
ข้อคิดท่านผู้อำานวยการ
	 โรงเรียนปากเกร็ด		ในรอบเดือนที่ผ่านมา	มีกิจกรรมหลัก	ๆ	คือ		“พิธีไหว้ครู	ประจ�าปี	๒๕๖๑”	
สร้างปราชญ์สร้างคน	 ฝึกฝนวิชา	 ศิษย์น้อมวันทา	 บูชาคุณครู	 ซ่ึงจัดข้ึนวันท่ี	 ๑๔	 มิถุนายน	 ๒๕๖๑																					
โดย	ท่านผูอ้�านวยการนพรตัน์	จ่ันเพช็ร์		เป็นประธานในพธิ	ีและมคีณะครู	นกัเรียน	นกัศกึษา	เข้าร่วมกจิกรรม
ในครั้งนี	้อย่างพร้อมเพียงกัน	และยังมีกิจกรรมที่ส�าคัญอีกหนึ่งกิจกรรม	คือ	กิจกรรมงาน	เดิน	วิ่ง	๑๑๔	ปี	
PAKKRED	STEP	TO	RUN	จดัขึน้เมือ่วนัอาทติย์ที	่๑๗	มิถนุายน	๒๕๖๑	ซึง่สมาคมศษิย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด-
เสาธงทอง	ได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ	๑๑๔		ปีโรงเรียนปากเกร็ด	รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย
มอบเป็นการกุศลให้กับ	 โรงเรียนปากเกร็ดและมูลนิธิโรงพยาบาลปากเกร็ด	 ณ	 สนามโรงเรียนปากเกร็ด	
กิจกรรมนีก้ไ็ด้รบัความร่วมมอืจากคณะผู้บรหิาร	คร	ู	นกัเรยีน	ศิษย์เก่าโรงเรียนปากเกร็ด	และประชาชนชาว
ปากเกร็ดเป็นอย่างดี	
								กระผมขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจโรงเรียนปากเกร็ดโดยส่งบุตรหลานมาศึกษา
ในโรงเรียนน้ี	 ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน	 ขอขอบใจนักเรียนทุกคน												

ที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน	อยู่ในโอวาทของทุกคนเป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ		

โรงเรียนปากเกร็ดเ
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 ปี 2561

บทบรรณาธิการ 
 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุก	 ๆ	 คน														
พบกนัอกีครัง้ส�าหรบัจดหมายข่าวโรงเรยีนปากเกรด็	ฉบบันีถ้อืว่า
เป็นฉบับที่	 ๒	 ของปีการศึกษา	 ๒๕๖๑	 ที่ทางทีมงานช่วยกัน
ออกแบบ	 และช่วยกันท�าขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวดี	 ๆ	 และ
กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	ในรั้ว	“แดง	–	ด�า”		โรงเรียนปากเกร็ด	
น�าทพัโดย	นาย	นพรตัน์	จัน่เพชร	ท่านผูอ้�านวยการโรงเรยีนปาเกรด็	
และคณะครูทุกท่าน	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 จดหมาย
ข่าวฉบับนี้	 จะเป็นสื่อกลางที่สามารถสื่อสารและเข้าถึงข่าวสาร

ของโรงเรียนปากเกร็ด	กับทุก	ๆ	ท่านได้เป็นอย่างดี

“พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2561” 

สร้�งปร�ชญ์สร้�งคน ฝึกฝนวิช� ศิษย์น้อมวันท� บูช�คุณครู

114 ปี PAKKRED STEP TO RUN

						(	นพรัตน	์	จั่นเพ็ชร	์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนปากเกร็ด

	 ธิตินันท์		นาจาน	
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พิธีประดับเข็ม ประธานนักเรียน และ คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

รองวิชัย  นาคสิงห์ รองผู้อำานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กล่าวรายงาน พิธีประดับเข็ม

ผู้อำานวยการนพรัตน์  จั่นเพ็ชร มอบเกียรติบัตร แก่คณะกรรมการนักเรียนประจำาปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Big cleaning day

พิธีเข้าประจกอง ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ณ อาคารโดมอเนกประสงค์

จิตอาสาอบรมอัคคีภัยและวินัยจราจร วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียนถ่ายรูปร่วมกัน

2



แนะน�ำครูบรรจุใหม่  ครูอำทิตยำ  เฟื่องส�ำรวจ 
จบกำรศึกษำ วิชำเอกเทคโนโลยีสื่อสำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ต�ำแหน่งครูผู้ช่วย 
ปฏิบัตกิำรสอนในรำยวชิำคอมพวิเตอร์ และงำนโสตทศันศกึษำ                         
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ และเทคโนโลยี

กำรประชุมสัญจร  
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  

เมื่อวันที่ 4 กรกฏำคม  2561 
ณ ห้องคหกรรม  โรงเรียนปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ห้องเรียนพิเศษวิทย์  
ฐานตัดต่อคลิปวิดีโอพันธุ์ ไม้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 โดยมีวิทยากรจากงานคอมพิวเตอร์และงานโสตทัศนศึกษาดังนี้ 
นายพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ, นางสาวอาทิตยา  เฟื่องสำารวจ ,นายสุวิชัย เวทย์โส, 

