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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน  
ในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นคู่มือ
ประกอบการตรวจเยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนดีประจ าอ าเภอ โรงเรียนวัดศรีวิเทศ-
สังฆาราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
 รายละเอียดของเอกสารประกอบได้ก าหนดการเยี่ยม เพ่ือรับรอง
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ โดยก าหนดจุด
ตรวจเยี่ยมกิจกรรม เวลา สถานที่ กิจกรรมการตรวจเยี่ยมและนักเรียนที่
น าเสนอ  รวมทั้งได้น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 ขอขอบพระคุณคณะครู  นักเรียน  ผู้ ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันให้ข้อมูล
และจัดท าเอกสารประกอบการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจ าอ าเภอ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
      
         (นายศุภวงศ์  แก่นทอง) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
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7. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี         9 

-กำรวำดภำพด้วยมือหน ูโดยใช้โปรแกรม Paint        9 
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-กำรหำควำมตำ่งของพื้นที่โดยใช้ GSP      10 
-คณิตคิดเรว็       10 
-พี่สอนน้องแก้โจทย์ปัญหำ      10 
-A-Math         11 
-Sudoku        11 
-รูปทรงไร้กำว        11 
-เงินตรำอำเซียน        11 

9. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร ์     12 
-จรวดหลอดกำแฟ        12 
-แกะรอยแป้ง       12 
-แบบจ ำลองระบบสุรยิะ       12 
-โครงงำนสมุนไพรไล่ยุง       12 
-ฟองมหัศจรรย ์       13 
-เครื่องบินพลังยำง        13 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

1 09.00-
09.10 น. 

หน้าประตู
โรงเรียน 

1. คณะกรรมการนักเรียน 
คณะครู นักเรียน ผู้บริหาร 
แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้อนรับ
คณะผู้ตรวจเยี่ยม 
2. ตัวแทนนักเรียนกลัดช่อ
ดอกไม้จากผ้าใบยัว ให้
ประธานและคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม 
3.ตัวแทนนักเรียนมอบ 
ROADMAP ประธานและ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
4. คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
สักการะพระพุทธรูปประจ า
โรงเรียน 

ผู้แทนนักเรียน 
น.ส.รุจิรำพร ปำน้อย 
น.ส.สิรินยา แท่นจันทร ์
น.ส.อุบลวรรณ บุษดี 
ด.ญ.ซามีมี่ โต๊ะมิง 
ด.ญ.นรกมล รามสุวรรณ 
ด.ญ.วรรณทิพย์ นามดี 
ด.ญ.สิริกร ทองกัลยา 
ด.ช.ราเชนทร์ ทองเฟื้อง 
ด.ญ.จีเหม้ย ลี 
ด.ญ.ปภาวด ีลิม 
ด.ญ.ชุติกาญจน์  
       สุวรรณประดิษฐ ์
ด.ญ.พรจรัส ศุภนานัย 
ด.ญ.วนิดา ฆังคะมโณ 
ด.ญ.ขนินาถ พูนปยิทรัพย ์
ด.ญ.เบญญลักษณ์ 
     เครือสุวรรณ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ป.5/2 
ม.2/2 
ม.2/2 
ป.2/1 
ป.3/2 
ม.1/1 
ม.2/1 
 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.1/1 
ป.6/3 
ป.3/1 

 

ก ำหนดกำรตรวจเย่ียมโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆำรำม 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

2 09.10-
09.15 น. 

หน้าประตู
โรงเรียน 

1. คณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมสักการะพระพุทธรูป
ประจ าโรงเรียน 
2.ตัวแทนนักเรียนน าท่าน
ประธานผ่านวงโยธวาฑิต 
แ ล ะ เ ดิ น เ ข้ า สู่ อ า ค า ร
อเนกประสงค์ 
 

น.ส.รุจิราพร ปาน้อย 
น.ส.สิรินยา แท่นจันทร ์
น.ส.อุบลวรรณ บุษดี 
น.ส.สีลตา ซ่ือตรง 
ด.ญ.นรกมล รามสุวรรณ 
ด.ญ.วรรณทิพย์ นามดี 
ด.ญ.สิริกร ทองกัลยา 
ด.ช.ราเชนทร์ ทองเฟื้อง 
 

-นักเรียนวงโยธวาฑิต 
นร. ชั้น ป.4 จ านวน 4  คน 
นร. ชั้น ป.5 จ านวน 17 คน 
นร. ชั้น ม.1 จ านวน 8 คน 
นร. ชั้น ม.2 จ านวน 1 คน 
นร. ชั้น ม.3 จ านวน 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/1 
ม.2/2 
ม.2/2 
ป.2/1 
ป.3/2 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

3 09.15-
09.30 น. 

อาคาร
อเนกประสงค์ 
(หอประชุม) 

1. ตัวแทนนักเรียนกล่าว
ต้อนรับ 3 ภาษา 
-ภาษาไทย อังกฤษ และ
ภาษาจีน 
2 .ป ร ะ ธ า น แ ล ะ
คณะกรรมการ ตรวจเยี่ยม
ชมการแสดงของนักเรียน 
-อาเซียนร่วมใจ- 
3. ประธานนักเรียนเชิญ
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา กล่าวต้อนรับ
4. ประธานคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในฝัน
พบปะพูดคุยกับผู้บริหาร 
คณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียน 
 
-บรรเลงดนตรีไทย 

น.ส.รุจิราพร ปาน้อย 
(ผู้แทนนักเรียน) 
พูดภาษาอังกฤษ 
ด.ญ.ปภาวด ีลิม 
พูดภาษาจีน 
ด.ญ.จีเหม้ย ลี  
น.ส.สิรินยา แท่นจันทร ์
น.ส.อุบลวรรณ บุษดี 
น.ส.สีลตา ซ่ือตรง 
ด.ญ.นรกมล รามสุวรรณ 
ด.ญ.วรรณทิพย์ นามดี 
ด.ญ.สิริกร ทองกัลยา 
ด.ช.ราเชนทร์ ทองเฟื้อง 
 
-นักเรียนวงดนตรีไทย 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.กันตพล มุทาธร 
ด.ช.พงศธร มามุ 
ด.ช.โรดนี แฟลต้า 
ด.ญ.จุฑาภรณ์ เพ็งพา 
ด.ญ.นวลกนก ลิมโพธกิร 
ด.ญ.นิศารัตน์ หลิกแกว้ 
ด.ญ.วนิดา สมายุ้ย 
ด.ญ.จุมพิตา โตะ ยีหล๊ะ 
ด.ช.ศิริวัฒน์ เมืองยม 
ด.ญ.ยารอน๊ะ หมะจ ิ

ม.3/2 
 
 
ม.2/1 
 
ม.1/1 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/1 
ม.2/2 
ม.2/2 
ป.2/1 
ป.3/2 
 
 
 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/1 
ป.6/3 
ป.6/1 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

4 09.30-
09.40 น. 

ห้อง 
ประชุมเล็ก 

-ประธานและคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมประชุมทีห่้องรับรอง 
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางใน
การตรวจเยีย่มกิจกรรม 

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.แสงหอม ลุงขอด 
ด.ญ.มณฑา ผุดวรรณา 
ด.ญ.วริสา ค าแดง 
ด.ญ.ซาฮ์รอ ตะวัน 
ด.ญ.ฐิติมา น่าชม 
ด.ญ.รับขวัญ ไชยนิล 

 
ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 

5 09.40-
09.50 น. 

