
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางระเบียบการคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น อนุบาล 1 อนุบาล 2-3 ประถมศึกษาปีที่ 1-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 

การจ าหน่ายใบสมัคร 
ณ ห้องการเงิน  
(เว้นวันหยุดราชการ) 

1-31 สิงหาคม 2560 1-31 สิงหาคม 2560 1-31 สิงหาคม 2560 
24-31 ตุลาคม 2560 

1-21 พฤศจิกายน 2560 
24-31 ตุลาคม 2560 

1-21 พฤศจิกายน 2560 

สมัครสอบ  
(โปรดดวูันท่ี ปกคู่มือสมัคร) 

6-7 กันยายน 2560 6-7 กันยายน 2560 6-7 กันยายน 2560 22-23 พฤศจิกายน 2560 22-23 พฤศจิกายน 2560 

วันที่สอบ 
16 กันยายน 2560 

09.00 น. 
อาคารนีลสันเฮส์ 

23 กันยายน 2560 
09.00 น. 

อาคารนีลสันเฮส์ 

16 กันยายน 2560 
09.00 น. 

อาคารอายะดาฯ 

25 พฤศจิกายน 2560 
09.00 น. 

อาคาร 130 ปีฯ 

25 พฤศจิกายน 2560 
09.00 น. 

อาคาร 130 ปีฯ 
วันประกาศผลสอบ 
(Website เวลา 09.00 น.) 

4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560 4 ตุลาคม 2560  20 ธันวาคม 2560  20 ธันวาคม 2560 

วันลงทะเบียน 
ณ อาคารอ านวยการ 

10 ตุลาคม 2560 
08.00 - 11.30 น. 

10 ตุลาคม 2560 
08.00 - 11.30 น. 

11   ตุลาคม 2560 
08.00 - 11.30 น. 

23-24 มกราคม 2561 
08.00 - 11.30 น. 

23-24 มกราคม 2561 
08.00 - 11.30 น. 

วันปฐมนิเทศ 
ณ อาคารนีลสันเฮส์ 

24 มีนาคม 2561 
08.30 - 10.00 น. 

24 มีนาคม 2561 
08.30 - 10.00 น. 

24 มีนาคม 2561 
10.30 – 12.00 น. 

24 มีนาคม 2561 
13.00 – 15.00 น. 

24 มีนาคม 2561 
13.00 – 15.00 น. 

 

GPA 5 ภาคเรยีน = 3.00 
 



 
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 

 
 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท่ีเสริมสร้างความเป็นเลิศทางปัญญาสู่สากล 
บนหลักคริสตจริยธรรม 

 
 

เครื่องหมายโรงเรียน/ปรัชญา/ค าขวัญ/เอกลักษณ์/ค่านิยม/สัญลักษณ์ 
 
 

เครื่องหมายโรงเรียน 
 

อักษรย่อโรงเรียน ว.ว.  
เข็มโรงเรียน  

 
 

รูปคบเพลิงอยู่ในสามเหลี่ยมใต้อักษร ว.ว. และชื่อโรงเรียนแสดงถึงแสงสว่างน าทางชีวิต 
 

ปรัชญาโรงเรียน  คุณธรรม น า วิชาการ  
  ค าขวัญโรงเรียน   สัตย์ซื่อ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์  

เอกลักษณ์โรงเรียน ความเป็นกุลสตรี 
ค่านิยม   ความสัตย์ซื่อ ความรัก และการให้  

   สีประจ าโรงเรียน  ขาว-แดง 
ขาว หมายถึง คุณธรรม 

   แดงแก่ก่ า หมายถึง วิชาการ 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นมะขาม แสดงถึง ความอดทน 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
 

