	เป็นประธานเปิดงาน	
และได้จัดให้มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณซ่ึงได้รับเกียรติจาก
บำทหลวงลือชัย จันทร์โป๊ เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ	
พนัสนิคม	เป็นประธานในพิธีมิสซา				

 ภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด	ผู้อ�านวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์	
ฉะเชงิเทรา	มอบรางวลัให้กบัคณะคร	ูทีไ่ม่มสีถติขิาด	ลา	มาสาย	
ระหว่างวนัที	่15	พฤษภาคม	2562	ถงึ	วนัที	่30	เมษายน	2563	
ประจ�าปีการศกึษา	2562	ในวนัที	่20	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้อง
ประชมุอนัโตนโิอ	ช้ัน	2	อาคาร	ขอปรบมือดงัๆ	ให้กับทกุท่าน

 ฝ่ายกิจการนักเรียน	จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน	ประจ�า
ปีการศึกษา	2563		ในวันที่	23-24	กรกฎาคม	2563	

 คุณครู	นักเรียน	และศิษย์เก่าร่วมงานวันไหว้ครู	ประจ�าปีการ
ศึกษา	 2563	 ในวันที่	 23	 กรกฎาคม	 2563	 ณ	 โรงเรียน
เซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา

 กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท			
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในวันที่	 24	 กรกฎาคม	 2563	 ณ								
หอประชุมยอห์น	 แมรี่	 ชั้น	 4	 อาคาร	 JMLC	 โดยมีกิจกรรม
ถวายเครื่องสักการะ	 พานพุ่มเงิน–พุ่มทอง	 เปิดกรวยและ	
กล่าวถวายราชสดุดี	 เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล	
โดยได้รับเกียรติจากภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด ผู้อ�านวยการ	
เป็นประธานในพิธี

 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้า											
สู่สวรรค์ฯ	ในวันที่	11	สิงหาคม	2563		ณ	ห้องประชุมอันโต
นีโอ	 ชั้น	 2	 อาคาร	 JMLC	 โดยได้รับเกียรติจากบำทหลวง      
วรพจน์ วิสฐินนทชยั รองเจ้าอาวาสวดัเซนต์รอ็ค	ฉะเชงิเทรา	
เป็นประธานในพิธี

 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา	ร่วมกับวัดเซนต์
แอนโทน	ีฉะเชงิเทรา	ได้จดัพธิรีบัศลีมหาสนทิครัง้แรกส�าหรบั
นักเรียนคาทอลิก	 ในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมา
รีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ	ในวันที่	16	สิงหาคม	2563	ณ	วัด
เซนต์แอนโทน	ีฉะเชงิเทรา	โดยได้รบัเกยีรตจิากคณุพ่ออนัตน 
สรำวุธ อมรดิษฐ์ เจ้าอาวาส	เป็นประธานในพิธี

 งานสภานักเรียน	 อบรมให้ความรู ้กับคณะกรรมการสภา
นักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	ภาวะผู้น�าและการท�างาน
เป็นทมี	และกจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจดัการขยะ	ในวนั
ที่	26	สิงหาคม	2563	เวลา	07.40	-	16.00	น.	ณ	ห้องประชุม
อันโตนีโอ	ชั้น	2	อาคาร	JMLC

 ร่วมลงนามนโยบายโครงการวัด	ประชา	รัฐ	สร้างสุข	และรวม
ท�าความสะอาด	 Big	 Cleaning	 Day	 ณ	 วัดแหลมใต้	 จ.
ฉะเชิงเทรา	ในวันที่	3	กันยายน	2563	โดยมี	ภรำดำวิจำรณ์  
แสงหำญ รองผู้อ�านวยการ มิสวรรณำ กรัสพรหม	หัวหน้า
แผนกกิจกรรม	และนักเรียนจ�านวน	15	คน	เข้าร่วมกิจกรรม