ลานห้องพัสด ุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
 
1.ท าดอกไม้จากผา้ใยบวั 
 
 
2.ขนมชวนชิม 
(ขนมดอกจอก/รังต้อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.น้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
(น้ ากระเจี๊ยบ) 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.วิลาวัลย ์หมาดจามัง 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.เจนต้า สนิทปัจโร 
ด.ญ.ปภัสรา บูอนันต์ 
ด.ญ.ปภัสรา นพภาษ ี
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.นันธิชา ศรีใหม่ 
ด.ญ.สรัญชนา ฟอนโคกสูง 
ด.ญ.อัสมา ศักดิ์แสง 
ด.ญ.รูวัยด้า หมัดหมาน 
ด.ญ.ซามีรา โตะมิง 
ด.ญ.ศฐินี ทองเทพ 
ด.ช.อภิรักษ ์สัตย์ธรรม 
ด.ช.ไกรสิทธิ ์พลวิสิทธิ ์
ด.ช.ภูริณัฐ ประทุมวาน 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.สุภาพร แซ่หวัง 
ด.ช.วัชระพล บัวอาย 
ด.ญ.ซาดิเนีย คะนึง 
ด.ญ.วิยดา มีจินดา 
ด.ญ.ณัฏฐณิชา พิณพาทย ์

 
ป.5/3 
 
ป.5/3 
ป.5/3 
ป.5/3 
 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
 
ป.4/1 
ป.4/1 
ป.4/1 
ป4./1 
ป.4/1 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

5 09.50-
10.00 น. 

ลานห้องพัสด ุ  
 
 
4.กิจกรรมสกรีนเส้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.สวนถาดชื้น 
 
 
 
6.ปลูกผักสวนครัว 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ช.ครรชิต แก้วนุย้ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.สมรักษ ์ตาคา 
ด.ช.อดิศร ไชยเหนือ 
ด.ช.ดนุเดช สุขกระ 
ด.ช.นนทวัฒน ์ปัดบุญทัน 
ด.ช.ถนอม พุทธสภุะ 
ด.ช.ชโลธร ผึ่งผาย 
ด.ช.สัณหณัฐ จันทร์ช ู
ด.ช.ครรชิต แก้วนุย้ 
ด.ช.วิษณ ุหลิกแก้ว 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
น.ส.กรชวัล บิลลังโกตา 
น.ส.อาฟาง ตาคา 
น.ส.อุบลวรรณ บุษดี 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.เกษรามน เภอมา 
ด.ญ.นันทิดานต์ พรหมศิริ 
ด.ญ.กฤติยา คุณารูป 

 
ม.2/2 
 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
ม.2/2 
ม.2/2 
ม.2/2 
 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
 
ป.3/2 
ป.3/2 
ป.3/2 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

6 10.00-
10.10 น. 

ลานปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้ฐานปฐมวัย 
 
1.ใบเตยมหัศจรรย์ 
 
 
 
 
2.ฉีก ปะ กระดาษ 
 
 
 
 
 
 
 
3.สนุกกับวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
ส่วนนักเรียนที่เหลือท า
กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน ต่อตัว
บล็อก วาดภาพระบายส ี 
พิมพ์ภาพ 
-กิจกรรมเคลื่อนไหว 
ตะวันยิ้มแฉ่ง 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ
ด.ญ.ธนาพร สุขโร 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.กชกร เทสันตะ 
ด.ญ.มัณฑิรา พุทธะสุภะ 
ด.ญ.ธนาพร สุขโร 
ด.ญ.ดลญา ตรีไว 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.กชกร วิจิตรสงวน 
ด.ญ.บุปผชาติ ดอกบัว 
ด.ญ.ธัญวรัตน์ วิลัยเลิศ 
ด.ญ.ญิชกานต์ คานถวิล 
ด.ช.สุเมธ จะหวะ 
ด.ช.กฤษฎา ช่างกลึงดี 
และนักเรียน อ.1/1 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ซาฮีดัน เจ๊ะมะ 
ด.ช.ธนากร สะมะแอ 
ด.ช.ศุภณัฐ สมคิด 
ด.ญ.นูรูลอัยมีเนย์ เจ๊ะแม 
ด.ญ.นิตยา มาแน 
ด.ญ.รอฮานี  
      สวุรรณกาญจน ์
ด.ญ.มณีรัตน์ นามโครต 
ด.ญ.ชนม์นิภา ศรีไสย 
ด.ช.อนุชา สุวิหาร 
ด.ช.พงศธรณ์ สุขเนี่ยว 
ด.ช.อดิเทพ แสงหู่ 

 
อ.2/1 
 
อ.2/1 
อ.2/1 
อ.2/1 
อ.2/1 
 
อ.1/1 
อ.1/1 
อ.1/1 
อ.1/1 
อ.1/1 
อ.1/1 
 
 
อ.1/2 
อ.1/2 
อ.1/2 
อ.1/2 
อ.1/2 
อ.1/2 
 
อ.1/2 
อ.1/2 
อ.1/2 
อ.1/2 
อ.1/2 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

7 
 

10.10 -
10.20 น. 

 

ห้องศิลปะ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
1.วาดเส้น 
 
 
2.โครงลวดปลาเปเปอร์มาเช่ 
 
3.หน้ากากใส่กระดาษทิชช ู
 
 
 
 
4.ผีเสื้อพับสี 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ
ด.ญ.ชนกนันท์ บุญลือ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นายนฤเบศร์ ทรัพย์ทว ี
นายณัชพล ศรีพรม 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ม.1 จ านวน 7 คน 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นางสาวนิดา แซ่มือ 
นางสาวสุพัฒตรา สรภูม ิ
นางสาวสุพัฒตา ทองทัย 
นางสาวอลิสา มณีวงศ์ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.จิราศักดิ ์สุวรรณจุล 
ด.ช.อนุสรณ ์อ่อนคา 
ด.ช.วัชรพล แดงสว่าง 

 
ม.1/2 
 
ม.3/2 
ม.3/2 
 
ม.1/2 
 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
 
ป.3/3 
ป.3/3 
ป.3/3 

8 
 
 

10.20 -
10.30 น. 

ห้องสหกรณ์ 
 

ห้องสหกรณ์ 
 
1.สหกรณ์โรงเรียน (ร้านค้า) 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ
ด.ญ.จิราพร จอมเชื้อ  
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.1 จ านวน 1 คน 
นร. ชั้น ป.2 จ านวน 4 คน 
นร. ชั้น ป.4 จ านวน 4 คน 
นร. ชั้น ป.5 จ านวน 7 คน 

 
ป.5/3 

9 
 

10.30- 
11.40 น. 

 

ห้องพยาบาล 
 

พยาบาล 
 
1.แนะน าการใช้ยา 
 
2.ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ
ด.ญ.จิรัชญา โกสียวงศ์ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ข.อักรอม กามะ 
ด.ญ.พลอยนิล บุญใหญ่ 
ด.ญ.พัชริยา ทรัพย์กลิ่น 

 
ป.3/1 
  
ป.5/1 
ป.5/1 
ป.5/1 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

10 
 

10.40 -
10.50 น. 