ประวัติความเป็นมา 
                                 

      โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  สังกัดส านักงานพันธกิจการศึกษามูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2417 (ค.ศ. 1874) โดยมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนมิชชัน จากสหรัฐอเมริกา  เดิม
ชื่อเรียกว่าโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนี้เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช เป็น
โรงเรียนสตรีประจ าและโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ เป็นครูใหญ่คน
แรก  มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่าน เขียน การศึกษา คริสตจริยธรรมและวิชาเย็บปักถักร้อย 
ซึ่งเป็นวิชาส าหรับกุลสตรีสมัยนั้น ในปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นท าให้สถานที่ตั้ง
โรงเรียนเดิมไม่สามารถรองรับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นได้ มิสเอ็ดน่า เซร่ะ  โคล์ ครูใหญ่ ในขณะนั้นได้ย้าย
โรงเรียนมาอยู่ในสถานที่ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “วัฒนาวิทยาลัย” ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมีอายุ 
ครบ 144 ปี กุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัย ซึ่งมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยเป็นผู้รับใบอนุญาต  
โดยมี รศ.จารุณี  หงส์จารุ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

นโยบายโรงเรียน 
      

1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถน าคติธรรม ตามครรลองคริสตศาสนาไปประยุกต์ใช้ 
    ในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน เคารพยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
    และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมของโรงเรียน 
    และมีจิตสาธารณะ 
4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากร มีความเป็นกุลสตรี เป็นผู้น าที่มีคุณภาพ รักความเป็นไทยตระหนักถึงคุณค่า 
    ของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    และสามารถแข่งขันในระดับสากล 
6. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
7. มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เตรียมพร้อมส าหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ การให้บริการแก่ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน   
   การบริหารงานของโรงเรียน 
    



 
 
 ชั้นปฐมวัย และประถมศึกษาปีที่ 1  อายุของผู้สมัคร นับถึงเดือนพฤษภาคม 2561 

- ระดับอนุบาล 1   (อายุ 3 ขวบ) 
- ระดับอนุบาล 2   (อายุ 4 ขวบ) 
- ระดับอนุบาล 3   (อายุ 5 ขวบ) 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุ 6 ขวบ) 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 : มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3 ภาคเรียนที่ 1)  ไม่ต่ ากว่า 3.00    
 
 

1. สูติบัตรนักเรียนฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ชุด  
2. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล นักเรียน (ถ้ามี) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดา มารดา  
5. รูปถ่ายนักเรียน (ชุดนักเรียน) สี หรือขาว - ด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
    (ยกเว้นสมัครชั้นอนุบาล 1 ไม่ต้องเป็นชุดนักเรียน) 
6. หลักฐานการศกึษา - หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) ยกเว้นสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 
       -  ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) เฉพาะสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
7. ซองจดหมายของโรงเรียน ที่ระบุชื่อ ที่อยู่ของสมัคร เพื่อแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ 

 
 
  * ระดับปฐมวัย :  
         ทดสอบด้วยการสัมภาษณ์นักเรียน เพื่อดูความพร้อมและพัฒนาการของนักเรียน 
   * ระดับประถมศึกษา (ป.1) : สอบเวลา 09.00 – 12.00 น.  

ทดสอบด้วยการประเมินความสามารถด้านภาษา ตัวเลข ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งรอบๆ ตัว และการสัมภาษณ์  
   * ระดับประถมศึกษา (ป.2 - 5) : สอบเวลา 09.00 – 12.00 น.  

ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
  วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์  (ใช้ดินสอ 2B เพื่อท าข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์) 
   * ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  : สอบเวลา 09.00 – 16.00 น.  

ทดสอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  
      วิชาละ 1 ชั่วโมง และการสัมภาษณ์ เพ่ือดูความพร้อมในการอยู่ประจ า 
      (ใช้ดินสอ 2B เพื่อท าข้อสอบแบบกระดาษคอมพิวเตอร์) 

** โรงเรียนจัดอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ** 
 
 

หลักเกณฑ์การสมัคร   
 

หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

เนื้อหาในการคัดเลือก 



 
 

แจ้งผลการพิจารณาสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์  และทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.wattana.ac.th  
 
   
  

นักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ผู้ปกครองต้องมาลงทะเบียนช าระค่าเทอม  เพ่ือยืนยันสิทธิ์  
ตามวันและเวลาที่ก าหนด หากไม่มาด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 

 

- ระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา : บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เข้ารับการปฐมนิเทศ โดย 
  นักเรียนไม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ  
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4  : นักเรียนพร้อมบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  

       ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ  
 

 
 

** นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่,4 ทุกคนต้องเข้าค่าย   เตรียมความพร้อมการอยู่
ประจ า (ประมาณ ต้นเดือนพฤษภาคม 2561) 

  
 

 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นศักยภาพ 

ด้านภาษาอังกฤษแบบโดยจัดให้กับนักเรียนทุกคน ดังนี้ 

 หลักสูตร Mini English Program (MEP) ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1    

 หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course)   ส าหรับประถมศึกษาปีที่ 1   
ส าหรับหลักสูตรพิเศษทางเลือก  โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษท่ีพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

 หลักสูตร   Mini English Program (MEP) ส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 

 หลักสูตร EP (English Program)  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course)  ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   

 โครงการพิเศษส่งเสริมนักเรียนที่มีศักยภาพระดับสูง ด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1    

การประกาศผลการสอบคัดเลือก
คัดเลือก 

การยืนยันสิทธิ์ และมอบตัว
ลงทะเบียนคัดเลือก 

การสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพิเศษ 

การปฐมนิเทศ   
คัดเลือก  

การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมอยู่ประจ า 
 

http://www.wattana.ac.th/


ส าหรับหลักสูตรทางเลือก โดยนักเรียนที่มอบตัวลงทะเบียนและสนใจสมัครด าเนินการดังนี้ 
 

 
 
 สมัครสอบในวันที่ลงทะเบียน โดยผู้ปกครองสามารถขอใบสมัครได้ที่จุดลงทะเบียน 

1. ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์) วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ อาคารอายะดา  

2. ประกาศผลสอบ วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  
ทางเว็บไซต์ http://www.wattana.ac.th  

3. ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนหลักสูตร MEP, EP วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561   
เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องการเงิน อาคารอ านวยการ   

“ไม่ช าระเงินในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์” 
 
 
 
 

  
สมัครสอบในวันที่ลงทะเบียน โดยผู้ปกครองสามารถขอรับใบสมัครได้ที่จุดลงทะเบียน 

1.  ทดสอบวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ อาคาร 130 ปีฯ  
- โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  :  
  ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์, วทิยาศาสตร์ เวลา 09.00 – 11.00 น.  

2.  ประกาศผลสอบ วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.  
    ทางเว็บไซต์ http://www.wattana.ac.th  
3. ยืนยันสิทธิ์และช าระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนโครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   
   วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องการเงิน อาคารอ านวยการ   

“ไม่ช าระเงินในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร  MEP  ระดับอนุบาลปีที่ 3  และ หลักสูตร EP  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 

โครงการพิเศษห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

http://www.wattana.ac.th/
http://www.wattana.ac.th/


โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนวัฒนาวทิยาลัย 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course) ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
   การด าเนิน ชีวิตในสังคม  
- เศรษฐศาสตร์   
- ภูมิศาสตร์  

 
40 
 
 

40 

 
40 
 
 

40 

 
40 
 
 

40 

 
40 
 
 

80 

 
40 
 
 

80 

 
40 
 
 

80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 80 80 80 
ศิลปะ 20 20 20 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม        
เพ่ิมเติมหลักสูตร IEC 
-  ภาษาอังกฤษ 80 80 80 

 
240 240 240 

- หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว       
- กิจกรรมนักเรียน ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 120 120 120 120 120 120 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,000  ชั่วโมง 



หลักสูตร EP (English Program) ระดับประถมศึกษา 
ทุกวิชาเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รายวิชาพ้ืนฐาน 