 คณะภราดา	 ครู	 นักเรียนค�าสอน	 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 6	 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 วันศุกร์ต้น
เดือนกันยายน	2563	ด้วยความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	ในวัน
ที่	4	กันยายน	2563	ณ	ห้องประชุมอันโตนีโอ	ชั้น	2	อาคาร	
JMLC	 เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า	 และขอบคุณพระองค์ส�าหรับ
พระพรและพระหรรษทานต่างๆ	 โดยได้รับเกียรติจาก
บำทหลวงอนุสรณ์ นิลเขต อธิการบ้านคามิลเลียนเพ่ือเด็ก
พิการลาดกระบัง	เป็นประธานในพิธี

 นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่	 2-3	 เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียนปฐมวัย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563							
ฝ่ายปฐมวัย		ในวันพฤหัสบดีที่	6	สิงหาคม	2563

 พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	แต่งตั้งประธานสี	และ
ครูแม่สีประจ�าปีการศึกษา	2563	ในวันที่	11	สิงหาคม	2563	
ณ	 ใต้อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร	 โดยมีภรำดำเกรียงศักดิ์  
มำยอด  ผู้อ�านวยการ	เป็นประธานในพิธี			

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 ในวันที่	 11	 สิงหาคม	 2563	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่เทดิทนูและเผยแผ่พระเกยีรตคิณุของสมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง	 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียน	 ได้จัดให้มีการตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง	และพธิถีวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าสิ
รกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	และพธิี
เทิดพระคุณแม่	ณ	อาคารเซนต์หลุยส์วิทยาคาร

 กิจกรรมเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส “รถปันสุข ปันน�้ำใจสู่ชุมชน” 
ประจ�าปีการศึกษา	2563		ในวันที่	11	สิงหาคม	2563		โดย
มีคณะครูและนักเรียนร่วมเดินทางไปแบ่งปันส่ิงของให้กับ
ชุมชนประตูน�้าท่าไข่	



 ภรำดำวจิำรณ์ แสงหำญ	รองผูอ้�านวยการ	เป็นตวัแทนบรจิาค
เส้ือพละจ�านวน	151	ตวั	และกางเกงพละจ�านวน	42	ตวั	รวมเป็น
จ�านวนเงิน	33,550	บาท	ให้นายเกื้อกูล	ดีประสงค์	ตัวแทน
ส�านักงานศึกษาธิการภาค	 18	 รับ-ส่ง	 มอบส่ิงของให้แก่
โรงเรยีนบ้านหนองแดน	สาขาบ้านโละโคะ	อ�าเภอโกสัมพนีคร	
จังหวัดก�าแพงเพชรวันที่	 8	 กันยายน	 2563	 ณ	 โรงเรียน
เซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรา	 เพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนชนเผ่าม้ง
และชนเผ่ากะเหรี่ยง	ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	ด้อยโอกาส

 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการเข้าร่วมศึกษาดูงาน	 ในวันที่	 11	
กันยายน	 2563ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 แคมปัส	 พระราม	 2					
เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการเและเพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการหลักสูตรพิเศษของโรงเรียนต่อไป

 คณะครเูข้าร่วมอบรมเบือ้งต้นหลกัสตูรวชิาวทิยาการค�านวณ
ด้วยการเรียนรู ้ภาษา	 Swift	 ด ้วยแอพลิเคชั่น	 Swift	
Playground		ในวนัที	่11	กนัยายน		2563	ณ	ห้องคอมพวิเตอร์	
ชั้น	 3	 อาคาร	 JMLC	 เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้เบื้องต้น

หลักสูตรวิชาวิทยาการค�านวณด้วยการเรียนรู้ภาษา	 Swift	
ด้วยแอพลิเคชั่น	Swift	Playground

 นิทรรศการกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงการ	 Project	
Approach	 ร่วมกับกิจกรรมวันอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ระดับปฐมวัย	ในวันที่	25	กันยายน	2563	โดยเป็นการสรุป
กิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ	 Project	
Approach	 เพื่อให้นักเรียนแสดงผลงานการเรียนโครงการ	
Project	 Approach	 ถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบและนักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง		

