
 

 
 

 

 
 
  
 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

จดหมายข่าวชาวคีร ี

 ความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศในปีการศึกษา  2560 บัดนี้ส าเร็จเรียบร้อย
แล้วในการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือระดับจังหวัดนั่นเอง เพราะ
นักเรียนทุกคนท่ีมาร่วมแข่งขันทุกทีมเป็นนักเรียนที่
ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น 
 ก่อนอื่นขอท าความเข้าใจค าว่า   “มาวค
น ลิเน็ปเ”  ก่อนนะครับ ความหมายง่าย ๆ ก็คือการ

พัฒนานักเรียนให้รู้จักคิด  รู้จักท างาน ท างานเป็น
หรือมีความรู้ที่พิเศษมากกว่าผู้อื่นนั่นเอง เป็น
ท านองที่ว่านักเรียนเป็นคน “น่กเ”  นะครับ 

การส่งเสริมความเป็นเลิศ 
 

 

 ท าอย่างไรให้เก่ง ในปีการศึกษา  2560  
โรงเรียนได้ฝึกนักเรียนทุกรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน  นอกห้องเรียน การเ ชิญวิทยากร
ภายนอก การฝึกซ้อมอย่างเข้มงวดในวันโรงเรียน
เปิดและในวันหยุด และน านักเรียนไปแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการงานมหกรรมทางวิชาการ
มัธยมศึกษาครั้งที่  27 ประจ าปีการศึกษา  2560 
สรุปผลการด าเนินการดังนี้ 

เรียบเรียงโดย คุณครูขจร สายทอง                                                         

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร

วิชาการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา

 
 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนคีรีราษฎรพ์ัฒนา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจ าเดือนกันยายน 2560 
ฉบับที ่21 

 
 

 

 

 

 

 

การแข่งขัน 
  

 จ านวนรายการที่นักเรียนเข้าร่วม
แข่งขัน  90  รายการ 
 

จ านวนนักเรียนผู้ร่วมแข่งขัน   
จ านวน 216  คน 

ผลการแข่งขัน 
 รางวัลระดับเหรียญทอง  จ านวน  29  รายการ 

รางวัลระดับเหรียญเงิน   จ านวน  18  รายการ 

รางวัลระดับเหรียญทองแดง จ านวน  17 รายการ 

ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม  จ านวน  26  รายการ 

 

โรงเรียนไดร้ับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันต่อใน
ระดับภาคใต้  6 รายการได้แก ่

- การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง

เสนาะ ม.1 - ม.3   

- (เด็กหญิงเกศินี แสงชาตรี) 

- การประกวดโครงงานคุณธรรม   

- ม.4 - ม.6 (นางสาวครองขวัญ  วิชาดี  

นางสาวณัฐธิดา ศรีสดุ   

นางสาวปิญชาน์  จันทิปะ   

นางสาววันพืช  รักสถาน   

และนางสาวศริิรตัน์  โบกระณี) 

- การประกวดแปรรูปอาหาร  ม.4-ม.6 

(นางสาวจารุกิตต์  ผุดแจม่ใส  

นางสาวจิราภัทร  พิบูลย์   

นางสาวสุมณฑา  ถาวรสาร)   

 

การได้รับการคัดเลือกแข่งขันทักษะ 

ต่อระดับภาคใต้ 



 
                 

 

 

  
  

ต่อ โรงเรียนไดร้ับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับภาคใต้  6 รายการได้แก ่

- การแข่งขันการเลา่นิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 (เด็กหญิงวิยะดา  ทิพย์สิทธิ)์ 

- การแข่งขันการเลา่นิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 - ม.3 (เด็กหญิงวิยะดา  ทิพย์สิทธิ)์ 

- การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1 - ม.3  

(เด็กชายนภาดล  เดโชชัย) 

- การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4 - ม.6 

(นางสาววรางคณา  ยอดเอียด) 

       ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชมรม

ศิษย์เก่าที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมจนท าให้การส่งเสริมความเป็นเลิศ