 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- ประวัติศาสตร์ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
   การด าเนิน ชีวิตในสังคม  
- เศรษฐศาสตร์   
- ภูมิศาสตร์  

 
40 
 
 

40 

 
40 
 
 

40 

 
40 
 
 

40 

 
40 
 
 

80 

 
40 
 
 

80 

 
40 
 
 

80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 80 80 80 
ศิลปะ 20 20 20 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
รายวิชาเพ่ิมเติม        
เพ่ิมเติมหลักสูตร EP 
-ภาษาจีน 80 80 80 80 80 80 
- หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- กิจกรรมแนะแนว       
- กิจกรรมนักเรียน ผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ 

120 120 120 120 120 120 

- กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000  ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,000  ชั่วโมง 



หลักสูตรปกติ  ระดับมัธยมศึกษา 

 
  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้       
ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 
   การด าเนินชีวิตในสังคม 
 - เศรษฐศาสตร์ 
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 

(1 นก.) 
 

120 
 (3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 

120 
(3 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 

80 
(2 นก.) 

 
40 

(1 นก.) 
 

80 
(2 นก.) 

 
 
 

 
80 

(2 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

ศิลปะ 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

120 
(3 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

880 
(22 นก.) 

560 
(14 นก.) 

560 
(14 นก.) 

520 
(13 นก.) 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น  

      

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

- - - 

- หน้าที่พลเมือง 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 

สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
(เลือกตามความถนัด) 

      

เน้นคณิตศาสตร์    - - - 
เน้นวิทยาศาสตร์ 80 80 80 - - - 
เน้นศิลปะ (2 นก.) (2 นก.) (2 นก.) - - - 
เน้นภาษาต่างประเทศที่ 2     - - - 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์            - - - 520 

 (13 นก.) 
560 

(14 นก.) 
520 

 (13 นก.) 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์- 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   600 
 (15 นก.) 

640 
(16 นก.) 

600 
 (15 นก.) 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์-อังกฤษ                - - - 440 
(11 นก.) 

520 
(13 นก.) 

480 
(12 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ-ศิลปะ               - - - 440 
(11 นก.) 

520 
(13 นก.) 

560 
(14 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ-ภาษาต่างประเทศที่ 2   - - - 520 
 (13 นก.) 

600 
(15 นก.) 

560 
(14 นก.) 

แผนการเรียนอังกฤษ-สังคม               - - - 480 
(12 นก.) 

600 
(15 นก.) 

480 
(12 นก.) 

รวม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง 
240 

(6 นก.) 
240 

(6 นก.) 
240 

(6 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์ 40 40 40 40 40 40 
3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 30 30 30 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ป ี รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง 



หลักสูตภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Course)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิต
ในสังคม 
 - เศรษฐศาสตร์ 
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880(22 นก.) 
 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความ 
พร้อมและจุดเน้น สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม (บังคับ) 

   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  200  (5 นก.) 200  (5 นก.) 200 (5 นก.) 
- คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 40  (1 นก.) 40  (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

รวม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง 
280 (7 นก.) 280 (7 นก.) 280 (7 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 40 40 40 
3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวม 120 120 120 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี 

1,400 1,440 1,440 



หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน (ชั่วโมง) 

ม.1 ม.2 ม.3 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร ์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ประวัติศาสตร์ 
 - ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
 - หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 - เศรษฐศาสตร์ 
 - ภูมิศาสตร์  

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

 
40 (1 นก.) 

