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วารสารกหุลาบปทมุฯ ปีที ่29 ประจ�าปีการศกึษา 2563 รูปแบบวารสาร
เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ผลงานนักเรียนและครู 
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมกลุ่มโรงเรียนฯ และกิจกรรม
สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้
พัฒนากิจกรรมที่หลากหลายต่างๆ ผ่านกิจกรรมและโครงการ วารสารจึงเป็น 
สือ่กลางทีด่ ีระหว่างโรงเรยีน ผูป้กครองและชมุชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

ขอขอบคุณทุกกลุ่มสาระฯกลุ่มงาน ที่ให้ข้อมูลและเติมเต็ม จนท�าให้
วารสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
2.	 เพื่อเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างครู	นักเรียน	 
	 ผู้ปกครองและชุมชน

คณะผู้จัดท�ำ
		 เจ้าของ		โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี

คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 
นายวิสูตร		 ค�านวนศักดิ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
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ในปีการศกึษา 2564 โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ สวนกหุลาบวทิยาลยั 

ปทุมธานี ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 29 ปี ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการ

พัฒนาการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท�าให้มีนักเรียนส�าเร็จ

การศึกษาและสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นจ�านวนมาก 

โดยโรงเรียนได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาโดยตลอด 

เช่น ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ดนตรีและกีฬา การจัดบริการ

ด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศส่ิงแวดล้อม โรงเรียนปลอดสารเสพติด 

เป็นต้น ในฐานะผูอ้�านวยการโรงเรยีน กระผมมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจจริงในการ

จดัการศกึษาของโรงเรียนให้มคุีณภาพสงูสดุและปรารถนาให้ลกูศษิย์ทกุคน

เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติเรียบร้อย

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติตนให้เหมาะสม 

กับสถานภาพนักเรียน มีผลการเรียนดีและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ

โอกาสนี้  ขอขอบพระคุณ

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคม 

ผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะคร ูบคุลากร และผูป้กครองทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมอืสนบัสนนุส่งเสรมิกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของโรงเรียนร่วมเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ที่มีคุณค่า 

พัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนให้เจริญก้าวหน้าและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

ต่อไป

 (นายวิสูตร  คำานวนศักดิ์)
 ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
 สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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นายวิสูตร คำานวนศักดิ์ 
ตำาแหน่ง  : ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
วิทยฐานะ :  ช�านาญการพิเศษ
การศึกษา :  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
  การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกิด : วันที่ 5 มกราคม 2510 
การรับราชการ  :  17 เดือน พฤษภาคม 2544
บรรจุเข้ารับราชการในตำาแหน่ง : ครู สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ 
คู่สมรสชื่อ  :  นางอารีย์ ค�านวนศักดิ์ อาชีพ รับราชการ 

ประสบการณ์ในการทำางาน
 1.  ผู้อ�านวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 2.  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
 3.  ผู้อ�านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ�ารุง”

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
มีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น�ามนุษย์สัมพันธ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และสามารถบริหารจัดการงาน 4 ฝ่ายได้อย่างมีคุณภาพได้แก่
 1.  ฝ่ายวิชาการ
 2.  ฝ่ายบุคคล
 3.  ฝ่ายงบประมาณ
 4.  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

ผลการปฏิบัติงาน 
1. ผู้บริหารต้นแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active learning 
 ระดับดี ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วย

กระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community : PLC

2. เลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น สมาคมกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

3. ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562

4.  โรงเรียนส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านดีเด่นสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2562
5.  สถานศึกษาสีขาว ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2557
6. รางวัลเสมา ปปส. ระดับดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2557

นายวิสูตร คำานวนศักดิ์
สู่รั้ว ชมพ ู- ฟ้า ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับผู้อำานวยการโรงเรียน
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แนะน�ำรองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

ต�ำแหน่ง  :	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิทยฐำนะ :	 ช�านาญการพิเศษ
กำรศึกษำ  :  ปริญญาตรี	 :	 การศึกษาบัณฑิต	ชีววิทยา
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก
	 	 ปริญญาโท	 :	 การศึกษามหาบัณฑิต	การบริหารการศึกษา	
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

-	 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์	 -		 หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-		 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์	 -			หัวหน้าระดับ	ม.4
-		 เป็นวิทยากรแกนน�าสาขาชีววิทยา	ของ	สสวท.
-		 เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะ	วฐ.2
-		 เป็นผู้ประสานงานการสอบ	O-net	ปีการศึกษา	2556-	2558	จ.ปทุมธานี

ต�ำแหน่ง  :	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน
วิทยฐำนะ  :	 ช�านาญการ
กำรศึกษำ  :  ปริญญาตรี	 :	 ค.บ.(ดนตรีศึกษา	สากล)		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
	 ปริญญาโท	 :		 ศษ.ม.	(การบริหารการศึกษา)		มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน

ปีการศึกษา	2555-2558	 -		หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
ปีการศึกษา	2555-2558	 -		หัวหน้างานลูกเสือโรงเรียน
ปีการศึกษา	2559-2562	 -		หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน
ปีการศึกษา	2561-2563	 -		 ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหาร
ปีการศึกษา	2563	 -		หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
	 -		หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ต�ำแหน่ง  :	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
วิทยฐำนะ  :	 ช�านาญการพิเศษ
กำรศึกษำ : ปริญญาตรี	 :	 ครุศาสตรบัณฑิต	(คบ.)	วิทยาลัยครูพระนคร
	 	 ปริญญาโท	 :	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(ศศ.ม.)																																																								
														 	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน
-		 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-		 หัวหน้าแผนงานโรงเรียน
-			 ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	
	 สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี

ต�ำแหน่ง : รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
วิทยฐำนะ :	 ช�านาญการพิเศษ
กำรศึกษำ : ปริญญาตรี	 :	 ครุศาสตรบัณฑิต	(คบ.)	ชีววิทยา	สถาบันราชภัฏพระนคร
	 	 ปริญญาโท	 :	 การศึกษามหาบัณฑิต	(ศษ.ม.)	บริหารการศึกษา	
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน
พ.ศ.	2539			 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา		จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ.	2545			 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม		จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.	2546	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	คลอง	13	จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ.	2558			 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	
	 สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี

นางจุฑามาศ ดลสอาด

นางกชพร ชื่นแสงเนตร     

นางสาวศุภลักษณ์ สวัสดิ์นะที

นายสายัญ อนุวัฒนา
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ยินดีต้อนรับรองผู้อำานวยการคนใหม่
สู่รั้ว ชมพ ู- ฟ้า
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ขอแสดงควำมยินดีกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะ
คุณครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี	 ได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาการเรียนรู้และ