 

ห้องสมุด 
 

 
 
1.การยืม-คืนด้วยระบบ  
   E-Library 
2.บันเทิงยามเท่ียง 
 
 
3.มุมสมุดอาเซียน 
 
 
4.เปิดโลกกว้างทางปัญญา 
(ห้องสมุดICT) 
 
 
5.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.ปิยดา บูอนันต ์
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.พรรณพฤกษา บุญกล้า 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.ธมลวรรณ ไชยเมืองพล 
ด.ญ.วรรณิษา บ ู
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.นาตยา แก้วนาก 
ด.ญ.ปริยฉัตร สุวรรณกาญจน ์
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.วรรณิษา ทับอาสา 
ด.ญ.อัญชลีกร วงศ์สุวรรณ์ 
ด.ญ.ชลดา ทองชิง 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.แพรไหม เพชรสังข์ 
ด.ญ.ธิดาพร สวยโพธิ ์
ด.ญ.วรรณิษา วิชัยวงษ ์
ด.ช.สมมาตร พรหมรักษา 

ม.1/2 
 
 
ป.5/2 
 
ป.4/3 
ป.5/2 
 
ป.5/2 
ม.1/2 
 
ป.5/2 
ม.1/1 
ม.1/2 
 
ป.5/2 
ป.5/2 
ป.5/2 
ป.5/2 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

11 
 

10.50 -
11.00 น. 

 

ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชพี  
และเทคโนโลยี 
1.การวาดภาพดว้ยมือหนู
โดยใช้โปรแกรม Paint 
 
 
2. สืบค้นข้อมูล น าเสนอ
ผ่านโปรแกรม 
Microsoft Word 
 
3. สืบค้นข้อมูล น าเสนอ
ผ่านโปรแกรม Microsoft 
Power Point 
4.สืบค้นข้อมูล น าเสนอ
ผ่าน E-book 
 
 
5.ประมวลภาพ 
โดยใช้โปรแกรม Ulead 
Studio 
6.การประกอบและซ่อม
บ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.มลริสา มาลี 
 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.สหรัฐ บิลหรีม 
ด.ช.ตะวัน ซาลีมัน 
ด.ช.เปงฮั้ว แซ่อึ้ง 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ธวัชชยั ตังนู 
ด.ช.ธนภัทร รอดชัยภูม ิ
ด.ญ.ศิริวรรณ สาวด ี
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ราชศักดิ ์สมราช 
ด.ญ.ชไมพร ยอดเงิน 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.4 จานวน 6 คน 
นร. ชั้น ป.6 จานวน 2 คน 
นร. ชั้น ม.1 จานวน 1 คน 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ทศพร แสงรอด 
ด.ช.อุเทน นุ้ยโหน่ง 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ชโลธร ผึ่งผาย 
ด.ช.อาหงส ์แซ่เฉิน 
ด.ช.วีระยุทธิชยั กลับทับลังค์ 
ด.ช.ณัฐฐิกรณ์ เตีย 

 
ป.6 
 
 
ป.3/2 
ป.3/2 
ป.3/2 
 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
 
ม.1/2 
ป.6/2 
 
 
 
 
 
ม.1/2 
ม.1/1 
 
ป.6/2 
ป.6/3 
ม.1/2 
ม.1/1 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

12 
 

11.00 -
11.10 น. 

 

ห้อง
คณิตศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  
 
1.การหาความตา่งของ
พื้นที่โดยใช ้GSP 
 
 
 
 
 
2. คณิตคิดเร็ว 
 
 
 
 
 
 
3.พี่สอนน้อง... 
แก้โจทย์ปัญหา 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.พรจรัส ศุภนานัย 
 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.พงษ์เทพ ทองเภา 
ด.ช.จิ่งตง แซ่จาง 
ด.ช.นันทภพ สัมพันธ์วงศ์ 
ด.ช.กิตติศักดิ ์บัวสระ 
ด.ช.พชร คูนิอาจ 
ด.ญ.แก้วตา เรืองมณี 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ประวิทย์ ไชยบุญ 
ด.ญ.ชนินาถ พูนปิยะทรัพย์ 
ด.ช.ดอเล๊าะ สาแลแม 
ด.ญ.ธัญญาเรศ เกตศรัทธา 
ด.ช.พิภพ ลอยเลื่อน 
ด.ช.วันชิงชัย สุวรรณรัตน ์

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 

ด.ญ.อารีญา สนแก้ว 
ด.ญ.ธารารัตน์ พูลผล 
ด.ญ.เขมอัปสร ณ วัชรเจริญ 
ด.ญ.นฤมล มณีโชต ิ
ด.ญ.สุภาวด ีโวยยื่อ 
ด.ญ.ขาวพร พรหมศรีใหม่ 

 
ม.2/2 
 
 
ม.3/2 
ม.2/2 
ป.6/2 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.5/3 
 
ม.3/2 
ป.6/2 
ป.4/3 
ม.1/1 
ป.2/3 
ป.4/3 

 
ม.1/1 
ป.5/3 
ป.5/3 
ป.4/3 
ป.2/2 
ป.4/3 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

12 
 

11.00 -
11.10 น. 

 

ห้อง
คณิตศาสตร์ 

 

4. A-math 
 
 
 
 
 
 
 
5.Sudoku 
 
 
 
 
 
 
 
6.รูปทรงไร้กาว 
 
 
 
7.เงินตราอาเซียน 

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.พรจรัส ศุภนานัย 
ด.ญ.อินร ีมนละคร 
ด.ญ.ประภัสสร กาเนิดผล 
ด.ช.ธนกร สิงห์แก้ว 
ด.ช.ศุภัทรชัย เจริญ 
ด.ญ.พุทธพร สิริทาดล 
ด.ญ.นิติญา มณีโชต ิ
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.สราวธุ ผึ่งผาย 
ด.ญ.สมฤดี ชวลิต 
ด.ญ.อุมาพร บุญรักษา 
ด.ญ.อรวรรณ หงส์อินตา 
ด.ช.ธีรทัศน์ หมาดจามัง 
ด.ช.สมรัก ตรีไวย 
ด.ญ.นนท ์สักมน 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.นิรฮูดา นิกา 
ด.ญ.นฤมล สังข์ทอง 
ด.ญ.อิสรา ปาหย ี
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.ปิยะวรรณ นามกันยา 
ด.ญ.อาตีนี อุสมาน 
ด.ญ.ฟาติเม๊าะ บู 
ด.ญ.ธิดารัตน์ กระจา่งเดือน 

 
ม.2/2 
ม.2/2 
ม.2/2 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.2/2 
ป.2/2 
 
ม.1/2 
ป.5/3 
ป.5/3 
ป.6/2 
ป.4/3 
ป.2/3 
ป.2/2 
 
ป.5/3 
ป.6/2 
ป.5/3 
 
ม.1/1 
ป.5/3 
ป.5/3 
ป.5/3 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

13 
 

11.10 -
11.20 น. 

 

ห้อง
วิทยาศาสตร์ 

 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
1.จรวดหลอดกาแฟ 
 
 
 
 
2.แกะรอยแป้ง 
 
 
 
 
3.แบบจ าลองระบบสุริยะ 
 
 
 
4.โครงงานสมุนไพรไล่ยุง 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.วนิดา  ฆังคะมโณ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.ศุภกานต์ โพธิ์สาพิมพ ์
ด.ญ.เวณิกา หนูพุ่ม 
ด.ญ.อินทิรา ดาโอะ๊ 
ด.ญ.ดวงจันทร์ คงดี 
ด.ช.ธนวัฒน ์ออกผล 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ณัฐวุฒ ิเกิดนิยม 
ด.ช.ภานวุัฒน ์เกิดทิพย ์
ด.ช.อนุสรณ ์เมืองทา 
ด.ช.นนทวัฒน ์จอมเชื้อ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.ปานตะวัน มีแป 
ด.ญ.แอนนิต้า หอมไกล 
ด.ญ.กิ่งไผ่ ชาญชุมวงศ์ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.ยุทธนา หัครเจ 
ด.ญ.สุนิสา มหันตมรรค 
ด.ช.รพีพัฒน ์ขาวด ี
ด.ญ.จันทร์ฐิมา แซ่เฮง 

 
ม.1/1 
 
ป.3/2 
ป.3/2 
ป.3/2 
ป.3/2 
ป.3/2 
 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
ป.4/3 
 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

13 
 

11.10 -
11.20 น. 