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี	กิจกรรม
เด่นทุกคน	 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนได้จัดพิธีมอบรางวัลเรียนด	ี
กิจกรรมเด่น	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 ขึ้น	 ในวันที่	 26	
กนัยายน	2563	โดยมภีรำดำเกรยีงศกัดิ ์มำยอด ผูอ้�านวยการ	
เป็นประธานในพิธี	 และจ�านวนนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีในคร้ังนี้	
จ�านวน	542	คน

 กิจกรรมประกวดสื่อการจัดประสบการณ์	 ระดับชั้นปฐมวัย	
เป็นการส่งเสริมการผลิดสื่อที่มีคุณภาพ	 เพื่อให้นักเรียน											
มคีวามสนใจตอ่การเรียนรูม้ากยิง่ขึน้	ในวนัที่	1	ตลุาคม	2563	
ณ	อาคารสัฐยามหาราชินี	



	 คณะครูเข้าร่วมอบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
(VLEARN)	ในวันพุธที่	17	มิถุนายน	2563	ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	ชั้น	2	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	โดยทีมวิทยากรจากบริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	(มหาชน)

	 คณะครูเข้าร่วมอบรมแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
(VLEARN)	ในวันจันทร์ที่	 22	มิถุนายน	2563	ณ	หอประชุมยอห์น	แมรี่	 ชั้น	4	อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น	แมรี่	 โดยทีมวิทยากรจาก
บริษัท	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)

 งำนอภิบำลมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดฝ่ายยุติธรรมและสันติ	 และบูรณภาพของสิ่งสร้าง	 (JPIC)				
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานอภิบาล	(Campus	Ministry)	ครั้งที่	1/2563	ในวันเสาร์ที่		18		กรกฎาคม		2563	ถึง	วันอาทิตย์ที่		
19	กรกฎาคม	2563		ณ	อาคาร	PDC	Apartment	นครราชสีมา

 สมาคมผูป้กครองและครฯู	สมาคมศษิย์เก่าเซนต์หลยุส์	ร่วมกบั
โรงเรยีนเซนต์หลยุส์	ฉะเชงิเทรา	จดัการแข่งขนัแรลลีก่ารกศุล	
SLC Family Tour 2019	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ							
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ				
สยามบรมราชกุมารี	เส้นทางฉะเชิงเทรา-เขาใหญ่	ในระหว่าง
วันที่	3-4	ตุลาคม	2563		ที่พัก	ณ	โรงแรม	Le	Monte	Hotel	
Khao	Yai

 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้น		
ม.1-ม.3	 เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและการใช้สื่อออนไลน์	 ในวันที	่
6-7	ตุลาคม	2563

 งานสุขอนามัย	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาล									
พุทธโสธร	ตรวจสุขภาพ	ประจ�าปี	2563	ให้กับนักเรียนระดับ
ชั้น	อ.1-ป.4

 ฝ่ายปฐมวยั	จดักจิกรรมการป้องกนัอคัคภียัในโรงเรยีน	ประจ�า
ปีการศึกษา	2563	ในวันที่	9	ตุลาคม	2563

 งานอภบิาล	ได้จดัสวดสายประค�าเดอืนตลุาคม	“เดอืนแม่พระ
ลูกประค�ำส�ำหรับคริสตชน” โดยมีคณะภราดาคณะครู
คาทอลิกและนักเรียนค�าสอนเข้าร่วม

 ภรำดำเกรียงศักด์ิ มำยอด ผู้อ�านวยการ	 เป็นประธานเปิด
นิทรรศการเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถ
บพิตร	(รัชกาลที่	9)	ในวันที่		9	ตุลาคม	2563	เพื่อเป็นการ
น้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย	 และ					
เผยแพร่พระเกียรติคุณ

 พธิถีวายราชสกัการะเนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพติร	(รชักาลที	่9)	โดยมคีณะกรรมการนายกสมาคม
ศษิย์เก่าฯ	สมาคมผูป้กครองและครฯู	ตวัแทนคร	ูและนกัเรยีน
เข้าร่วมพิธีในวันที่	12	ตุลาคม	2563	

	 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน									
ทุกระดับชั้น	ตั้งแต่เวลา	07.30-07.50	น.

