
โรงเรียนปากเกร็ด จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 ปี 2561

แนะน�าท่านผู้อ�านวยการคนใหม่

ชื่อ ดร.วิณัฐธพัชร์  นามสกุล โพธิ์เพชร

อาย ุ56 ปี

การศึกษา

วุฒิที่ได้รับ สถานศึกษา ปีการศึกษา

ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม 2556

กศ.บ.การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2546

ค.บ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 2529

ประวัติการท�างาน - ปัจจุบัน

บทบรรณาธิการ

 สวสัดค่ีะ พ่ีน้องชาวปากเกรด็ทกุท่าน  พบกันอกีแล้ว

นะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 3 ประจ�าปีการศึกษา 2561                

จดัท�าขึน้เพือ่ให้นกัเรยีน ผูป้กครอง รวมถงึคณะครูและบุคลากร

ชาวปากเกร็ดทุกท่าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ                       

ที่น่าสนใจมาบอกกล่าวน�าเสนอให้แก่ทุกท่าน ฉบับนี้พบกับ

กจิกรรมต่างๆมากมายเช่นเคย มกีจิกรรมวนัแม่ สปัดาห์อาเซยีน 

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบรมโครงการค่ายพัฒนาเยาวชน                

ผูน้�าด้านคณุธรรมสูส่งัคม  การแข่งขนัทกัษะภาษาจีน  การร่วม

พธิอี�าลาครเูกษยีณ “ร้อยรกัร�าพนัลา กษณิานุสรณ์” และอืน่ๆ

อกีมากมาย  ส�าหรบัผูป้กครองท่านใดท่านใดสนใจทีจ่ะดขู่าวสาร

กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนปากเกร็ดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดู

ได้ที่ www.pk.ac.th แล้วพบกับข่าวสารใหม่ๆได้ในฉบับต่อไป

นะคะ สวัสดีค่ะ

    ธิตินันท์  นาจาน 

วัน เดือน ปี ต�าแหน่ง หน่วยงาน

3 พฤศจิกายน 2529 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี

1 พฤศจิกายน 2534 อาจารย์ 1 ระดับ 4 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี

30 เมษายน 2540 อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

30 มิถุนายน 2546 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนแหลมบัววิทยา จังหวัดนครปฐม

1 มิถุนายน 2548 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

1 พฤศจิกายน 2549
รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะช�านาญการ

โรงเรียนสวนอนันต์ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

30 มกราคม 2552
รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

20 พฤศจิกายน 2554
รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนศึกษานารี (กรุงเทพมหานคร) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

6 มิถุนายน 2556
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม (จังหวัดอ่างทอง) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

23 ธันวาคม 2556
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง (กรุงเทพมหานคร) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 5

30 เมษายน 2557
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม (กรุงเทพมหานคร) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

2 พฤศจิกายน 2561
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

โรงเรียนปากเกร็ด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนปากเกร็ด 2561 “ร้อยรักร�าพันลา กษิณานุสรณ์” 
วันที่ 28 กันยายน 2561



โครงการโรงเรยีนพี่ - โรงเรยีนน้อง 
โรงเรียนปากเกร็ดและโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา จังหวัดน่าน 

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2561

กีฬาเชื่อมสัมพันธ์น้องพี่ด�ำแดง วันที่ 28 กันยายน 2561

การเข้าร่วมแข่งขัน “วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” 

ครั้งที่ 14  ปี 2561 เมือ่วนัที ่ 17-18  สงิหาคม 2561 

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี



กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Occupations and Technology

การแข่งขัน Beam: Logic Gate (เฉพาะบอร์ด SKN1 และ SKN2) 
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 และการแข่งขัน Thailand Robofest Junior 2018 
ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561
1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
   เด็กชายพิษณุ หงษ์ทอง 
และ เด็กชายเอกพล ทิพย์มณฑา
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
   นายทรงพล ชมเกษร 
และ นายธนาคิม วงษ์แสวง 
ฝึกซ้อมโดย ครูสายพิน งามสง่า