นางสาววาสนา โสภารักษ์, นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต ,นายบดินทร์  ชุตินทร

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
ร่วมงำนรัฐพิธีวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระปรเมนทรมหำอำนันทมหิดล  

พระอัฐรำมำธิบดินทร (รัชกำลที่๘) เมื่อวันเสำร์ที่ ๙ มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 
ที่ลำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์ รัชกำลที่ ๕  อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

30-31 พ.ค.2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เข้าค่ายกิจกรรม1วันใน1วัด 

ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ พระอารามหลวง

ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่สู่ครอบครัว สังคมศึกษา

คือครูสายชล  อิงจันทร์ และครูนิติกร เบญมาตย์

11 พ.ค.2561นายสายชล อิงจันทร์และ

นางสาวน้ำาอ้อย มีแสน นำานักเรียน

เข้าร่่วมนักเรียนแกนนำาโรงเรียนคุณธรรม 

ณ โรงเรียนเขมาภิรตาราม

ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 

กิจกรรมทำาบุญตักบาตร 

ทุกวันพฤหัสบดีของเดือน

ครูเตือนตา  สุพรรณทอง 

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษา

เพื่อประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน 

การยกระดับการประเมิน PISA  2018  

ณ โรงแรมรอยอลเบญจะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้าร่วมโครงการวัดความรู้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์

ประจำาปีการศึกษา 2560 กับสถาบันบัณฑิตแนะแนว และมีนักเรียนได้สอบผ่านเกณฑ์

และได้รับประกาศนียบัตร ในฐานะทำาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านในระดับจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้

1. เด็กชายภูวนัตถ์  หอมผกา ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะทำาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้อันดับที่ 3 ของจังหวัดนนทบุรี 

2. เด็กชายสุริยัน  ใจวาทสาร ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี 

3. เด็กหญิงมากาลิ วานอบสตอล  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้อันดับที่ 2  ของจังหวัดนนทบุรี  

4. เด็กชายกิตตินัฐ บัญชาจรูญรัตน ์ได้ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะทำาคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัดนนทบุรี

ครูศิริพร  คนซื่อ และครูเมลดา  รุ่งเรือง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์เศรษฐกิจพึ่งพา 

ก้าวหน้าเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ เทิดไท้องค์ราชันย์ เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 

ณ หอประชุมชั้น3 โรงเรียนปากเกร็ดวันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

และนักศึกษาฝึกสอน 

ร่วมตัดสินพานไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561  ครูอาภากร โพธิ์สุข

นำานักเรียนเข้าร่วมงานเดิน-วิ่ง 114 ปี โรงเรียนปากเกร็ด 

Step to Run 2018 ณ โรงเรียนปากเกร็ด

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 21-22 มิถุนายน 2561  ครูอาภากร โพธิ์สุข 

นำานักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

ในงานมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก “ไทยนิยม ยั่งยืน 

ร่วมต่อต้านยาเสพติด” 

ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย ผลการประกวด 

นางสาวพลอยสวย สกุลเทวาสถิตย์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
น.ส.พรกนก  ม่วงหวาน 
ม.5/9 รองชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภททีมหญิง กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 35 
“น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน

น.ส.พรกนก  ม่วงหวาน 
ม.5/9 รองชนะเลิศอันดับ 2  
ประเภททีมหญิง รุ่นอายุ 
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์สโมสร 
ประจำ ปี 2561 Table Tennis Club 
Championships 2018 
25 – 27 พฤษภาคม 2561 และ 
31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561

น.ส.พรกนก  ม่วงหวาน ม.5/9 
ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย เข้ารอบ 16 คน 
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
ITTF Junior and Cadet Thailand Open 2018 
ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ฮอล ชั้น 3 
งานนี้มีนักกีฬาจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 
200 คน ประจำ ปี 2561

นายพรหมวิวัฒน์  ก้องกังวาลย ์ม.6/3 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน 114 
PAKKRED STEP TO RUN ครั้งที่ 1 
ระยะทาง 6.8 กม.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า 
โรงเรียนปากเกร็ดเสาธงทอง

นายปุญยวีร์  จันทร์แจ่มใส ม.5/1 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 114 
PAKKRED STEP TO RUNครั้งที่ 1 
ระยะทาง 6.8 กม.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า 
โรงเรียนปากเกร็ดเสาธงทอง

นายกฤษตัชญ์  ชิณาญาณ ม.5/8 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน 114 
PAKKRED STEP TO RUNครั้งที่ 1 
ระยะทาง 11.4 กม.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย 
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 
จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า 
โรงเรียนปากเกร็ดเสาธงทอง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สำาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 จัดอบรมสนุกคิด  สนุกทำา กับ STEM ศึกษา ให้กับนักเรียน

โรงเรียนปากเกร็ด  ในวันอาทิตย์ 10 มิถุนายน 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วันสุนทรภู่  เนื่องในวันที่ ๒๖  มิถุนายน ของทุกป ี 