	 ขอขอบคุณภรำดำเกรียงศักดิ์ มำยอด	 ผู้อ�านวยการ	ที่มอบ
แนวคิดดีดีในการจัดท�าวารสาร	 และออกแบบป้ายชื่อ								
คณะกรรมการสภานักเรียนใหม่	สวยงามกว่าทุกปีค่ะ

	 ขอขอบคุณภรำดำภำนุวัฒน์ เหมือนทับ	 ที่มาช่วยดูแลงาน
อภิบาล	งานประชาสัมพันธ์	และฝ่ายปฐมวัย	สู้เต็มที่ค่ะ

 มสิรดัดำวรรณ์ ดปีระสทิธิปั์ญญำ	หวัหน้าฝ่ายกจิการนกัเรยีน
และทีมงาน	ช่วงนี้มีภารกิจมากมายแต่เรี่ยวแรงไม่เคยหมด

 มิสโสภำ ธรีจริญัญ์ หวัหน้าฝ่ายวชิาการ	ช่วงนีภ้าระและหน้าที่
หนักหน่วง	ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

	 คณะกรรมการสภานักเรียนปีนี้	 ขยันขันแข็งมาก	 เอาใจช่วย	
ทุกคน	ให้ภารกิจส�าเร็จลุล่วง
ฉบบันีข้อจบเพยีงเท่านีก่้อน	ขอให้ทกุท่านโชคด	ีมสีขุภาพกาย

และสุขภาพใจที่แข็งแรง	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ



 มิสวิมล สมศรี หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง	 “กำรพัฒนำทักษะสมองส่วนหน้ำ 
(EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal”	ในวันที่	1-2	สิงหาคม	2563	ณ	โรงแรมรอยัลซิตี้	เขตบางพลัด	กรุงเทพมหานคร

 มิสศิริลักษณ์ บูรณะวงศ์ตระกูล	 และมิสนพวรรณ พลอินทร์ ครูระดับการศึกษาปฐมวัย	 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง										
“แค่ซนหรือสมำธิสั้น และกำรจัดกำรพฤติกรรมเด็กในห้องเรียนส�ำหรับครู”	 ระหว่างวันที่	 1-2	 สิงหาคม	 2563	ณ	บ้านอยู่เป็นสุข					
(ร้านอาหารครัวอิ่มสุข)	ต�าบลคลองจุกเฌอ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ภรำดำวิจำรณ์ แสงหำญ รองผู้อ�านวยการ	 พร้อมด้วย	ม.สุเมธ พุทธเมฆ		 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับมัธยมศึกษา	 และ								
มิสสุพัตรำ แก้วแสนสุข ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา	 เข้าร่วมการประชุมการบูรณาการทางการศึกษาเพื่อยกระดับ					
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาเอกชน	ใน	3	จังหวัด	EEC	(ระยอง	ชลบุรี	ฉะเชิงเทรา)	ในวันที่	24	สิงหาคม	2563	ณ	โรงเรียน
อัสสัมชัญระยอง			

 มิสอรพรรณ ประภำศิรสิุล ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ฯ	และมสิมัลลิกำ พทุธเมฆ	งานแนะแนว	เข้าร่วมการประชุม
สร้างความรูก้ารส่งเสรมิความเป็นพลเมอืงดตีามรอยพระยคุลบาทฯ	และเทดิพระเกยีรตพิระบรมวงศานวุงศ์	ระหว่างวนัท่ี	20-21	สงิหาคม	
2563	ณ	โรงแรมพัทยา	ปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี

	 คณะครูเข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน	 การเขียน	 และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการก�ากับ	 ติดตาม	 การใช้นวัตกรรมและสะท้อนผลการจัดโครงการ	
ด้วยกระบวนการ	PLC	ระหว่างวันที่	22-23	สิงหาคม	2563	ณ	ห้องราชพฤกษ์	โรงแรมซันไรส์	ลากูน	โฮเทล	แอนด์กอล์ฟ	จ.ฉะเชิงเทรา	
จัดโดยคณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์				

 คณะครูระดับกำรศึกษำปฐมวัย เข้าร่วมโครงการ	“กำรพัฒนำทักษะสมองส่วนหน้ำ (EF) ของเด็กปฐมวัยใน New Normal” 
ในวนัที	่29	สงิหาคม	พ.ศ.	2563	เวลา	08.30	-	16.30	น.	ณ	โรงเรยีนเซนต์หลยุส์	ฉะเชงิเทรา	ถ่ายทอดสดจากโรงเรียนทบัทอง	เขตจตจุกัร		
กรุงเทพมหานคร



	 คณะครูระดับปฐมวัย	เข้าร่วมอบรม	ในหัวข้อ	เรื่อง	“กำรพัฒนำทักษะสมองส่วนหน้ำ EF  (Executive Function) ของเด็ก
ปฐมวัยใน New Normal”	ครั้งที่	1	วันที่	29	สิงหาคม	2563	ครั้งที่	2	วันที่	4	กันยายน	2563	ณ	โรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา		
ถ่ายทอดสดจากโรงเรยีนทบัทอง	เขตจตจุกัร	กรงุเทพมหานคร	เพือ่ให้ครไูด้มคีวามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการพฒันาทกัษะสมองส่วนหน้า	EF		
(Executive	Function)	ของเด็กปฐมวัยใน	New	Normal

 มิสวิมล สมศรี หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย,	มิสเกษรำ เกิดมงคล	หัวหน้าแผนกปกครอง	และมิสมัลลิกำ พุทธเมฆ	งานแนะแนว	เข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563	ของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย	ในวันเสาร์ที่	19	กันยายน	2563	เวลา	08.30	-	
15.30	น.	ณ	ห้องประชุมหลุยส์	ชั้น	2	อาคารเซนต์หลุยส์	โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา	กรุงเทพ	ฯ	จัดโดยสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย	เพื่อรับฟังการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	“โลกที่เปลี่ยนไปกับวิกฤตที่เกิดขึ้น & บทบำทครู”	และ	เรื่อง	“บทบำทครูในกำรพำ
เด็กสู่ NEW NORMAL”	โดยอำจำรย์ธิดำ พิทักษ์สินสุข	อุปนายกสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย	และการบรรยายพิเศษ	เรื่อง	
“ทักษะ EF ของมนุษย์ที่พร้อมเผชิญวิกฤต”	โดย	ผศ.ดร.ปนัดดำ ธนเศรษฐกร	 อาจารย์จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว	มหาวิทยาลัยมหิดล

	 คณะครเูข้าร่วมอบรมเบือ้งต้นหลกัสตูรวชิาวทิยาการค�านวณ
ด้วยการเรียนรู้ภาษา	Swift	ด้วยแอพลิเคชั่น	Swift	Playground	
ในวนัศกุร์ที	่	11		กนัยายน		2563	ณ	ห้องคอมพวิเตอร์	ชัน้	3	อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ยอห์น	 แมรี่	 เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้เบื้องต้น
หลักสูตรวิชาวิทยาการค�านวณด้วยการเรียนรู้ภาษา	 Swift	 ด้วย			
แอพลิเคชั่น	Swift	Playground

 มิสอัญชลี อยู่สุข ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ	 ร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ							
การศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา	ระหว่าง
วันที่	 12-13	 กันยายน	 2563	ณ	 บ้านนายถึกโฮมสเตย์	 จัดโดย
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา	เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้
เรื่ องการขับเคลื่ อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา	