ความส�าเร็จของผู้เรียน	จึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง	พัฒนากระบวนการเรียนการสอน	เพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน	ท�าให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาศักยภาพ	จึงได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูช�านาญการพิเศษและครูช�านาญการ	ดังนี้

ครูช�ำนำญกำรพิเศษ

ครูช�ำนำญกำร

นำงสำวกำญจนำ  หำรจันทร์
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 ต�าแหน่ง		 :	 ครู
	 วิทยฐานะ	:	 ช�านาญการพิเศษ

นำยเจตน์สฤษฎิ์  ศรีสุวรรณ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม
	 ต�าแหน่ง		 :	 ครู
	 วิทยฐานะ	 :	 ช�านาญการ

นำงสุทธิศรี  ค�ำมะโน
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
	 ต�าแหน่ง		 :	 ครู
	 วิทยฐานะ	:	 ช�านาญการพิเศษ

นำงสำวพิชำณัสม์ บุญรอด
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 ต�าแหน่ง		 :	 ครู
	 วิทยฐานะ	:	 ช�านาญการ
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ผู้อ�านวยการ	 วิสูตร	 ค�านวนศักดิ์	 มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ
นางสาวเบญจวรรณ	 ลิ้มสืบพงษ์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สวนกุหลาบวิทยาลัย	 ปทุมธานี	 ได้รับรางวัล	 ชนะเลิศ	
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์	 “SESAO	 4	 online	 Teaching	 Awards”	 
ตามโครงการพฒันาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์บนความท้าทายในยุค	
New	Normal	โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลั	เพือ่ส่งเสรมิการเรยีนรู้แบบ	Active	learning	 
จัดโดยส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	ปทุมธานี

“SESAO 4 online 
Teaching Awards” 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ขอแสดงควำมยินดี

นำงสำววำสนำ  แสงศรี 
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง

“ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี	ด้านวิชาการ”

นำงสำวรุ่งทิวำ  บูรณ์เจริญ
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง

“ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมแนะแนว
	ด้านวิชาการ”

นำงสำวสุพัตรำ  เกตุสุข
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง

“ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมแนะแนว
	ด้านวิชาการ”

คุณครูที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า	สพฐ. OBEC AWARDS  
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำาปีการศึกษา 2562 

7



ผลการประกวดรางวลันวตักรรมการจดัการเรียนรู้ออนไลน์ระดบั สพม.4 “SESAO 4 online Teaching Awards”   
กลุ่มบริหารวิชาการ ได้ส่งผลงานร่วมประกวดประเภทสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์    

ยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
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ผอ.วิสูตร ค�ำนวนศักดิ์  พร้อมคณะผู้บริหำร และคณะครู  

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน คณะกรรมกำรสมำคม  

สวัสดีปีใหม่ 
ประจ�ำป ี 2564

ผู้ปกครองและครู ร่วมสวัสดีปีใหม่ขอพรผู้บริหำรเก่ำและผู้อุปกำรคุณโรงเรียน
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ผูอ้�ำนวยกำรวสิตูร ค�ำนวนศกัดิ ์มอบเกยีรตบัิตร

และผ้าพันคอที่ระลึก	จากประเทศเกาหลีใต้	ให้แก่นักเรียนที่

ผ่านการเข้าร่วมท�ากจิกรรมงานชมุนมุลกูเสอืนานาชาตดิจิทิลั	

2563	 (International	 Digital	 Jamboree	 2020)	 จัดโดย

สมาคมลูกเสือประเทศเกาหลีใต้	 ผ่านทางช่องทางออนไลน์	

ระหว่างวันที่	 15	 ตุลาคม	 -	 15	พฤศจิกายน	 2563	 จ�านวน	 

9	 คน	 1.	 เด็กชายอเล็กซานเดอร์	 ฟรานซิส	 2.	 เด็กชาย 

จารุกิตต์	พละพึง	3.	เด็กชายตรีภพ	กุศลสัตย์	4.	เด็กชายอธิป	

เปรมอ�าพล	5.	 เด็กหญิงจิราภรณ์	พรรณวิเชียร	6.	 เด็กหญิง 

ธนพรรณ	 แจ้งประจักษ์	 7.	 เด็กหญิงธนพร	 คัมภิรานนท	์ 

8.	เด็กหญิงเบญญาภา	สนิทปู่	9.	เด็กหญิงสุพิชฌาย์	จังอินทร์

การร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล	

2563	 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้คณะลูกเสือนานาชาต	ิ

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 กระชับความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ผ่านกระบวนการลกูเสอื	ในช่วงสถานการณ์โรค

ระบาดไวรัสโคโรน่า	2019	ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	

ความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ	 เพื่อน�าความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการลูกเสือไทยให้เจริญก้าวหน้า 

ยิ่งขึ้นภายใต้ค�าขวัญ	 “Draw	 Your	 Dream	@	Online”	 

โดยมีอาจารย์พิชัยณรงค์	สุวรรณมยุร	เป็นผู้ควบคุมดูแล	

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติดิจิทัล 2563
(International Digital Jamboree 2020)
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การประกวดสือ่สร้างสรรค์	ส่งเสรมิคณุธรรม และจรยิธรรม

วนัที	่8	กนัยายน	2563	คณะครูและนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี	6	เข้ารับเกยีรตบิตัรในการประกวดส่ือออนไลน์	ประจ�าปี	2563	สร้างสรรค์
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม	(คลิปสัน้)ภายใต้หวัข้อ	“ท�าดี ไม่ต้องเด๋ียว“	โดยมีนายชาธปิ	รุจนเสรี	รองผูว่้าราชการจงัหวดัปทมุธาน	ีมอบเกยีรติบตัร		
เพือ่ส่งเสริมให้เกิดการผลิตส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	ปลูกฝังค่านยิม	จติส�านักให้คนในสงัคมเหน็ถงึความส�าคัญของคุณธรรม	จริยธรรม	และประพฤตดิ	ี	
เป็นต้นแบบในสังคม	จดัโดยส�านักงานวฒันธรรม	จงัหวดัปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับครูผู ้สอนและนักเรียนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
อันดับที่ 1	 การแข่งขันกิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์	 (คลิปส้ัน)	 ตาม
โครงการสร้างสรรค์นักเรียนระดบัช้ันมัธยมศกึษา	“ต้นแบบท่ีมีสมรรถนะทกัษะชีวติ
ในระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน”	ประจ�าปีการศกึษา	2563	ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ภายใต้หัวข้อ	“New	Normal	:	Clean	&	Safe