 
 

120 (3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 80  (2 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120  (3 นก.) 120  (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)  880  (22 นก.) 880 (22 นก.) 880(22 นก.) 
 รายวิชาที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อม
และจุดเน้น สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม (บังคับ) 

   

- ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  80  (2 นก.) 80 (2 นก.) 40 (1 นก.) 
- คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 160 (4 นก.) 80 (2 นก.) 160 (4 นก.) 
- หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 80 (2 นก.) 120 ( 3 นก.) 120 (3นก.) 
- เทคโนโลยีเพิ่มเติม 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
- ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ - 40 (1 นก.) - 

รวม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง 
400 (10 นก.) 400 (10 นก.) 400 (10 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน ์ 40 40 40 
3.กิจกรรมชมรม 30 30 30 
4.กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ 10 10 10 

รวม 120 120 120 
 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ป ี

1,400 1,440 1,440 



กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับปฐมวัย 
 

 
07.50 น.                      นกัเรียนเข้าแถวเตรียมเคารพธงชาติ 
08.00 - 08.10  น. เคารพธงชาติและกิจกรรมยามเช้า 

 08.10 - 08.40  น. คริสตจริยธรรม   
 08.40 - 09.00  น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 09.00 - 09.40  น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 09.40 - 09.50  น. ดื่มน้ านมและรับประทานกล้วยน้ าว้า 
 09.50 - 10.00  น. กิจกรรมกลางแจ้ง 
 10.00 - 11.30  น. กิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมเสรี 
 11.30 - 12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 12.30 - 13.45  น. นอนพักกลางวัน 
 13.45 - 14.00  น. รับประทานอาหารว่าง 
 14.00 - 14.30  น. เกมการศึกษา 
 14.30  น. ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้าน 
 
หมายเหตุ      *  กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกเวลาเรียน  
   - กลุ่ม 1 เวลา  14.00 – 15.00  น.   
   - กลุ่ม 2 เวลา  15.00 – 16.00 น.  
  * ทุกวันศุกร์หรือวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เลิกเรียนเวลา 12.00 น. 
  



กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 

เวลา วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา วันศุกร์ 

07.40 น. 
07.45 น. 

เตรียมตัวเข้าแถวเคารพธงชาติ 
เคารพธงชาติ 

07.50-08.00 น. กิจกรรมรักการอ่าน 
ป.1-ป.3   วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 
ป.4-ป.6   วันจันทร์ และวันพุธ 
กิจกรรมเต้นเพ่ือสุขภาพ 
ป.1-ป.3   วันจันทร์ และวันพุธ 
ป.4-ป.6   วันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

07.50 - 08.00 น. ประกาศยกย่องชมเชย และ 
มอบรางวัลของกิจกรรมต่างๆ 
แก่นักเรียน 

08.00-08.50 น. 
08.50-09.40 น. 
09.40-10.00 น. 
10.00-10.50 น. 
10.50-11.40 น. 

เรียนคาบท่ี 1 
เรียนคาบท่ี 2 
พักดื่มน้ านม หรือทานไอศกรีม (วันอังคาร) และรับประทานกล้วยน้ าว้า 
เรียนคาบท่ี 3 
เรียนคาบท่ี 4 

11.40-12.50 น. 
12.50-13.40 น. 
13.40-14.30 น. 
14.30-15.20 น. 
15.20-15.30 น. 
 
15.30 น. 
15.30-16.30 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน/ กิจกรรม
พิเศษ 
เรียนคาบท่ี 5 
เรียนคาบท่ี 6 
เรียนคาบท่ี 7 
ครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตามสมุดบันทึกจด
การบ้าน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
โรงเรียนเลิก 
เรียนพิเศษท าการบ้าน/กิจกรรมพิเศษ
ตอนเย็น 

11.40-12.30 น. 
12.30-13.20 น. 
13.20-14.10 น. 
14.10-14.40 น. 
 
 
 
14.40 น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เรียนคาบท่ี 5 
เรียนคาบท่ี 6 
ครูที่ปรึกษาอบรมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
รวมทั้งก ากับ ติดตาม สมุด
บันทึกการบ้าน และงานอ่ืนๆ ที่
ได้รับมอบหมาย 
โรงเรียนเลิก 

 
หมายเหตุ :  วันศุกร์หรือวันถัดไปที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์โรงเรียนเลิกเวลา 14.40 น. 