 

ห้อง
วิทยาศาสตร์ 

 

5.ฟองมหัศจรรย์ 
 
 
 
6.เครื่องบินพลังยาง 
 
 
 
7.การท าสไลด์ล าต้นพืช 
 

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.อธิราช อารีชาเด 
ด.ช.เกียรติภูม ิบูเอียด 
ด.ช.ราว ีแวบอรอเมาะ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.สุทธิกานต ์ทรัพย์กลิ่น 
ด.ญ.อนุสรา ตาด ี
ด.ช.ธนภัทร เสาเคหา 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.ลินดา แซ่หลี 
ด.ญ.ปวีน์นุช แดงม่วง 
ด.ญ.ณัฏฐณิชา ค าหอม 

 
ป. 6/3 
ป. 6/3 
ป. 5/3 
 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.1/1 
 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.2/1 

14 11.20-
11.30 น. 

ห้องเรียน 
ป.6/3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 
1.ละครวรรณคดี 
รามเกียรต์ิ ตอนนารายณ์
ปราบนนทก 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.ชุติกาญจน ์
       สุวรรณประดิษฐ ์ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.เวชยันต์ กันทพันธ ์
นายอาณาเขตต์ นวมเอม 
นายมนต์สิทธิ ์สิทธิส าอาง 
นายศรายุทธ ฆังคะมโณ 
น.ส.ณัฐวรรณ แสงช่วง 
ด.ช.อิสรา ศรีสวัสดิ์ 
ด.ช.พรชัย พูนปิยะทรัพย ์
นายอนุชิต เมืองทา 
น.ส.อาเล อย่าวา 
น.ส.อัสมา นิ่มโอ 
นายทักษิณ ซาวค าเขต 

 
ม.2/1 
 
 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/1 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

14 11.20-
11.30 น. 

ห้องเรียน 
ป.6/3 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 
 
2.เพลงกล่อมเด็ก 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.สุดารัตน ์ไชยพันธ ์
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.กัญญาณัฐ วระพันธ ์
ด.ญ.ปิยะเรศ ศรีนวล 
ด.ญ.กรรณิการ์ หาญเสมอ 
ด.ญ.สุนิสา แปงยวง 
ด.ญ.กุสุมา จันดา 
ด.ญ.นพรัตน์ สัมพันธ ์
ด.ญ.วันวิสา บริหาร 
ด.ญ.ศิริลักษณ์ มาช่วย 
ด.ญ.สุภาวด ีธรรมลา 

 
ป.4/2 
 
ม.1/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 

14 11.20-
11.30 น. 

ห้องเรียน 
ป.6/2 

 
 
3.พี่สอนน้อง 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.ดวงรัตน์ แก้วด ี
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.1 จ านวน 8 คน 
นร. ชั้น ป.2 จ านวน 2 คน 
นร. ชั้น ป.3 จ านวน 4 คน 
นร. ชั้น ป.4 จ านวน 3 คน 

 
ป.3/3 

 

14 11.20-
11.30 น. 

ห้องเรียน 
ป.6/2 

4.หนังสือดีมีจินตนาการ นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.3 จ านวน 12 คน 
นร. ชั้น ป.5 จ านวน  3 คน 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

15 11.30-
11.40 น. 

ห้องเรียน 
ป.5/2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
1.บทสวดชุมนุมเทวดา 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.ชนินาถ พูนปิยะทรัพย ์
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.เจนจิรา นิลสุวรรณ 
ด.ญ.กมลรัตน์ สมคิด 
ด.ญ.สายธาร จิตตะโร 
ด.ญ.มณีรัตน์ เผ่าเพ็ง 
ด.ช.ธนภัทร เข็มดงพลอง 
ด.ญ.ปิยะนุชย์ พุทธสภุะ 
น.ส.อาฟาง ตาค า 
น.ส.เสาวนีย์ ดาเร๊ะ 
น.ส.พัชรา คชฤทธิ ์
น.ส.วาสนา สัมมา 

 
ป.6/3 
 
ม.1/1 
ม.1/1 
ม.1/2 
ม.1/2 
ม.1/1 
ม.2/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 

15 11.30-
11.40 น. 

ห้องเรียน 
ป.5/2 

2.ละหมาดกับวถิีชีวิตมุสลิม นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.อาร์ฝาน ดาโอะ๊ 
ด.ช.ซูดีรมาน แยนา 
ด.ญ.พาตีเม๊าะ สามะ 
ด.ญ.ซูรีนา ดาโอ๊ะ 
ด.ญ.อัซวาณ ีอารง 

 
ป.3/3 
ป.3/3 
ป.4/2 
ป.4/2 
ป.4/2 

15 11.30-
11.40 น. 

ห้องเรียน 
ป.5/3 

3.เยือนดนิแดน..ส านักขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ช.กฤตเมธ เจนจัดภารกิจ 
ด.ช.นันทภพ สัมพันธ์วงศ ์
ด.ช.ภัทรพล แซ่ลี้ 
ด.ช.ภัทรกร แซ่ลี้ 
ด.ช.อาหงส์ แซ่เฉนิ 
ด.ช.ธนพนธ ์ศรียานะ 
ด.ญ.จิตโสภิณ สมราช 
ด.ช.นันทพงษ์ สัมพันธ์วงศ ์

 

 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/2 
ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 
ป.6/3 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

15 11.30-
11.40 น. 

ห้องเรียน 
ป.5/3 

4.เล่าประวัติ...บุคคลส าคัญ 
   ในท้องถิ่น 

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.มาริสา บูนา 
ด.ญ.ฟาณิดา สัมพันธ ์

 
ป.6/2 
ป.6/2 

16 
 

11.40-
11.50 น. 

 

ห้องเรียน 
ป.4/2 
ห้อง 

แนะแนว 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1.กิจกรรมแนะแนว และระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
น.ส.สิรินยา แท่นจันทร ์
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 

ด.ญ.วรรณทิพย์ นามดี 
ด.ญ.นรกมล รามสุวรรณ 
น.ส.อุบลวรรณ บุษดี 

 
ม.3/2 
 
ม.2/2 
ม.2/2 
ม.3/2 

17 
 

11.50-
12.00 น. 

 

ห้อง 
ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
 
1. Immigration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.At the hotel 
 
 
 
 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 

Guild ด.ญ.อุษณีย์ โต๊ะหมัด 
 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ. ภูษิตา    แซ่เฉิน      
ด.ช. ประสิทธิ์  สิงต๋อง    
ด.ญ.พรพรรณ  แสงทอง                    
ด.ช.สุวิศิษฏ์    พ่ออามาตย์ 
ด.ญ.จุฑาภรณ์   เพ็งพา      
ด.ญ. จันจิรา     คิมหันตา  
ด.ญ.ศิรภัสสร    เทพวงศ์ 
ด.ญ.จินดาพัชญ์   จิตประพันธ ์
ด.ช.พงศกร        มามุ
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 

ด.ญ.ขวัญฤทัย ศรีวับ  
ด.ญ.ภัทรภรณ ์ศรีวับ  
ด.ญ.ลัดดาวัลย ์บิลหรีม 
ด.ญ. รัตติกาล แซ่อึ้ง 
 

 
ม.2/1 
 
 
ป.1/1               
ป.3/1              
ป.4/1 
ป.5/1              
ป.6/1 
ม.1/1 
ม.1/1 
ม.3/1      
ม.2/1 
 
ม.1/1 
ม.1/1 
ม.1/1 
ม.1/1 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

17 
 

11.50-
12.00 น. 