เป็นวันส�าคญัวนัหนึง่ของชาต ิ คอืวนัสนุทรภู ่รตันกวสีีแ่ผ่นดิน 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ            

ยูเนสโกให้เป ็นกวีเอกของโลก และได้สร ้างผลงาน

วรรณกรรมหลายเรื่อง อันเป็นสมบัติล�้าค ่าของชาติ                 

กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยตระหนกัเหน็ถงึความส�าคญั  

จงึได้จดักิจกรรมเทิดเกียรตคิณุขึน้ ในวนัที ่๒๖ มถินุายน  ๒๕๖๑

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ไทยได้รับรางวัลผู้ก�ากับลูกเสือดีเด่นและ

ผู้น�ายุวกาชาดดีเด่น จ�านวน 5 ท่าน ได้แก่  

ครูเตือนใจ ขมิ้นเขียว, ครูบูรณา สนริ้ว             

,ครธูญัประภา  ดาวงัปา,  ครชูาครติ  กมิสร้าง 

และครูศิริรัตน์  ป้องปิด

งานแนะแนว
งานแนะแนวได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีจิตสาธารณะ และเป็นแบบอย่างที่ดี เข้ารับมอบทุนการศึกษาจาก 

ท่าน พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนปากเกร็ด

งานแนะแนวได้จัดสรรทุนการศึกษาของวัดบ่อและ
ได้นำานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของวัดบ่อ 
ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ วัดบ่อ

งานแนะแนวได้จัดสรรทุนการศึกษาของวัดเตย
และได้นำานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาของวัดเตย 

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ วัดเตย งานแนะแนวประชุมกลุ่มงานแนะแนวในชั่วโมง 
PLC กลุ่มสาระงานยาเสพติด

ศูนย์อ�ำนวยกำรประสำนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ภำคเยำวชน โรงเรยีนปำกเกรด็ และชมรม TO BE NUMBER ONE 

น�ำนักเรียนเข้ำร่วมกำรประกวดแต่งค�ำขวัญ แต่งค�ำประพันธ์ 

ตอบปัญหำยำเสพติด วำดภำพระบำยสี 

และ cover dance ในงำนมหกรรมต่อตำ้นยำเสพติดโลก 

ณ หำ้งสรรพสินค้ำเอสพลำนำด แครำย 

ในวันที่ 21-22 มิถุนำยน  2561

ผลกำรประกวด 

- รำงวัลชนะเลิศ แต่งค�ำขวัญ

 ม.ต้น 

 ม.ปลำย

- รำงวัลชนะเลิศ  แต่งค�ำประพันธ์

ม.ต้น 

ม.ปลำย

-รองชนะเลิศ อันดับ 2 Cover Dance

ค�ำประพันธ์ ม.ต้น

ด.ญ.อินทิรำ บุญรอด

ด.ญ.พศิกำ ล้อนพรัตน์

ค�ำประพันธ์ ม.ปลำย

น.ส.จิรำวรรณ  ชัยสมิต

นำยกิตติพันธ์  บุบผำนนท์

ค�ำขวัญ ม.ต้น

ด.ญ.อรรัมภำ  ม่วงไข่

ด.ญ.ลำภิศ  โลหะพรหม

ค�ำขวัญ ม.ปลำย

นำยพันเก้ำ  สำมงำมไพร

นำยภูริภำคย์  บุญสม

วำดภำพ ม.ต้น

ด.ช.ปุณณวิช  มูลผล

ด.ญ.รวิภำ  ญำติดอน

วำดภำพ ม.ปลำย

น.ส.ไอรดำ  ฮำซันบิน

นำยภูรินท์  คะเนแน่น

Cover Dance

น.ส.กัญญำณัฐ  แสงค�ำ

น.ส.ทิพย์สุดำ  สุริยะภำ

น.ส.จุฑำมำศ  ติธรรม

น.ส.สิรินรี  ประทีป ณ ถลำง

น.ส.ศิริพร  มีแก้ว

น.ส.ดำริกำ  เพริดพริ้ง

นำยภิญโญภำคย์  บ�ำรุงศักดิ์

ร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ม.ต้น

ด.ญ.รัญชิดำ  เผือกยิ้ม

ร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ ม.ปลำย

น.ส.พลอยสวย  สกุลเทวำสถิตย์

ตอบค�ำถำมยำเสพติด ม.ปลำย

น.ส.ศศิญำ  ตำนีเทพ

น.ส.ชัญญำ  พึ่งมำ

ครูผู้ฝึกซ้อม

ค�ำประพันธ์+ค�ำขวัญ

ครูน�้ำฝน ทะกลกิจ

ครูชำคริต กิมสร้ำง

ครูธัญประภำ ดำวังปำ

ร้องเพลงพระรำชนิพนธ์

ครูนิพล  โตพูล

ครูอำภำกร  โพธิ์สุข

วำดภำพ

ครูมงคล  สีนวล

Cover Dance

ครูปุณญำนิดำ  กุลจันทร์ไพบูลย์

ครูอำภำกร  โพธิ์สุข

ตอบปัญหำยำเสพติด

ครูวรรณนิภำ ศรีนำค

4