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright” ภายใต้โครงการ “Coding at School powered by KidBright” 
จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน  2561
นักเรียนผ่านเข้ารอบ ระดับภาคกลาง  เด็กชายธนิก อยู่เจริญ  

และ เด็กชายธรรมทัศน์ รู้แพร่
ฝึกซ้อมโดย ครูสายพิน งามสง่า และ ครูวาสนา โสภารักษ์

การนําเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 
โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
เครือข่ายภาคกลางตอนบน ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561
รางวัลเหรียญทอง โครงงานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกรวีร์ ศักดิ์ปรีชายืนยง
นางสาวกมลชนก วรเดช
นางสาวพิมพ์ธิดา บึงประเสริฐสุข
ฝึกซ้อมโดย
ครูสายพิน งามสง่า และ ครูสุภาณัน ยศมงคล

วนัท่ี 1 กนัยายน 2561 ครรูชัดา นลิโมจน์ 
น�านักเรียนเข้ารับการอบรม

ด้านเศรษฐศาสตร์ 
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

วันที่ 18 – 19 กันยายน 2561 
ครูประทิน พ่วงแพ น�านักเรียนเข้าประกวดมารยาทไทย

ของธนชาต ม.ต้นและ ม .ปลาย  ได้เข้ารอบสอง

วันที่  9 – 10 
กันยายน 2561 
ครูจตุพร ปุกิจ 

น�านกัเรยีนเข้าสมัมนาเชิงปฏิบัติการ
เครอืข่ายเยาวชนสภาจ�าลองเพือ่การ
เรยีนรูร้ะบบงานรฐัสภา 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซค์ กรุงเทพฯ

วันที่ 1-2 ครูดวงกมล  ตันกิติภิญโญ
น�านกัเรยีนเข้าอบรมโครงการยุวทตูนยิมไทย 

รุ่นที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสยาม

วันที่ 27 กันยายน 2561 ครูปริญญา ทองจันทร์ 
เข้าร่วมประชุมประจ�าปี 2561ของส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
หรือสนช.ในหัวข้อเรื่อง อนาคตไทยอนาคตเรา 
ณ แกรนด์ไดมอนบอลรูม อิมแพค เมืองทอง

การแข่งขนัร่มพยงุไข่ ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่1  รบัโล่ และเงนิรางวลั 3,000 บาท 

เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

การประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา 

ครัง้ท่ี 7 ประจ�าปี 2561 ได้รบั รางวลัรองชนะเลศิอันดบัที ่3  รบัโล่ และเงนิรางวลั 3,000 บาท  

เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2561 สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การเข้าร่วมแข่งขัน “วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” 

ครั้งที่ 14  ปี 2561 เมือ่วนัที ่ 17-18  สงิหาคม 2561 

ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
                 Social Studies, Religion and Culture

กิจกรรมการแข่งขันและร่วมชมงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ปี 61 การประกวดวาดภาพ

จินตนาการเชิงวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม น�าสู่ไทยแลนด์ 4.0” 

และการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2561  

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                            Science



ครูศศิธร  สิงหธรรม 
ได ้ รับ เ กียรติบัตรครูดี เด ่น        
ส า ข า วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร ์                   
ประจ�าปี 2560 โรงเรียนที่สังกัด
ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบรีุ 
โดยการด�าเนินการผ่านศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ ่มสาระ              

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ครูเถาวัลย์ โกเม เข้าร่วมการ
อบรมหลักสูตรการเป็นครูในยุค
ดิจิตอล เพ่ือตอบสนองนโยบาย  
Thailand 4.0  วันที ่14 – 5 และ   
21-22  กรกฎาคม  2561