 

ห้อง 
ภาษาตา่ง 
ประเทศ 

3.Shopping 
 
 
 
4.เขียนพู่กันจีน 
และวาดภาพต้นไผ ่
 

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.เพ็ญสิริ ส่งแสง  
ด.ญ.สาวิตรี สุเจตวงศ์  
ด.ญ.ณัฐธิดา แซ่ลู ่
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
ด.ญ.ศศิธร กายประสิทธิ ์
ด.ญ.ศิรฐิกานต์ เตีย 
ด.ญ.พลอยนิล บุญใหญ่ 
ด.ช.เหว่ยหลง แซ่ตัน 
ด.ญ.อัสลินดา หลวงเวียงจันทร ์
ด.ญ.จีเหม้ย ลี 
ด.ญ.อรวรา แซ่หล่อ 

 
ม.2/1 
ม.1/1 
ม.1/1 
 
ป.5/1 
ป.5/1 
ป.5/1 
ป.5/1 
ป.5/1 
ม.1/1 
ป.1/1 

18 
 

12.00-
12.10 น. 

 

ลานกีฬา/
สนาม

ฟุตบอล 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
1.แอโรบิก 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.เบญญลักษณ์ เครือสุวรรณ  
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.1 จ านวน 4 คน 
นร. ชั้น ป.2 จ านวน 6 คน 
นร. ชั้น ป.3 จ านวน 2 คน 
นร. ชั้น ป.6 จ านวน 9 คน 

 
ป.3/1 

18 
 

12.00-
12.10 น. 

 

ลานกีฬา/
สนาม

ฟุตบอล 

2.กีฬาสัมพันธ ์
โยนบอลลงตะกร้า 
 
วิ่งกระสอบ 
 
 
เตะบอลเข้าประต ู

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.1 จ านวน 20 คน 
นร. ชั้น ป.2 จ านวน 20 คน 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.3 จ านวน 15 คน 
นร. ชั้น ป.4 จ านวน 15 คน 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
นร. ชั้น ป.5 จ านวน 24 คน 
นร. ชั้น ป.6 จ านวน 15 คน 
                กรรมการตัดสิน 

 



-18- 

จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

18 12.00-
12.10 น. 

 

ลานกีฬา/
สนาม

ฟุตบอล 
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
 
1.กฎ-ค าปฏิญาณ 
2.ระเบียบแถว 
3.การกางเต้นท์พักแรม 
 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
นายภวูนาถ แก้วสุข  
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
หมู่ลูกเสือ-เนตรนารี 
นร. ชั้น ม.1 จ านวน 8 คน 
นร. ชั้น ม.2 จ านวน 2 คน 
นร. ชั้น ม.3 จ านวน 2 คน 

 
ม.3/2 

19 12.10-
12.20 น. 

 

ห้องเรียน 
ป.3/3 

 

 
 
1.สภานักเรียน 

นักเรียนผู้กล่ำวต้อนรับ 
ด.ญ.ชนินาถ พูนปิยะทรัพย ์ 
นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
น.ส.รุจิรำพร ปำน้อย 
ด.ช.ทักษิณ ดอนบัณฑิต 
ด.ญ.จุฑาทิพย ์หัสรังษี 
ด.ญ.วิลาวัลย ์หมาดจามัง 
ด.ญ.บุณยาพร พัชรกอบชัย 
ด.ญ.อัครมณี บุญเกื้อ 
ด.ญ.รับขวัญ ไชยนิล 
ด.ญ.มลริสา มาลี 
ด.ญ.นิตติยา มีจินดา 
ด.ญ.ซามีมี่ โตะมิง 
ด.ญ.ธารทิพย ์ชูสงค์ 
ด.ช.เหว่ยหลง แซ่ตัน 
ด.ญ.ชนินาถ พูนปิยะทรัพย ์
ด.ญ.วรนิษฐา เฟื่องฟ้า 
ด.ญ.พิมพลอย เกณฑ์สาคู 

 
ป. 6/3 
 
ม.3/2 
ป.4/3 
ป.5/3 
ป.5/3 
ป.6/1 
ป.5/2 
ป.6/3 
ป.6/2 
ป.6/1 
ป.5/2 
ป.5/1 
ป.5/1 
ป.6/2 
ป.4/1 
ป.4/3 
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จุดที ่ เวลำ สถำนที่ กิจกรรมกำรตรวจเยี่ยม 
นักเรียน 

รับผิดชอบ 
หมำย
เหต ุ

20 12.20-
12.30 น. 

 

ห้อง 
ประชุมเล็ก 

-คณะกรรมการประชุม
สรุปผลการตรวจเยี่ยม  
เพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน 

  

 13.00 น. อาคาร
อเนกประสงค์ 

(หอประชุม) 
 

-ประธานนักเรียนกล่าวเชิญ
ชมการแสดงของนักเรียน    
-ภูมิใจใต-้ 
-ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดง
ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน 
-ประธานนักเรียนกล่าวเชิญ
ประธ านคณะกรรมกา ร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยม 
-ประธานคณะกรรมการ
ส รุ ป ผลก า ร ต ร ว จ เ ยี่ ย ม    
เพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียน
ในฝัน 
-นักเรียนทุกคนร่วมร้องเพลง
โรงเรียนในฝัน 
- การแสดงจินตลีลา
ป ร ะ ก อ บ เ พ ล ง         
“โรงเรียนในฝัน” 
 
 
 
 
 

นักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม 
น.ส.รุจิราพร ปาน้อย 
น.ส.สีลตา ซ่ือตรง 
น.ส.อินทุอร ชูรัตน์ 
ด.ญ.รามาวด ีเข็มดงพลอง 
ด.ญ.ปตพร ดวงจันทร์ 
น.ส.ณัฐวรรณ แสงช่วง 
นายนฤเบศร์ ทรัพย์ทว ี
นายอาณาเขตต์ นวมเอม 
นายมนต์สิทธิ ์สิทธิสาอางค์ 
นายศรายุทธ ฆังคะมโณ 
นายประวิทย ์ไชยบุญ 
 

 
ม.3/2 
ม.3/1
ม.3/1 
ม.2/1 
ม.2/1 
ม.3/1 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 
ม.3/2 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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ค าขวัญประจ าโรงเรียน  ใฝ่ศึกษา  จรรยาดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย 
อักษรย่อ   ศ.ส.  คือ  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 
สีประจ าโรงเรียน               เขียว – ขาว 
 
 มีอักษรย่อ ศ.ส. เป็นอักษรย่อโรงเรียนวดัศรีวิเทสสังฆาราม 
 ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ที ่2 ต าบลส านกัขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
 