  



กิจวัตรประจ าวันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

05.40-06.40 น. ตื่นนอนท ากิจวัตรประจ าวัน 
06.40 น. อาหารเช้า 
07.40 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ 
08.00-10.30 น. เรียนคาบท่ี 1-3 
10.30-10.50 น. พักดื่มน้ านม/ทานไอศกรีมและรับประทานกล้วยน้ าว้า 
10.50-12.30 น. เรียนคาบท่ี 4-5 
12.40-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.40-16.10 น. เรียนคาบท่ี 6-8 
16.10 น. ของว่าง – ท ากิจวัตรส่วนตัว 
17.30 น. อาหารเย็น 
18.00 น. 
18.30 น. 

อาบน้ า 
เรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

19.15 น. เข้าตึกเรียนท่องหนังสือ / เรียนพิเศษ 
21.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดื่มน้ านมและขึ้นนอน 
21.10 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดื่มน้ านมและขึ้นนอน 
21.20 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดื่มน้ านมและขึ้นนอน 
22.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ขึ้นนอน 
23.00 น. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นนอน 

 
หมายเหตุ  

 วันอาทิตย์ผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน ก่อนเวลา  18.00 น. 

 วันจันทร์ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน ก่อนเวลา 07.40 น. 

 วันศุกร์หรือวันถัดไปเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เลิกเรียนเวลา 15.10 น. 

 ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านได้ไม่เกินเวลา 19.00 น. 



ผลงานดีเดน่ในปีการศึกษา 2559 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัล
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะ 
สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2559 จาก 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สมาคมสถาปนิกสยาม  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โรงเรียนได้รับโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น                            
ด้านพลังงาน และรางวัล Young Energy Master 
Award 2015 ตามโครงการ Energy My Award  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และตรา
สัญลักษณ์  ระดับ 2 อาคารประหยัดพลังงานปีที่ 4 
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคาร MEA Energy Saving Building 
Awards 2016  

การไฟฟ้านครหลวง 

ได้รับโล่ และเกียรติบัตร ระดับประเทศ เป็น
โรงเรียนคาร์บอนต่ าลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ประจ าปี 2559 

การไฟฟ้านครหลวง 

ผู้บริหาร 
ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์ 
ผู้จัดการ - ผู้อ านวยการ 

เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
แก่ผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสมาคมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทย 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
แห่งประเทศไทย 
 
 

ครู 
อาจารย์กาญจนา  แสงปลั่ง 
อาจารย์อุษณีษ์    ยอดชมพู  

 
เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
แก่ผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสมาคมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่งประเทศไทย 

สมาคมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
แห่งประเทศไทย 
 

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน ได้รับเกียรติบัตร ครูดีเด่น (ซุปเปอร์ครู) จาก 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล   โครงการครอบครัว
พอเพียง 
สู่สถานศึกษาและชุมชน 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 
 
 



ตัวอย่างผลงานดเีด่นของนักเรียน ปกีารศึกษา 2559 
ชื่อผลงาน ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

การแข่งขันกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ 

1 เหรียญทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่  ครั้งที่ 66) 
 

การแข่งขัน กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน 1 เหรียญเงิน  
 

การแข่งขันเดี่ยวขิมหย่อง เกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1    
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  

   
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น 
ป.1-3 

เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   

การแข่งขันประติมากรรม เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   
การแข่งขัน ขับร้องเพลงลูกกรุง เกียรติบัตรระดับเหรียญ  
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง   
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน   
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.4-6 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน   
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน   
การแข่งขันงานปะติด ระดับชั้น ป.4-6  เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน   
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ระดับชั้น ป.4-6 เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน  
การแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
ครั้งที่ 8 

- ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ 
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี  
- เหรียญทองค าแท้น้ าหนัก 1 บาท  
- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม  
  เกียรติบัตร  