นายอภิชาติ  อินกัน นายสุทธิพงษ์  ปัญญาทอง

นายอภิชาติ  อินกัน นายสุทธิพงษ์  ปัญญาทอง

นายปวริศ  สมั่นเอี่ยม

นายปวริศ  สมั่นเอี่ยม

นายณัฐภัทร  คลังทอง

นายอะฟีฟีย์  วงษ์ยิ้ม

นายกฤตณัฐ  วงษ์รุ่ง

นายบุณยกร  เทียนไชย

นายอะฟีฟีย์  วงษ์ยิ้ม นายบุณยกร  เทียนไชย

“New Normal : Clean & Safe
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ครูณัฐพล อินทร์กลัด หัวหน้ำงำนโรงเรียนคุณธรรม	 บรรยาย 

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ก่คณะคณุครโูรงเรียนรตันโกสนิทร์สมโภชลาดกระบงั	

กรุงเทพมหานคร.	 ในการศึกษาดูงาน	 ในหัวข้อ	“นวัตกรรมอันเกิดจาก

การขบัเคลือ่นโครงการโรงเรยีนคณุธรรม หลักสตูรสวนกหุลาบศกึษา และ

หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ 

โครงงานบูรณาการ” วันที่	9	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องมวลกุหลาบ

งำนโรงเรียนคุณธรรม		สพฐ.
การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 ทางโรงเรียนได้มีการจัดท�า	 

“สมุดคู่มือการประเมินรายวิชาหน้าที่พลเมือง	ตามหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา	หลักสูตรนวมินทราชินีศึกษา

และโครงการโรงเรียนคุณธรรม”	 โดยนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการ

ประเมนิ	ส�าหรบัการประเมินจะแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกัตามอตัลกัษณ์

คุณธรรมของโรงเรียน	“รับผิดชอบ	รักษาวินัย	มีจิตใจเพื่อสาธารณะ”

ในส่วนของการจัดท�าโครงงานคุณธรรมของนักเรียน	มีการก�าหนด

ให้ทุกระดบัชัน้จดัท�าโครงงานคุณธรรม	ภายใต้แนวคิด	“โครงงานบรูณาการ 

โรงเรยีนคณุธรรม	หลกัสตูรสวนกุหลาบศกึษา	และหลกัสตูรนวมินทราชนิี

ศึกษา”	

ครูณัฐพล		อินทร์กลัด	และ	ครูวาสนา	ทองทวียิ่งยศ	เป็นตัวแทน

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้โครงการโรงเรียน

คุณธรรม	สพฐ.	วันเสาร์ที่	26	กันยายน	.2563		ณ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	

พุแค	จ.สระบุรี
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ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล
การประกวดสื่อวีดิทัศน์ (VDO Clip) สำาหรับการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ / ระบบการศึกษาทางไกล 

จัดโดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน รางวัลที่ได้รับ

ภาษาไทย  1)  นางสุธิดา สุดดี เอกทัตร ผิดเป็นครู ตอน 1 บิณฑบาต เหรียญเงิน

  2)  นางสาววาสนา ทองทวียิ่งยศ เกร็ดความรู้กับครูวาสนา ตอน 5 เหรียญเงิน

  3)  นางสาวกันต์กวี แก้วประเสริฐทอง ภาษาไทย LIKE สาระ ตอน 1 เหรียญเงิน

  4)  นางสาวปัทมา มากดี ภาษาเขมรท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ ตอน 1 เหรียญเงิน

  5)  นายชวัลกร วิเศษสิงห์ เรียนรู้ภาษาไทยสไตล์ครูชวัลกร ตอน 1 เหรียญเงิน

คณิตศาสตร์  6)  นายปรีชา สุวรรณศรี คณิตคิดง่ายๆ by ครูปรีชา เหรียญทอง

  7)  นายภคพล ใหม่สุยะ การเปลี่ยนทศนิยมซ�้าให้เป็นเศษส่วน เหรียญทอง

  8)  นางสาวเจนจิรา ศรีสุชาติ ครูเจน ชวนวิเคราะห์ข้อสอบ เหรียญทอง

  9)  นางสาวพรทิพย์พา ปัญจะพรสุข วิธีเรียงสับเปลี่ยน 1 เหรียญเงิน

 10)  นางสาวกรองทอง ธีระเนตร การหารทศนิยม เหรียญเงิน

 11)  นายณัฐพล อินทร์กลัด เรียนคณิตกับครูโดนัท ตอน “การแก้อสมการพหุนาม เหรียญเงิน

 12)  นางสาวธนยพร กุลวงษ์ ตุ๊กตาหมีจากผ้าขนหนู (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) เหรียญทองแดง

ภาษต่างประเทศ 13)  นางสาวปัณณพร ดิษฐยะนันท์ แนะน�าภาษาเกาหลีง่ายๆ เหรียญทอง

 14)  นางสาวชลธิชา ปักษ์ประจ�า คุยกับเซนเซ ตอน 1 เหรียญเงิน

วิทยาศาสตร์ 15)  นายเอนก ประดิษฐพงษ์ ASTRO น่ารู้กับครูเอนก ตอนกลุ่มดาวจักรราศี เหรียญเงิน

 16)  นางสาวรุ้งตะวัน สุขสวัสดิ์ เคมีน่ารู้ กับครูตะวัน ตอน 1 เหรียญเงิน

 17)  นายสุทธิพงษ์ ปัญญาทอง ฟิสิกส์ขลุกขลิกกับครูคิว ตอน 1 เหรียญเงิน

 18)  นายอรรณพ สุวรรณบ�ารุงสุข สิ่งที่ควรรู้ก่อนท�าโครงงานคอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน

 19)  นางวาสนา หงษ์ษา การติดตั้งโปรแกรม Dev C++V.5.11 ตอน 1 เหรียญเงิน

 20)  ว่าที่เรือโทพิชัยณรงค์  สุวรรณมยุร ชงกาแฟแบบง่ายๆสไตล์ครูเฉินหลง (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) เหรียญเงิน

 21)  นายประทีป คล่องจิต ภาษาเขมรท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ & บุรีรัมย์ เหรียญเงิน

 22)  นายพศุต สรสิทธิ์ ปลาร้าบอง (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) เหรียญทองแดง

สุขศึกษาและพลศึกษา 23)  นายชนพัฒน์ พีระสวัสดิ์ วิธีดูพระเหรียญเบื้องต้น (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) เหรียญเงิน

 24)  นายราเชนทร์ กลิ่นชะเอม วิธีดูพระเหรียญเบื้องต้น (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) เหรียญเงิน

 25)  นางสุกัญญา วาจารัตน์ แก้นิ้วล็อค เหรียญเงิน

 26)  นางใกล้รุ่ง ผลจัด แก้นิ้วล็อค เหรียญเงิน

สังคมศึกษาฯ 27)  นายวรเชษฐ์ วรรณสอน ไก่พันธ์ุพื้นเมือง ตอนไก่พม่า ปะทะไทย(ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) เหรียญเงิน

 28)  นางอารยา พิสุทธิพงษ์ การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ ตอน 1 เหรียญเงิน