สภำพทั่วไป 
  

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม เดิมชื่อโรงเรียนวัดศรีประชาเขต ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลส านักขาม 
อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ห่างจากทีว่่าการอ าเภอสะเดา ไปทางทิศใต้ตามถนนกาญจนวนิช 9 กิโลเมตร 
อาศัยที่ดินของวัดศรีวิเทศสังฆาราม ซ่ึงมีเน้ือที่ 8 ไร่ ผู้เริ่มก่อตั้งคือ พระวิจิตร ปัญญาโต อดีตเจ้าอาวาส 
ร่วมกับประชาชนหมู่ที่ 2, 6 และ 7 ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา เปิดเรียนครั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2506 ปัจจุบันเปิดท าการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3 และโครงการพิเศษ
หลักสูตรสองภาษา (MEP.) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 – มัธยมศึกษาปทีี่ 3 ภายใต้การบริหารงาน
ประกอบดว้ย นายศุภวงศ์  แก่นทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  นายสมคิด  เพยีรกิจ 
และนางเยาวพา  นุ่มคง รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐำน 
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ข้อมูลครูและบุคลำกร 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสงูสุด 

อำยุ
เฉลี่ย 

รวม 
ชำย หญิง 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่ำ 
ป.ตร ี

ผู้อ านวยการ 2 1 - - 3 46 3 
ครูประจ าการ 10 26 1 30 5 43 36 
พนักงานราชการ 2 5 - 6 1 36 7 
ครูอัตราจ้าง 4 6 - 10 - 31 10 
นักการ/ภารโรง 2 - 2 - - 42 2 

รวม 20 38 3 46 9 40 58 
             ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำที่รำยงำน) ปีกำรศึกษำ 2555 
             จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  991  คน  จ ำแนกตำมระดับชัน้ที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน
ห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชำย หญิง 
อ.1 4 53 47 100 25 
อ.2 3 46 34 80 27 

อ.3 (เอกชน) - - - - - 
รวม 7 99 81 180 26 
ป.1 3 57 62 119 40 
ป.2 3 57 50 107 36 
ป.3 3 55 36 91 30 
ป.4 3 60 53 113 38 
ป.5 3 55 52 107 36 
ป.6 3 53 52 105 35 
รวม 18 337 305 642 36 
ม.1 2 20 33 53 27 
ม.2 2 23 28 51 26 
ม.3 3 35 30 65 22 
รวม 7 78 91 169 24 

รวมทั้งหมด 30 514 477 991 33 
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แบบรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในฝัน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำสงขลำ เขต 3 

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆำรำม ต ำบลส ำนักขำม อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำต ิ(O-NET) 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้
ประถมศึกษำปีที ่ 6 มัธยมศึกษำปีที่  3 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 
ภาษาไทย 35.40 28.37 43.70 34.45 45.56 53.94 
คณิตศาสตร์ 25.83 27.33 38.66 21.68 19.00 28.34 
วิทยาศาสตร์ 29.34 38.34 31.57 26.79 24.69 29.39 
ภาษาอังกฤษ 20.16 14.74 31.69 18.39 11.25 28.42 
ศิลปะ 32.92 36.95 38.78 34.11 23.75 44.39 
สุขศึกษาและพลศึกษา 61.13 53.47 48.68 53.31 67.81 50.91 
การงานอาชพีและเทคโนโลยี 43.11 51.58 44.19 33.72 39.38 48.97 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28.40 43.87 41.33 38.00 41.25 42.67 

เฉลี่ย 34.54 36.83 39.83 32.56 34.09 40.88 
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ผลงำนเด่น        ปีกำรศึกษำ 2554 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถานศึกษา   
ผู้บริหาร 
นายสมคิด   เพียรกจิ 

 
ผู้บริหารดีในดวงใจ 

 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 

ครู 
นางพิทยา   อนันต ์
นางบุปผา   ศิริพร 
นายวิชยั   ไชยธาดา 
 
นายววิัฒน์  รัตนมุสิทธิ ์
นางขอซานาฮ์   อะหล ี
นางพิทยา   อนันต ์
นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา 
นางพรพิศ   ศรีทอง 

 
ครูแกนน าภาษาไทย 
ครูแกนน าแนะแนว 
ครู Master  Teacher  
วิชาวิทยาศาสตร์ 
ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระสุขศึกษา 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 

 
สพป.สข.3 
สพป.สข.3 
สพฐ. 
 
คุรุสภา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 

นักเรียน 
1. ด.ญ.นาฟา   อย่าวา 
 
 
2. ด.ญ.รัตนวลี  เกิดสมบัติ 
 
 
3. ด.ญ.พัชรีวรรณ  ราชเพ็ง 
 
4. ด.ช.กิตติพงษ์  ฉายศรีวรรณ 
5. ด.ญ.จินดาพัชญ์ จิตประพันธ ์
6. ด.ญ.ณัฏฐณิชา   ค าหอม 
7. ด.ญ.มะลิสารท   ค าแหง 
8. ด.ญ.อินทุอร  ชูรัตน์ 
 
 

ระดับประเทศ 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน  ระดับชั้น  ม.1-ม.3 
ระดับภาคใต้ 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromplu 
Speech) 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน 
Story Telling ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับ 
ม.1-ม.3 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
9. ด.ญ.เมธาวี   แซ่หยาง 
 
10.ด.ญ.อุบลวรรณ   บุษด ี
11.ด.ญ.กรชวัล   บิลลังโกตา 
12.ด.ญ.อาฟาง   ตาค า 
 
 
 
1. ด.ช.ธนภัทร  บุญยก 
 
2. ด.ช.ภูริดล  ศรีใหม่ 
 
3. ด.ช.ธนพจน์  โวยมือ 
 
 
4. ด.ญ.สุพัฒตา   ชุมวิสูตร 
 
 
5. ด.ญ.ปภัสสนันท์   บอูนันต ์
 
6. ด.ญ.นรกมล   รามสุวรรณ 
 
 
7. ด.ญ.สายฝน   ยศสุนทร 
 

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพูด
ภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น        
ม.1-ม.3 
 
ระดับเขตพื้นที่ สพป.สข.3 
อนุบาล 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันฉีก
ตัดปะกระดาษ  ระดับชั้น อนุบาล 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันฉีก
ตัดปะกระดาษ ระดับชั้น อนุบาล 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันฉีก
ตัดปะกระดาษ  ระดับชั้น อนุบาล 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน   
ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก   ระดบัชั้น  
ม.1-ม.3 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
เขียนเรียงความ  ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
คัดลายมือและอา่นออกเสียง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
อ่านท านองเสนาะ ระดับชั้น         
ม.1-ม.3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
 
8. ด.ช.ประวิทย์   ไชยบุญ 
 
 
9. ด.ญ.ทิพานัน  ภาคภูม ิ
10.ด.ญ.รุจิราพร   ปาน้อย 
11.ด.ญ.กมลรัตน์   ศรีศักดา 
 
 
12.ด.ช.อัมรินทร์   ขวัญแกว้ 
13.ด.ญ.สุธาสินี   สามินต ์
 
14.ด.ญ.จังคนิภา   วงษารัตน ์
 
 
15.ด.ญ.พรทิพา   พึ่งไทย 
 
 
16.ด.ญ.สกุลรัตน์  ตั้งกระจ่าง
จิตร 
 
17.ด.ญ.สีลตา   ซ่ือตรง 
 
 
 
 
18.ด.ช.ทศพร   พุทธรักษา 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
คณิตคิดเลขเร็ว  ระดับชั้น ม.1-ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
เหรียญทองแดง กิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
มารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขบั
ร้องเพลง    พระราชนพินธ ์
ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยสากล-สากล ระดับชั้น 
ป.4-ป.6 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยสากล-สากล ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 
เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลง      พระราชนิพนธ์ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 
ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันทกัษะ
คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม 
Paint/Photoshop ช่วงชั้น 3  
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
มหาวิทยาลัยทกัษิน 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
19.ด.ช.นรวีร์   ศรีสวัสดิ์ 
 