ครูเตือนตา  สุพรรณทอง               
เข ้าร ่วมการอบรมหลักสูตร 
การปรึกษาเชงิจิตวิทยา : ทกัษะ
การส่ือสารทีท่รงพลงัส�าหรบัครู 
วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561              
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ครูธานีเวียง  วีระเกียรติ ครูเมธี  ชราศรี,                 
ครญูาณุสทิธ์ิ ภหูนองโอง, คณุนุชจร ีคงโพธ์ิน้อย, 
ครูสมิต จติคงสวสัดิ,์  ครูศริะณฐัพล โล่นารายณ์ 
และ ครอูภวิฒัน์  จนัทร์ทองค�า เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรการเป็นครูในยุคดจิิตอล เพ่ือตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 
ส�าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 18-19 และ 25-26 สิงหาคม 
2561 ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูนุชจรีย์  คงโพธ์ิน้อย  เข้าร่วมการจัดการ
ทดลองใช้สื่อประกอบการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป geogebra ฉบบัออนไลน์ 
วันที ่24 สงิหาคม 2561 ณ อาคาร 15 ปี สสวท

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   Mathematics

ครูเฉลิมพล   แหวนทอง และครูเตือนตา  สุพรรณทอง 
น�านกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและ นกัเรยีนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น 1.นางสาวณัฐจรีย์ นครราช (ชนะเลิศ) 
2. นางสาวเขมกิา ทพิย์รกัษ์ (ชมเชย) 3.เดก็หญงิประภสัสร เหงยีน 
(รองชนะเลิศอนัดบั 1) 4.เดก็ชายพัชรดนยั น้อยสุวรรณ (ชมเชย)
เข้าร่วมการแข่งขนัไอคิว 108 Challenge ณ โรงเรยีนสาธติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

 นายชุติพนธ์  ยาวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผนการเรียนภาษาจีน 
โรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (เกียรติบัตรเหรียญทอง) การประกวด
สุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา คร้ังที่ 11 (รอบ สังกัด สพฐ.) ในวันที่ 6 
สงิหาคม 2561 ณ โรงเรยีนนวมินทราชนูิทศิ หอวงั นนทบรุ ีและได้เป็นตวัแทนนกัเรยีนโรงเรยีน
สังกัด สพฐ. เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์และความรู ้ภาษาจีนส�าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 11 (ระดับประเทศไทย) 

ครูศศิธร สิงหธรรม, ครูเดือน  บุญจวง,                            
ครูนิกข์ณิชา ศรีบุตรา, ครูเมลดา รุ ่งเรือง                              
และ ครูประภัสสร รักษาภักดี เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Google Apps ในการ
จัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 4-5 และ 
11-12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี

ครูชื่นจิตชม โฉมอุดม เข้าร่วม 
ก า ร อ บ ร ม  ห ลั ก สู ต ร ก า ร ใ ช ้
โปรแกรม mathematica 
ในการพัฒนาทักษะด้าน STEM  
วันที่ 21- 22 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 11
(รอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ)

 สืบเน่ืองจากกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์และความรู ้ภาษาจีนระดับ
มัธยมศึกษา คร้ังที่ 11 (รอบ สังกัด สพฐ.) ที่ผ่านมา นายชุติพนธ์  ยาวุฒิ นักเรียน                              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศ                     
อันดบั 3 การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษานานาชาติ                      
ครั้งที่ 11 (ระดับประเทศไทย) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  โดยทัง้สองกิจกรรมมคีรูผูฝึ้กซ้อมนกัเรียนจนประสบความส�าเร็จและน�าชือ่เสยีง
มาสู่โรงเรียนปากเกร็ด ดงัน้ี ครชูาลนีิ มุสตงั ตงิกี  ครูณัฐพล เพ็งโสภา  ครูกันตรตัน์ พงษ์พานิช 
และครูในศูนย์ภาษาจีนทุกท่าน

วันภาษาไทยแห่งชาติ
 วันที ่29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันท่ีร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคุิณของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทย             
ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป 

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษานานาชาติ 
ครั้งที่ 11 (ระดับประเทศไทย)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
                                                                            Chinese

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                                                                Thai Language