มูลนิธิร่มฉัตร 

การประกวด ขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ 
และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ พร้อม
ทุนการศึกษา 3,000 บาท  
 

สมาคมผู้อาสาสมัคร                      
และช่วยการศึกษางาน 
วันพ่อแห่งชาติ 

  



ชื่อผลงาน ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559  
100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เกียรติบัตร คะแนนเต็ม 100 
จ านวน 8 คน 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559  
100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เกียรติบัตร คะแนนเต็ม 100 
จ านวน 18 คน 
 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559  
100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เกียรติบัตร คะแนนเต็ม 100 
จ านวน 1 คน 
 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559  
100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เกียรติบัตร คะแนนเต็ม 100 
จ านวน 1 คน 
 

 

การแข่งขัน Good morning vocab king เงินรางวัล 75,000 บาท พร้อม 
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศ
สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน  

รายการ Good morning  
ทางสถานีโทรทัศน์ 
ThaiPBS 

การแข่งขัน Qooco Asia Spelling Cup 
2016 

ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   
พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท   

Qooco 

การสอบชิงทุน เพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทย
ให้เข้าร่วมท างาน ด้านอวกาศกับ NASA                    
 

- ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง จนส าเร็จ
การศึกษา โดยจะได้รับการผลักดัน
เป็นพิเศษให้เข้าไปศึกษาต่อที่ 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT)  
- ได้รับทุนการศึกษา จากสถานทูต 
สหรัฐอเมริกา ประจ าประเทศไทย 
ให้ไปศึกษาด้านการส ารวจอวกาศ
เบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวด
แห่งชาติ มลรัฐ Alabama USA 
เป็นเวลารวมทั้งสิ้น 10 วัน 
ในเดือนเมษายน 2560  

โครงการทุนการศึกษา
ค้นพบนักบินอวกาศไทย
(Discover  Thailand  
Astronaut  Scholarship 
program)   



ชื่อผลงาน ระดับรางวัล หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สอบแข่งขันทางด้านภาษาฝรั่งเศส 
 

เกียรติบัตรและโล่รางวัลชนะเลิศ
อันดับหนึ่ง พร้อม gift voucher 
Le Cordon Bleu  
มูลค่า 8,000บาท    

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส 
แห่งประเทศไทยฯ 
โดยการสนับสนุนของ 
ส านักทูตวัฒนธรรม  
สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจ าประเทศไทย 

การแข่งขันประกวดการพูด  
Talk show ภาษาจีน หัวข้อ “การคมนาคม
ขนส่ง และเทคโนโลยีการสื่อสารของจีน” 

- รางวัลชนะเลิศ  2 รางวับ 
- รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด 
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  ทุน 
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี และ
ปรับพื้นฐานภาษาจีน 4 ปี  
จ านวน 3 ทุน 

สมาคมแลกเปลี่ยน
บุคลากรไทย – จีน 

 การเข้าแข่งขันตอบปัญหา 
"วิชากฎหมายเนื่องในวันรพี 2559”                                
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต                     
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1  โล่รางวัลรองชนะเลิศ  
พร้อมทุนการศึกษา 7,000  บาท  
  
 

คณะนิติศาสตร์   
มหาวิทยาลัยรังสิต 

การประกวดภาพยนตร์สั้น “ท าดีเพ่ือแม่ 84 
พรรษา"" 

รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล  
3,000  บาท  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรายการ  
S.G.MUSIC FESTIVAL  2016 

โล่รางวัลและทุนการศึกษา  
2,000 บาท 
  

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

การแสดงความสามารถเรียนรู้ พระราชนิพนธ์  
ในรัชกาลที่ 

เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  
2,000 บาท   

โรงเรียนวชิราวธุวิทยาลัย 

การประกวดวาดภาพ หัวข้อ เยาวชนและ 
สัตว์น้ า 

รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อม
เงินรางวัล 1000 บาท  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 



 