20.ด.ญ.สายธาร  จิตตะโร 
21.ด.ญ.กัลกมล   เวชสาร 
22.ด.ญ.นิมมาดา   บุรีจันทร ์
23.ด.ญ.อาฟาง  ตาค า 
24.ด.ญ.กรชวัล  บิลลังโกตา 
25.ด.ญ.อุบลวรรณ  บุษดี 
 

เหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน E-
Book ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดสวนถาดชื้น  ระดับชั้น ป.4-ป.6 
 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
จัดสวนถาดชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 3 

 
 
ผลงำนเด่น     ปีกำรศึกษำ 2555 

ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
สถานศึกษา   
ผู้บริหาร 
นางเยาวพา    นุ่มคง 

 
ผู้บริหารดีในดวงใจ 

 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 

ครู 
นายฐิติวัฏฏ์   กล่ าจีน 
 
 
นางสาวสรินยา   มุเส็มสะเดา 
 
นายสุทธา   เลาะปนสา 
 
นายววิัฒน์  รัตนมุสิทธิ ์
 
นายทิรเทศ   พรมสะอาด 
 
นางบุปผา   ศิริพร 
 

 
ครูดีศรีสงขลา 
ครูดีศรีสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
ครูดีศรีสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
ครูดีศรีสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 
ครูดีศรีสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
ครูดีศรีสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ี
ครูดีศรีสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 

 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายส านักขาม-สะเดา 
 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
  
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
นางนิภา   สุภาพ 
นางแสงแข   ชว่ยนกุูล 
นางสาวบิลันธนา  เพ็ชเต็ม 
นางเกษสุดา   ฉิมล่องด า 
นายนพรัตน์   ชุติจิรัฐิกาล 
นักเรียน 
1. ด.ช.นฤเบศร์   ทรัพย์ทว ี
 
2. ด.ญ.จีเหม้ย   ลี 
 
3. ด.ญ.กรชวัล   บิลลังโกตา 
4. ด.ญ.อาฟาง  ตาค า 
5. ด.ญ.อุบลวรรณ  บุษด ี
6. ด.ญ.จิราพร   เพยีค า 
7. ด.ญ.ชลิตา   แก้วทอง 
8. ด.ญ.ซัลมา   เอสเอ 
9. ด.ญ.นิภาพรรณ  อุนธุโร 
10. ด.ญ.พิมพลอย  เกณฑ์สาคู 
11. ด.ญ.พิยดา   สุวรรณรัตน์ 
12. ด.ญ.วรรษฎี   ทองเมือง 
13. ด.ช.สิทธิศักดิ์  สมราช 
14. ด.ช.นิติพล  บุญมาก 
15. ด.ช.สราวุธ  ผึ่งผาย 
 
1. ด.ช.นฤเบศร์   ทรัพย์ทว ี
 
2. ด.ญ.จีเหม้ย   ลี 
3. ด.ญ.กรชวัล   บิลลังโกตา 
4. ด.ญ.อาฟาง  ตาค า 
5. ด.ญ.อุบลวรรณ  บุษด ี

ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 
ครูดีในดวงใจ 
ระดับภาคใต้ 
เหรียญทอง ชนะเลิศ วาดภาพลายเส้น 
ระดับชั้น    ม.1-ม.3 
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 การ
พูดภาษาจีน ระดบัชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง การแข่งขันจัดสวนถาด
แบบชื้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 
 
เหรียญเงิน วงเครื่องสายวงเล็ก  
ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทองแดงซูโดกุระดับชั้น ม.1-ม.3 
ระดับ สพป.สข.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ วาดภาพลายเส้น 
ระดับชั้น   ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ การพูดภาษาจีน 
ระดับชั้น    ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ การจัดสวนถาด
แบบชื้น  ระดับชั้น ม.1-ม.3 

เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
เครือข่ายอ าเภอสะเดา 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลาเขต 3 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
6. ด.ญ.ประภัสสร   ก าเนิดผล 
7. ด.ญ.พรจรัส   ศุภนานยั 
8. ด.ช.สราวุธ   ผึ่งผาย 
9. ด.ช.อุฬาร   เหล่าทรงธรรม 
10.ด.ช.ธนภัทร   เสาเคหา 
11. ด.ช.พัชรี   พัชรกอบชัย 
12. ด.ญ.วนิดา   ฆังคะมโณ 
13.  ด.ญ.จิราพร   เพียค า 
14. ด.ญ.ชลิตา   แกว้ทอง 
15. ด.ญ.ซัลมา   เอสเอ 
16. ด.ญ.นิภาพรรณ  อุนธโุร 
17. ด.ญ.พิมพลอย  เกณฑ์สาคู 
18. ด.ญ.พิยดา   สุวรรณรัตน์ 
19. ด.ญ.วรรษฎี   ทองเมือง 
20. ด.ช.สิทธิศักดิ์  สมราช 
21. ด.ช.นิติพล  บุญมาก 
22. ด.ญ.อุษณีย์   โต๊ะหมัด 
 
 
23. ด.ญ.ขวัญฤทัย   ศรีวับ 
 
24. ด.ญ.เพ็ญศิริ  ส่งแสง 
 
25. ด.ช.กฤตเมธ  เจนจัดการกิจ 
26. ด.ช.พิพัฒน์   ลอยเล่ือน 
27. ด.ญ.สีลตา   ซ่ือตรง 
 
28. ด.ช.ครรชิต  แก้วนุย้ 
29. ด.ญ.ประภัสสร  นพภาษี 
30. ด.ช.วิษณุ   หลีกแกว้ 

เหรียญทอง ชนะเลิศ A Math 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ ซูโดกุ ระดับชั้น 
ม.1-ม.3 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ วงเครื่องสายวง
เล็กระดับชั้น ป.1-ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญทอง ชนะเลิศ การพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ Spelling Bee 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ Multi Skills 
Competition ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง ชนะเลิศ A Math 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 3 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 
31. ด.ญ.ปภาวดี   ลิม 
 
 
32. ด.ญ.อัสลินดา หลวงเวียงจันทร ์
 
33. ด.ช.ทักษิณ  ดอนบัณฑิต 
 
34. ด.ญ.นิภาพรรณ  อุนธโุร 
 
35. ด.ญ.วาเลรีเซอลิน เตียว 
 
 
36. ด.ญ.จุฑาภรณ์  เพ็งพา 
 
37. ด.ญ.วาสนา   สัมมา 
 
38. ด.ญ.กัญญาณัฐ   วรพันธ ์
 
 
39. ด.ช.ประวิทย์  ไชยบุญ 
40. ด.ญ.พัชรา  คชฤทธิ ์
41. ด.ญ.รุจิราพร   ปาน้อย 
42. ด.ญ.สิรินยา   แท่นจันทร ์
43. ด.ญ.กุสุมา   ถา่นค า 
44. ด.ญ.จุมพิตา   โต๊ะยหีล๊ะ 
45. ด.ญ.ชนินาถ  พูนปยิะทรัพย ์
46. ด.ญ.ซารอฮ์   ตะวัน 
47. ด.ญ.ฐิติมา   น่าชม 
48. ด.ญ.นิศารัตน์   หลิกแก้ว 
49. ด.ญ.พรชิตา   แซ่โจว 