ครั้งนี้ส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  การแข่งขันต่อระดับภาค ทางภาคใต้จัดขึ้น ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในวันที่    

9 – 11  ธันวาคม  2560  ทางโรงเรียนต้องขอแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายเช่นเคยครับเพื่อให้การท างานบรรลุ

ตามเป้าหมายและส่งเสริมนักเรียนไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป 

 

 

  

 

 
 

โรงเรียนปลอดขยะ 
 

 

 การได้รับการคัดเลือกแข่งขันทักษะต่อระดับภาคใต้ 
 

 

จัดท าโดย ..... งานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา   
โทร 075-497-071  
โทรสาร 075-497-166 

 

โรงเรียนปลอดขยะด้วยกิจกรรม ๗ ส. สู่..คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน 

ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
      “าัเสวรทนดือเสปบ " เป็นการท าบุญกลางเดือนสิบเพื่ออุทิศส่วนบุญแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ 
ภาษาบาลีว่า "เปตชน "ภาษาชาวบ้านว่า   "เปรต  "ซึ่งหมายถึง  ผู้ที่รับความทุกข์ทรมานจากวิบากแห่ง
บาปกรรมที่ท าไว้ในเมืองมนุษย์   เมื่อตายไปจึงเป็นเปรตตกนรก อดอยากยากแค้น คนข้างหลังจึง
ต้องท าบุญอุทิศให้ปีละครั้งเป็นการเฉพาะ   ในวันแรม 13 – 15 ค่ า เดือนสิบ 
 

 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  มีแนวคิด
และจุดเน้นของโรงเรียนที่ต้องการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน รู้จักใช้  ประหยัดและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ มีรีรวษฎร์สะอวดทุ่าัเ โรงเรียน
ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้กิจกรรม ๗ ส ดังนี้  
ส - สะสวเ ด าเนินการแบ่งแยกประเภทขยะ ตลอดจนการจัดเก็บและรวบรวมขยะอย่างถูกวิธี 
ส - สะดา่ ด าเนินการจัดระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดความสะดวก และรวดเร็ว 
ส – สะอวด จัดระบบการรักษาความสะอาดของโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ  
ส – สร้วเควตรฐวเ โรงเรียนก าหนดแนวทางในการด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ โดยใช้หลัก 3Rs  
ส – สร้วเเปสัย โรงเรียนปลูกฝังสร้างนิสัยนักเรียนในการจัดการขยะ ตามโครงการขยะนี้มีมูลค่า  
ส –สภวพแาด็้อค การรักษาสภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ มีธรรมชาติที่สมดุลเป็นแหล่งเรียนรู้ใน
การจัดการขยะ  
ส – สายเวค โรงเรียนจัดสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้สวยงามด้วยมือของนักเรียน ให้มีความ
สวยงาม โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 จากการด าเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยการสร้างจิตส านึกและวินัยในการจัดการ
ขยะ น้ าเสียและมลพิษในโรงเรียน ตามแผนบูรณาการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะ โดยใช้กิจกรรม 
7 ส ตามหลักการ 3Rs และการน าโครงการเยาวชนรักษ์ต้นน้ าปากพนังมาเป็นแนวทาในการน าทาง
จากต้นทางโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน เกิดภาพความส าเร็จจนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบในการ
ด าเนินงานโรงเรียนปลอดขยะได้อย่างยั่งยืนและได้รับรางวัล โมรเ่วริ็อดขยะ   ยอดนยี่ยค ขอเ 
ส วเั่เวเนขตพ้ืเที่่วรเึ่ษวคัธยคเึ่ษวนขต 12 แ็ะรวเาั็ที่  2 โ็ก นชปดชู น่ียรตปขอเ
มณะ่รรค่วริิช. โมรเ่วรรั่ชวตปถู่ทวเสร้วเนสรปคมาวคซื่อสัตย์ สุจรปต ิระจ วิี 2560 
 