ศิลปะ 29)  นายศุภฤกษ์ ก�าลังเดช เฮฮาสาระดนตรี ตอนเสียงกลองยาว เหรียญเงิน

 30)  ว่าที่ร้อยตรีจรัส ผิวดี เฮฮาสาระดนตรี ตอนประเภทเครื่องดนตรีไทย เหรียญเงิน

 31)  นางสาวศศิวิมล คงกัน เรียนรู้เรื่อง FLUTE กับพี่พลอย เหรียญเงิน

 32)  นายธฤต วงศ์ศรี BASS Style X เหรียญเงิน

การงานอาชีพ 33)  นางจงกลนี ช้อนทอง น�้าพริกโจน เหรียญทอง

 34)  นายอุดม ประเดิมรัตนกุล สารพัดช่าง ตอน 1 เหรียญทอง

 35)  นางสาวนิภาพร นนธิสอน เหรียญโปรยทานรูปแตงโม เหรียญเงิน

 36)  นางเรือนค�า ใหญ่เอี่ยม ไข่เจียวฟูกรอบ Style ครูเรือนค�า เหรียญเงิน

 37)  นายพนัส แควน้อย D.I.Y.BY PA.NUS ตอน การเดินสายไฟผนังปูนเก่า เหรียญเงิน

 38)  นางสาววรามน บุญเจริญ เหรียญโปรยทานรูปแอปเปิ้ล เหรียญเงิน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 39)  นางสาวพิมวดี สมสุวรรณ์ พวงมโหตร (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) เหรียญทอง

 40)  นางสาวสุพัตรา เกตุสุข แบบวัดบุคลิกภาพ เหรียญทองแดง

 41)  นางสาวรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ TCAS การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ เริ่มปี 2561 เหรียญทองแดง

 42)  นางสาวสุพัตรา เกตุสุข TCAS การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ เริ่มปี 2561 เหรียญทองแดง
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กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติร่วมขอพรปีใหม่ ผู้บริหาร สพฐ.
วันจันทร์ที่	 25	 มกราคม	 2564	 ผอ.วิสูตร	 ค�านวนศักด์ิ	 คณะผู้บริหาร	 และครูโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี	 ร่วมกับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน	 เฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 จ�านวน	 12	 โรงเรียน	 ร่วมขอพรปีใหม่	 ดร.อัมพร	 พินะสา	
เลขาธิการ	 สพฐ.	 ว่าที่	 ร้อยตรีธนู	 วงษ์จินดา	 ,	 ดร.กวินเกียรติ์	 นนธ์พละ	 ,	 นายสนิท	 แย้มเกษร	 
รองเลขาธิการ	 สพฐ.	 ดร.นิพนธ์	 ก้องเวหา	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	 สพฐ.	 และนายไพฑูรย์	 จารุสาร	 
ผู้อ�านวยการส�านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มโรงเรียนพระเฉลิมพระเกียรติฯ
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่	25	มกราคม	2564	ผอ.วิสูตร	ค�านวนศักดิ์	 
คณะผู้บริหาร	 และครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สวนกุหลาบ 
วทิยาลยั	ปทมุธาน	ีร่วมกบัผูบ้รหิารกลุม่โรงเรยีเฉลมิพระเกยีรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนี	 พันปีหลวง	 จ�านวน	 12	 โรงเรียน	
เข้าทูลเกล้าฯ	 ถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพร	
สมเด็จพระกนิษฐา	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม
บรมราชกุมารี	 ณ	 ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง	
ส�านักพระราชวัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การประชุม ครั้งที่ 2/2564  กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่	18	มีนาคม	2564	ผู้อ�านวยการวิสูตร	ค�านวนศักดิ์	พร้อมคณะผู้บริหาร	

และครู	 เข้าร่วมการประชุม	 ครั้งที่	 2/2564	 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ณ	หอประชุมศรีนวมินทร์	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	
สตรีวิทยา	๒

ประชุมสัญจร
ประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ

วนัจนัทร์ท่ี	25	มกราคม	2564	ผอ.วสิตูร	ค�านวนศกัดิ	์
คณะผู้บริหาร	และครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบ
วิทยาลัย	ปทุมธานี	เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารกลุ่มโรงเรียน	
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	จ�านวน	
12	 โรงเรียน	 เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ 
ของโรงเรียนกลุ่มเฉลิมพระเกียรติฯ	 ณ	 หอประชุมผดุงพร	
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สตรีวิทยา	พุทธมณฑล
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วันจันทร์ที่	 22	 มีนาคม	 2564	 นางกชพร	 ชื่นแสงเนตร	 รองผู้อ�านวยการ	 
และคณะครู	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี	 ร่วมประชุม
คณะกรรมการจดัท�าแผนสถาบนัสวนกหุลาบ	ณ	หอประชมุอาคาร	123	ปี	สวนกหุลาบ	
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

โครงการเรียนร่วมกับสวนกุหลาบวิทยาลัย
โครงการเรยีนร่วมกบัสวนกุหลาบวทิยาลยั	เป็นโครงการท่ีคดัเลือก 

นักเรียนจาก	 11	 โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย	 เข้าเรียนร่วม

ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเป็นระยะเวลา	 1	 ปี	 เพื่อเก็บเก่ียว 

ประสบการ์ณในด้านวิชาการและกิจกรรม	 เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็น

สวนกุหลาบฯ	 ปัจจุบันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สวนกุหลาบวิทยาลัย	

ปทุมธานี	มีนักเรียนในโครงการจ�านวน	8	รุ่น

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา
วนัที	่5-6	เมษายน	2564	นางจุฑามาศ	ดลสอาด	รองผูอ้�านวยการและคณะคร	ูโรงเรยีน

นวมินทราชินูทิศ	 สวนกุหลาบวิทยาลัย	 ปทุมธานี	 ได้ประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดท�าหลักสูตร 
สวนกุหลาบศึกษาแบบออนไลน์	 และ
น�าเสนอนวัตกรรมอันเนื่องมาจากการ 
ขับเคลื่อนหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา	
ผ่านโครงงานบรูณาการ	เพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับเพื่อนครู	 ในกลุ่มเครือข่าย
สถาบนัสวนกหุลาบวทิยาลยั	ณ	โรงเรยีน
สวนกุหลาบวิทยาลัย	ธนบุรี

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการจัดท�าแผนสถาบันสวนกุหลาบ

นายธนพนธ์  โนจิตร  
รุ่นที่ 6 

นายธีรนาถ  วรรณประดิษฐ์ 
รุ่นที่ 7 

นายโจ  ฟรานซิส 
รุ่นที่ 8
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กลุ่มบริหารวิชาการ

งานสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
และคณิตศำสตร์ได้จัดกิจกรรม 

“SKP GIFTED STEM CAMP 2020” 
ค่ำยสะเต็มห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์

คณิตศำสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
ระหว่ำงวันที่ 18 - 20 ธันวำคม 2563  

ณ บ้ำนไม้ชำยเลนรสีอร์ท จ.สมทุรสงครำม 

ห้องเรียนพิเศษ
วิทย์-คณิต“SKP GIFTE

D STEM CAM
P 2020” 
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กลุ่มบริหารวิชาการ

กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (MOU)

ครูณัฐพล	อินทร์กลัด	หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ	 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินงาน	 โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ีกบัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	ปทมุธาน	ี	วนัที่	3	ธนัวาคม	2563	
ณ	ห้องประชุม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ครูณัฐพล	อินทร์กลัด	หัวหน้าระดับชั้น	ม.6	และ	ครูวรรณวิมล	บรรลือ	ครูประจ�าชั้น	ม.6/3	น�านักเรียน	ม.6/3	(ห้องเรียน	MOU)	 
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับส�านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 ปทุมธานี	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์	 นิยมผล	 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 เป็นประธาน 
กล่าวเปิดโครงการปัจฉมินเิทศและมอบวฒุบิตัรการจบหลกัสตูร	วนัองัคารที	่15	ธนัวาคม	2563	ณ	คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรม	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ห้องเรียน MOU) เป็นโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ธญับรุ ีท่ีให้บริการทางด้านวชิาการในการจดัการเรยีนการสอนทางด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีให้
กับนักเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/3	 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	
(ห้องเรยีน	MOU	)	นกัเรยีนในโครงการความร่วมมอืทางวิชาการกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ	โดยจดักจิกรรมปฐมนเิทศ
แบบ	New	normal	(video	conference)	วันที่	23	กรกฎาคม	2563	

โดยครูณัฐพล  อินทร์กลัด 
(หวัหน้าโครงการห้องเรียนพเิศษ)    
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วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนจัดอบรมการใช้โปรแกรม moodle 
สร้างส่ือการเรยีนการสอนออนไลน์ ให้กบัคณะครู ณ ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

Moodle
สร้างส่ือการเรียนการสอนออนไลน์

อบรมโปรแกรม
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วันที่ 21 มกราคม 2564 ส�านักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี โดย ศน.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ได้นิเทศการเรียนการสอน

ออนไลน์ในช่วงการปิดเรียนเนือ่งจากโรคระบาดไวรสั COVID-19 ของ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ก�ากับติดตาม
นิเทศออนไลน์
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นิเทศการ
จัดการเรียนการ

สอนออนไลน์
วันที่ 20-22 มกราคม 2564 ผู้อ�านวยการวิสูตร ค�านวนศักดิ์ 

พร้อมรองผู้อ�านวยการโรงเรียน  ด�าเนนิการตรวจเย่ียมนเิทศการสอน

ออนไลน์ ของคณะครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

ปทุมธานี
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นิเทศการ

ออนไลน์
จัดการเรียนการสอน
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วันที่	14	มีนาคม	2564	ศน.	ดร.	กอบวิทย์	พิริยะวัฒน์และ 
ศน.จีราภา	ประพันธ์พัฒน์	ตรวจเยี่ยมสนามสอบ	o-net	ม.3 
ณ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธาน ี
และสนามสอบ	โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ	ปทมุธานี	
โดยมคีณะครูจาก	โรงเรยีนนวมินทราชินทูศิ	สวนกุหลาบวทิยาลยั	 
ปทุมธานี	เป็นกรรมการกลาง	และกรรมการคุมสอบ

ตรวจเยี่ยม
การสอบ O-NET ม.3

กลุ่มบริหารวิชาการ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนจัดกิจกรรมติว O-NET 
ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ณ ห้องช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐพล  อินทร์กลัด และ ครูภคพล  ใหม่สุยะ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ดามโครงการดังต่อไปนี้

รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ระบบออนไลน์ 

ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2564 ถ่ายทอดสัญญาณ

ให้กับนักเรียนทั้ง 12 โรงเรียนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ประจ�าปีการศึกษา 2563

“Power of Friendship”
วิทยากรโครงการ “Power of Friendship” โครงการทบทวนความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจ�าปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระบบออนไลน์ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

ระหว่างวันที่ 1-8 มีนาคม 2564 ถ่ายทอดสัญญาณให้กับนักเรียนทั้ง 22 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี

23



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนเครือข่าย

ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ

วิธีการจัดการเรียนการสอนทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู ่ โรงเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. จังหวัด

ปทุมธานี” คร้ังท่ี 2/2563 วนัที ่6-7 กุมภาพนัธ์ 

2564 (การอบรมออนไลน์)

การประชุมออนไลน์กับ สสวท
วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2564 ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ รร.อื่น ๆ ทั่วประเทศอีก 80 โรงเรียน เข้าร่วม

การประชุมออนไลน์กับ สสวท. ในการประชุมช้ีแจง

แนวปฏิบั ติของโครงการโรงเ รียนคุณภาพ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตาม

มาตรฐาน สสวท. เวลา 14.30-16.00 น.

กล้องโทรทรรศน์
แบบสะท้อนแสง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ ได้
เสนอขอจัดซื้อกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อน
แสงที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 
ส ่งเสริมการเรียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันมหกรรมภาษา	ศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2	การประกวดคลิปสั้น	

“COVID เปลี่ยนโลก...COVID เปลี่ยนเรำ” เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2563

รำงวัลชมเชย	การแข่งขันประกวด
TIKTOK	:	ซีรีส์เกาหลี	

เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2563

การแข่งขันท�าอาหารภาษาญี่ปุ่นหัวข้อเมนูเด็ดเสร็จใน	3	นาที	
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันผู้ประกาศข่าว	ภาษาญี่ปุ่น	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันมหกรรมภาษา	ขึ้นเมื่อวันที่	
4	ธันวาคม	2563	คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิตการแข่งขัน
คลิปวิดีโอสั้น	ภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ	

covid	เปลี่ยนโลก	covid	เปลี่ยนเรา	
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
มีนักเรียนสอบผ่านระดับ	N5		ได้แก่	

นายธนภัทร	นาคเนียม	
และนางสาวปวินชญา	ฉัตรฉลวย	

นักเรียนชั้น	ม.5/6	
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น

กิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

งานแนะแนวได้ด�าเนนิการคดัเลือก
และพจิารณานกัเรยีนทีมี่ความ
เหมาะสมเพ่ือรบัทนุการศกึษา	

ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 ในวันพฤหัสบดีที่	 4	 มีนาคม	
2564		ณ	โดมอเนกประสงค์	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	
สวนกหุลาบวทิยาลยั	ปทมุธาน	ีโดยได้รบัความอนเุคราะห์
เงินทนุการศกึษา	จากมลูนธิิสวนกุหลาบวทิยาลยั	สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบ
วิทยาลัย	 ปทุมธานี	 ชมรมครูเก่า	 และหน่วยงานต่างๆ	
จ�านวน	82	ทุน	เป็นจ�านวนเงิน	243,500	บาท