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การเล่านิทาน (Story Telling) 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ขิม 
7 หย่อง ระดับชั้น ป.1-ป.6 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ขับ
ร้องเพลงไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญทอง การพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.
1-ป.3 
เหรียญทอง  การเล่านิทาน (Story 
Telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญเงิน   เรียงความและคัดลายมือ 
ระดับชั้นม.1-ม.3 
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การท่องอาขยานท านองเสนาะ 
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1  
คิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญเงิน แอโรบิกระดบัชั้น ป.1-ป.6 
 

ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลาเขต 3 
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ประเภท ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล 

50. ด.ญ.มณฑา   ผุดวรรณา 
51. ด.ช.ยุทธนา   หัดกาเจ 
52. ด.ญ.รับขวัญ   ไชยนิล 
53. ด.ญ.วริษา  ค าแดง 
54. ด.ญ.สุกัญญา  ประกอบแก้ว 
55. ด.ญ.อารีรัตน์   จันด า 
56. ด.ญ.เขมิกา   เนียมพันธ ์
57. ด.ญ.แสงหอม   ลุงขอด 
58. ด.ญ.ปวีณ์ธิดา   ภูมิเย็น 
 
59. ด.ญ.สุกัญญา  ประกอบแก้ว 
 
60. ด.ช.ภูวนาท   แก้วสุข 
61. ด.ช.ศรายุทธ  ฆังคะมโณ 
62. ด.ญ.มาริสา   บูน า 
63. ด.ญ.ศิริวรรณ  กุสาวด ี
 
64. ด.ช.จิ่งตง  แซ่จาง 
65. ด.ช.พงษ์เทพ   ทองเภา 
 
66. ด.ญ.เวณิกา   หนูพุ่ม 
 
67. ด.ญ.นรกมล  รามสุวรรณ 
68. ด.ญ.วรรณทิพย์  นามด ี
 
69. ด.ช.เหว่ยหลง   แซ่ตัน 
 
70. ด.ช.ชโรธร   ผึ่งผาย 
71. ด.ญ.ชไมพร  ยอดเงิน 

เหรียญเงิน แอโรบิกระดบัชั้น ป.1-ป.6 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญเงิน ซออู้  ระดับชั้น ป.1-ป.6 
 
เหรียญเงิน ขับร้องเพลงสากล  
ประเภทหญิง  ระดับชั้น ป.1-ป.6 
เหรียญทองแดง การแต่งบทร้อยกรอง 
(กาพย์ยาน ี11)  ระดับชั้นม.1-ม.3 
เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดย
ใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญทองแดง ชนะเลิศ  สร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม 
GSP ระดับชั้น ม.1-ม.3 
เหรียญทองแดง  วาดภาพระบายสี   
ระดับชั้น ป.1-ป.3 
เหรียญทองแดง การสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับชั้น  
ม.1-ม.3 
เหรียญทองแดง  Multi Skills 
Competition  ระดับชั้น ป.4-ป.6 
เหรียญทองแดงซูโดกุระดับชั้นป.1-ป.6 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 3 
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  มีบ้างไหมที่เคยคิด   ให้ชีวิตเป็นดั่งฝัน 
 ไปไกลกว่าคืนวันมีปัญหา   จะยากดีมีหรือจน 
 ทุก ๆ คนมีความหวัง    การศึกษาคือพลังชุบชีวา 
  การศึกษาใหม ่  ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหา 
 ความจนยากไร ้   ปัญหาใด ๆ พ่ายเจตนา 
 ผองเด็กนักสู้    รู้จักเรียนรู้ตลอดชีวา 
 โรงเรียนในฝันขุมพลัง    ปัญญาของชุมชนไทย 
  รวมพลังประชาไทย   โรงเรียนไทยพัฒนา 
 สร้างชาติด้วยปัญญาของเด็กไทย   จากวันนี้เราจะฝัน 
 เพื่อพรุ่งนี้สวยสดใส    ชุมชนทั่วแดนไทยววิัฒนา 
   

Must be nice if our lives are like a dream come true.  
 All things that we do will be right 
 With our hands 
 Plus the power of the brain and the mind, 
 Far and wide, all is well for everyone. 
  Education… 
 Everyone can change their lives, 
 Either rich or poor, 
 Of happiness, we can be sure. 
 Life-long learning 
 We live and learn for better and more. 
 Brain-based schools 
 New brand and best for the whole land. 
  Join our hearts and our hands, 
 Fill Thailand with this dream 
 For young generation brave and bright. 
 Dream today for tomorrow, 
 For the future of Thai.   
 Golden land of smile’s forever. 

เพลงโรงเรียนในฝัน 

(OUR IDEAL SCHOOL) 
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            ค ำร้อง-ท ำนอง   อาจารย์นุช   เฉลิม 

           ขบัร้องโดย   นายจักรพันธ์   รวพิันธ์  และนางสาววันดี   แสงแก้ว 
 
  โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม  มงคลนามเป็นที่ศรัทธา 

เป็นที่อ่านเขียนเป็นโรงเรียนสองภาษา  ก่อตั้งมาปีศูนย์หา้อันจ าเริญ 
เจ้าอาวาสพระวิจิตรปัญญาโต   ขอพรพุทโธก่อสถานงานด าเนิน 
ผู้ใหญ่บ้านดีชื่อนายสี หมั่นเจริญ   ร่วมด าเนินก่อสร้างไว้ให้ลูกหลาน 

  เปรียบได้ดังเป็นคลังของวิชา  เป็นอาณาให้ปัญญาให้วิชาการ 
เป็นบันไดไปบัณฑิตวิทยาชาญ   เป็นอาคารให้ความรู้อยู่ประจ า 
ค าขวัญคือ ใฝ่ศึกษาจรรยาด ี  ต่อเติมที่กีฬาเด่นเน้นคุณธรรม 
สีเขียว-ขาวโรงเรียนเลือกเป็นสีประจ า  มุ่งน้อมน าการขัดเกลาเยาวชน 

  วิสัยทัศน์โรงเรียนต้องพัฒนาการ  ให้มาตรฐานระดับสากล 
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมคน   ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ได้วาง 
จะส่งเสริมศักยภาพผู้เป็นครู   ต้องฟื้นฟูไปตามแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษาของส่วนกลาง   พัฒนาทั้งระบบจัดการสถานศึกษา 

  สิง่แวดล้อมเราพร้อมการจัด  การเร่งรัด การอนุรักษ ์การพัฒนา 
ให้เอื้อต่อการจัดการสอนการศึกษา   ให้ชุมชนมาร่วมอนุรักษ์ดว้ยจิตใจ 
เพิ่มปลูกฝังความรักความสามัคคี   ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย 
อินเทอร์เน็ตสารสนเทศต้องทันสมัย  เพื่อก้าวไปให้ทันโลกปจัจุบัน 

           *  อนาคตนักเรียนต้องใสสกาว  ถึงดวงดาวดังใจใฝ่ฝัน 
สร้างคุณธรรมกับความรู้ให้คู่กัน   เพื่อชีวันความเป็นอยู่สุขสบาย 
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม   ต้องงดงามไปตามเป้าหมาย 
เพื่อศาสน์กษัตริย์เจิดจ ารัสยั่งยืนเฉิดฉาย  เพื่อชาติไทยอ าไพผาสุกร่มเย็น 

 
( ซ้ า * ) 

 
 
 
 

มำร์ชศรีวิเทศสังฆำรำม 
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