วนัที	่16	มนีาคม	2564	ผูอ้�านวยการวสิตูร	ค�านวนศกัดิ	์เป็นประธานในพธิมีอบทนุอดุหนนุนกัเรยีนแบบ
มีเงื่อนไขพิเศษ	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2563	 ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินทุนจากส�านักงานกองทุนเพื่อความ 
เสมอภาคทางการศึกษา	 (กสศ.)	 และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	 ให้กับ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 จ�านวน	 14	 ทุน	 เป็นจ�านวนเงิน	 14,000	 บาท	ณ	 ห้องช่อกุหลาบ	 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี

ทุนมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี 
ทุนสมาคมผู้ปกครองและครูและชมรมครูเก่า

ทุนอุดหนุนนักเรียน
แบบมีเงื่อนไขพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายวิสูตร ค�านวนศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นประธานในการมอบทุน 
การศึกษาให้กับบุตรของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเป็น 
ขวัญก�าลังใจ ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ

วนัที ่21 มกราคม 2564 โรงเรยีนมกีารคดัเลอืกนกัเรยีนเพือ่รบัทนุการศกึษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

การคัดเลือกนักเรียนทุน

ทุนเพื่อการศึกษาแก่บุตรครู
และบุคลากรทางการศึกษา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน
																			และประชาชน	ครั้งที่ 16

คณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี	
น�าโดยคณะผู้บริหาร	 แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน	 16	 และ 
รุ่นอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 ไต้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชน	ครั้งที่	16	ประจ�าปี	2563	(16th	THAILAND	PRIME	MINISTER	CUP	
2020)	 ระดับจังหวัด	 ในวันที่	 14	กันยายน	2563	ณ	สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
คลอง	6	สนามฟุตบอล	2	หญ้าเทียม

การแข่งขันฟุตบอล 
ขอเเสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	 สวนกุหลาบวิทยาลัย	 ปทุมธาน	ี 

ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	1	ในการแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรยีนส่วนกลางและส่วนภมูภิาค	ประจ�าปี	2563	
จังหวัดปทุมธานี	ประเภทฟุตบอลชายอายุไม่เกิน	18	ปี	วันที่	23	กันยายน	2563

ฟุตบอลรายการ	
			  5v5 Gatorade 

ผลการแข่งขนัฟตุบอล	รายการ	5v5	Gatorade	(16	ปี)	คว้าแชมป์สนามได้สทิธิไ์ปแข่งขนั
รอบประเทศ	รอบ	Final	ในวันที่	14-15	พฤศจิกายน	พ.ศ.2563
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

กิจกรรมทัศนศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พระราม 9 (NSM)

ในปีการศึกษา 2563 นี้ คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการน�าของคุณครู 

สุภนิดา อุ่นวิเศษ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประจ�าปีการศึกษา 2563 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พระราม 9 (NSM)  

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 
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ในปีการศกึษา	2563	นี	้คณะครูชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	4	น�าโดยคณุครนูภาพร	แสนชมภู	 
หัวหน้าระดับชั้น	 ม.4	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	
ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 ภายใต้ค�าขวัญที่ว่า “ท่องกรุงเก่า	 ตามเงาประวัติศาสตร์  
ศึกษาวัฒนธรรมของชาติ	 กาลคร้ังหนึ่ง	ณ	 อยุธยา”	 โดยในคร้ังนี้คณะครูได้รับมอบหมาย 
จากโรงเรียนให้น�านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จ�านวน	374	คน	ไปทัศนศึกษานอกสถานที่	 
ณ	 พระราชวังบางปะอิน	 และตลาดน�้าอโยธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เมื่อวันพุธที	่ 
16	ธันวาคม	2563	

กิจกรรมทัศนศึกษาคร้ังนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร ์
ความเป็นมาของพระราชวังบางปะอินและตลาดน�้าอโยธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 
อีกทั้งได้เพลิดเพลินตาและเพลิดเพลินใจกับความงดงามของสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดก 
ของชาติ	 และปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	 ภูมิใจในความเป็นไทย	 และ
วัฒนธรรมของไทยด้วยอีกประการหนึ่ง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมทัศนศึกษำของนักเรียน

“ท่องกรุงเก่า ตามเงาประวัติศาสตร์
ศึกษาวัฒนธรรมของชาติ
กาลครั้งหนึ่ง ณ อยุธยา”
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ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ประจ�าปีการศึกษา	 2563		

สถานที่	สวนสนุกดรีมเวิลด์	อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	วันพฤหัสบดี	ที่	15	ธันวาคม	2563

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ครูณัฐพล  อินทร์กลัด (หัวหน้าระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)	 และคณะครูน�านักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 
ประจ�าปีการศึกษา	2563	ไปทัศนศึกษาที่อุทยานประวัติศาสตร์	พระนครศรีอยุธยา	 
และตลาดน�้าอโยธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา

ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครูไกรสิทธิ์ รัตนกันทา
(หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว                    

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน พร้อมด้วยผู้แทน 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ , สมาคมผู้ปกครองและครู , เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวาย 

พระพรชยัมงคล เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธบิดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมกล่ินกุหลาบ 20 ปี  

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวน กุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาท่ีสุดมิได้  

เนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
ประจ�าปีการศึกษา  2563

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2563                          

ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ 20 ปี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

พิธีรับเข็ม
ขัตติยราชนารี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารและครู มอบเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี (ส.ก.) 

20 ปี ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการนักเรียน

พร้อมด้วยนักเรียน (กลุ่ม A) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู

ประจ�าปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในวันที่	30	กันยายน	2563	โรงเรียนจัดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัย 

ยาเสพติดในสถานศึกษา	 บูรณาการร่วมกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน	เชื้อไวรัสโคโรน่า	2019	ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	ณ	หอประชุมกลิ่นกุหลาบ	

กจิกรรมปฐมนเิทศ วนัที	่1	กรกฎาคม	2563	กจิกรรมปฐมนเิทศนกัเรยีนระดบั 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2563	 
คณะกรรมการด�าเนินปรับรูปแบบกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19	
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ค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันพุธที่ 16 ธันวำคม 2563 นำงจุฑำมำศ ดลสอำด รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนนวมินทรำชินูทิศ  

สวนกุหลำบวิทยำลัย ปทุมธำนี ได้เป็นประธำนกำรเปิดกิจกรรมค่ำยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมและ

พฒันำคุณธรรมจริยธรรม และควำมเป็นนักเรียนสวนกหุลำบ ตำมหลกัสตูรสวนกหุลำบศกึษำและหลักสตูร 

นวมินทรำชินีศึกษำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ณ หอประชุมกลิ่นกุหลำบ 20 ปี

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งานสภานักเรียน อบรมเชงิปฏบิติัการคณะกรรมการสภานกัเรยีน	รุน่ปีการศกึษา	2564		วนัที	่13-15	พฤศจกิายน	2563	 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นผู ้น�านักเรียนตามอัตลักษณ์ของนักเรียนสวนกุหลาบ	 วิทยากรการอบรมการพัฒนาความเป็นผู ้น�านักเรียน 
สวนกหุลาบผูอ้�านวยการสุพชาต	ชุ่มชืน่	ผู้อ�านวยโรงเรียนวดักลางคลองสามและวทิยากรการอบรมความเป็นนกัเรยีนสวนกหุลาบ	โดยรองผูอ้�านวยการ 
ประพนธ์	ศรีชัย	รองผู้อ�านวยการโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์	(ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการ
นกัเรยีน ประจ�าปี 2564 โดยมีผูอ้�านวยการ ชฎาพร  เธยีรศริพิพิฒัน์ เป็น
ประธานในการเปิดกจิกรรม ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ซึง่พรรคทีช่นะ
การเลือกตั้ง ได้แก่ พรรค THE REBORN โดยมี นางสาวพรรณิการ์ เตยา 
รับต�าแหน่งประธานกรรมการนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 บันทึกภาพและมอบของที่ระลึกเนื่องในวันจากเหย้า

ของคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นปีการศึกษา 2563 

วันที่ 1 เดือนธันวาคม 2563 พิธีประดับเข็มและมอบปลอกแขน

คณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นปีการศึกษา 2564 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ

ประชุมสถำนศึกษำ
วันศุกร์ ท่ี 12 มีนาคม 2564 โรงเรียนมีการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุชาติ สนิทสม 

เป็นประธานในท่ีประชมุ ณ ห้องมวลกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ประชุมสมำคมผู้ปกครองและครู 
คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ สนิทสม  

นายกสมาคมผู ้ปกครองเเละครู เป็นประธานในการประชุมสมาคม 

ผูป้กครองและคร ูคร้ังท่ี1/2564 ณ ห้องช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ  

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองระดับโรงเรียน
ปีกำรศึกษำ 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ประชุมผู ้ปกครองนักเรียน  
ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ โดยผู้อ�านวยการชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์ 
และครูประจ�าชั้นสานสัมพันธ์ผู้ปกครองในชั้นเรียน เพื่อแจ้งผลการเรียน
และพฤติกรรมนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 และได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็น
ขวัญและก�าลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “เด็กดี มีวินัย  
ใฝ่คุณธรรม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจ�าปีการศึกษา 2563 

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้อ�านวยการวิสูตร ค�านวนศักดิ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 
เป็นประธานในการจัดการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดบัโรงเรยีน และมอบเกยีรตบิตัรให้กบั นายสภุทัภณ สะตะ ประธาน
เครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการเครือข่าย เพ่ือเป็นการขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน 
ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกับทางโรงเรียนตลอดปีการศึกษา

วันที่ 5 - 6 เมษายน 2564  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองสัญจร 
ณ  แหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง

สัมมนาเครือข่ายผู้ปกครองสัญจร 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
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กลุ่มบริหารทั่วไป

วันที่	12	ตุลาคม	2563	งานอนามัยโรงเรียนร่วมกับ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลพชือดุม	จดักจิกรรมฉดีพ่นยงุลาย
โดยจติอาสา	ต�าบลพชือดุม		อ�าเภอล�าลกูกา		จงัหวัดปทมุธานี	
วันที่	25	มิถุนายน	2563	ฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อไวรัส	โควิด-19	
ในโรงเรียนโดยการสนับสนุนจาก	 พล.ต.ท.ค�ารณวิทย	์ 
ธูปกระจ่าง	 และคณะทีมงานคนรักปทุม	ณ	 โรงเรียน 
นวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบวิทยาลัย	ปทุมธานี

วนัอังคารท่ี	25	สงิหาคม	2563	อบรมโครงการป้องกนั
และควบคุมโรคเอดส์	จาก	อบต.พืชอุดม	และ	โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลพืชอุดม

วันที่	24	มิถุนายน	2563	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	สวนกุหลาบ
วิทยาลัย	ปทุมธานี	ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานสาธารณสุข	อ�าเภอ
ล�าลูกกา	จังหวัดปทุมธานี	 ให้เป็นตัวแทนสถานศึกษา	 เพื่อรับการตรวจ
เยี่ยมการตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา	 
จากคณะผู้ตรวจเยี่ยมทีมส�านักงานสาธารณสุข	จังหวัดปทุมธานี

(งานอนามัยโรงเรียน)
วันที่	19	สิงหาคม	2563	การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	4	สายพันธ์ุ	
ให้กบันกัเรยีน	คร	ูและบุคลากร	โดยศูนย์การแพทย์นวมนิทร์	กรุงเทพมหานคร	

ยินดีต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม 
จากทีมส�านักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมฉีดพ่นยุงลา
ย
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1.	 กิจกรรมเปิดบัญชีใหม่ให้นักเรียนระดับชั้น	ม.1	ทุกคน
2.	 กิจกรรมรักการออม
3.	 กจิกรรมนกัออมยอดเยีย่ม	ฝากเงนิเป็นประจ�าสม�า่เสมอตลอดปีการศกึษา
4.	 กิจกรรมถอนปิดบัญชีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และ	 6	 

ที่จะจบการศึกษาปี	2563	

กลุ่มบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์
1.		 เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกของนักเรียนมีนิสัยใน

การประหยัดและการออมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ
2.	 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของ

ความพอเพียงตามหลักปรัชญา	 เศรษฐกิจ	 พอเพียง
ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.		 มีแหล่งเรียนรูใ้นสถานศกึษาซ่ึงนกัเรยีนสามารถศกึษา
หาความรู้ได้จากประสบการณ์จริง

4.		 ฝึกให้นกัเรยีนมจีติสาธารณะ	มใีจบรกิาร	ได้ท�างานร่วม
กันด้วยความสามัคคีและมีความ	 เป็นประชาธิปไตย	
โดยมีกิจกรรมดังนี้

(งานธนาคารโรงเรียน)

วันที่ 16 มีนาคม 2564 
ผู้อ�านวยการวิสูตร ค�านวนศักดิ์ เป็นประธาน

มอบเกียรติบัตรรักการออม ให้กับนักเรียนและครู 
ที่รักการออม ณ โดมอเนกประสงค์ 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ปทุมธานี
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ สนิทสม 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 

ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์กรลงสู่ผู้เรียน 

ณ โรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา	ปีการศึกษา	2563
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิสูตร ค�านวนศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนา

บุคลากร และพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 

ณ หอประชุมกลิ่นกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

โครงการพัฒนาบุคลากร
ปีการศึกษา 2563
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นายวิสูตร ค�านวนศักดิ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

และคณะกรรมการจัดงานได้จัดกิจกรรมสวน

ปทุมสัมพันธ์ 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 

2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ สนิทสม 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู กล่าวเปิดงาน 

พร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

คณะผู ้บริหาร ครูและบุคลากร เข้าร่วมงาน  

ณ หอประชุมกล่ินกหุลาบ โรงเรียนนวมนิทราชนูิทิศ  

สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

งานสวนปทุมสัมพันธ์ 2564
งานสวนปทุมสัมพันธ์ 2564
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กลุ่มงานบริหารบุคคล

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร พร้อมคณะครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ร่วมงานมุทิตาจิตกษิณาลัย 

ร้อยรักดวงใจ สายใยผูกพัน 63 กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์นันทนาการ บริษัท เอมพันธ์ จ�ากัด
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมส่งควำมสุข 
 ปิดกล่องชอล์ก 

ส่งท้ำยปีกำรศึกษำ 2563

คณะผูบ้ริหาร ครู โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ สวนกหุลาบ

วิทยาลัย ปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมส่งความสุข   

ปิดกล่องชอล์ก ส่งท้ายปีการศกึษา 2563 ระหว่างวัน

ที่ 12 – 16 มีนาคม 2564 ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ม.ต้น โดย

ได้รับการสนบัสนนุของรางวลัจาก สมาคมผูป้กครองและครู , 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร 

คณะครู และผู้สนับสนุน
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กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กิจกรรมส่งความสุข
ปิดกล่องชอล์ก

ส่งท้ายปีการศึกษา 2563
วันที่ 12 มีนาคม 2564 คุณสุชาติ สนิทสม ประธานสถานศึกษา- 

ขัน้พืน้ฐานและกรรมการสมาคมผูป้กครองและคร ูร่วมกจิกรรมจบัฉลาก 
มอบของขวัญให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในงานจากเหย้า 
และวันที่ 15 มีนาคม 2564 คุณสุภัทภณ สะตะ เครือข่ายผู้ปกครอง  
พร้อมคณะ และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกิจกรรมวันส่งความสุข  
ปิดกล่องชอล์ก นักเรียน ม.4-5 
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อบรมวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 
ว.21/2560

กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.กอบวิทย์ พิริยาวัฒน์ และ ศน.จีราภา ประพันธ์พัฒน์ ได้อบรมให้ความรู ้

ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเตรียมพร้อมในการท�า วิทยฐานะที่สูงขึ้น  

โดยใช้เกณฑ์ ว21 ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันท่ี 7-8 ตุลาคม 2563 ผู้อ�านวยการ 

วสูิตร ค�านวนศกัดิ ์ประธานกรรมการ ผู้อ�านวยการ 

พรทิพย์ บญุเจริญ ผูอ้�านวยการวรีพงษ์ คล้อยดี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ  ร่วม

เป็นกรรมการประเมนิเตรยีมความพร้อมและพฒันา 

อย่างเข้มของครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมช่อกุหลาบ
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กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป ได้ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์และปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 
 บริเวณถนนหน้าโรงเรียน ลานพระรูป สวนหย่อมและโรงอาหาร

ปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน

โรงเรียน
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กลุ่มบริหารทั่วไป

ปรับภูมิทัศน์
โรงเรียน
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วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จากเหย้า รุ่นที่ 24 (SKP24) “เจ้าฟ้าสิรินธร”

ความทรงจ�าท่ีนึกถึง
จะหวนตราตรึงในหัวใจ

เม่ือถึงวันสุดท้ายของการเรียนของนักเรียนระดับ

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมหนึ่งซ่ึงเป็น

วัฒนธรรมประเพณีท่ีพวกเราชาวสวนกุหลาบวิทยาลัยน้ันจะ

เรียกกิจกรรมในวนัน้ีว่า “กิจกรรมวนัจากเหย้า” กจิกรรมวนัจาก

เหย้า คือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับพี่คนโตที่สุด

ของพวกเราชาวสวนกุหลาบ ที่จะต้องจากถ่ินท่ีนักเรียนทุกคน

รักและผูกพัน จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 

2558 เวลาผนัผ่านและล่วงเลยมาเป็นเวลา 6 ปี จากเดก็นักเรียน

ตัวน้อยในวันนั้น เติบโตกลายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ที่ผ่านความพากเพียร ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ผ่านการบ่มเพาะ

วชิาความรู้ ได้รบัการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จนมาถึงวนันี้  

วนัทีพ่วกเธอทกุคนจะได้ก้าวย่างออกไปจากโรงเรียนแห่งน้ีด้วย

ความสง่างาม ครูขอแสดงความช่ืนชมยินดีเป็นอย่างย่ิงกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน ท่ีได้พากเพียร เอาใจใส ่

ในการศึกษาและเล่าเรียน จนสามารถส�าเร็จการศึกษาตามท่ี

มุ่งหมายไว้ 

ครูไม่มส่ิีงใดจะฝาก นอกจากจะย�า้เตอืนให้พวกเราไม่ลืม

ถิ่นชมพู-ฟ้าของเรา ในวันนี้ครูได้ส่งพวกเราถึงฝั่ง แม้เราต้อง

จากโรงเรียน จากครูในวันนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่า เราจะจาก

กนัตลอดกาล วนัใดวนัหนึง่ หากเรามโีอกาสได้หวนกลับมา ณ ท่ี

แห่งนี ้ครูขอให้ทุกคนได้กลับมาดแูลโรงเรียน กลับมาท�าประโยชน์

ให้โรงเรียน นั่นแหละคือสิ่งที่ครูทุกคนรอคอยด้วยความภูมิใจ

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นท่ี 24 มีช่ือ 

รุ่นว่า “เจ้าฟ้าสริินธร” ซ่ึงนักเรียนได้ก้าวเข้ามาศกึษา ณ โรงเรียน

แห่งนี้ในปีการศึกษา 2558 โดยได้รับการต้ังช่ือรุ่นจากท่าน 

ผู้อ�านวยการสมชาย ฟักทองว่า “เจ้าฟ้าสิรินธร” ส�าหรับที่มา

ของชื่อรุ่นดังกล่าวนี้ เนื่องมาจากในปีพุทธศักราช 2558 เป็น

ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ดังนั้น 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นที่ 24 ในวันนั้นจึงได้รับการตั้ง

ชื่อรุ่นว่า “เจ้าฟ้าสิรินธร” 

จาก ..... ครูณัฐพล  อินทร์กลัด (หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

“อำาลาเสด็จพ่อ ร.5”
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พิธีอำาลาบูชาครู

52




