
“ จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป 

และเมื่อเขาเติบใหญ เขาจะไมพรากจากทางนั้น ”

สุภาษิต 22:6
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	 คณะนักร้องประสานเสียง	Wattana	Children’s	Chorus	เข้าร่วมการแข่งขัน	SING	‘N’	PRAY	KOBE	INTERNATIONAL

รางวัลแห่งความ–ภาคภูม ิใจ

CHOIR	FESTIVAL	&	COMPETITION	ระหว่างวันที่	23-30	มกราคม	พ.ศ.	2561	ณ	เมืองโกเบ	ประเทศญี่ปุ่น	ผลการแข่งขันได้รับ	

2	รางวัล	ได้แก่	รางวัล	SILVER	DIPLOMA-Level	IX	จากการแข่งขันประเภท	Music	of	Spirit	and	Faith	และ	Special	Prize	

for	the	most	promising	children’s	choir		จัดโดย	INTERKULTUR
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บทบรรณาธิการ

 วารสาร	“รอบรั้ววัฒนาฯ”	ฉบับที่	2/2560	นี้	ได้รวบรวมผลงานและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนไว้อย่างมากมาย
ซึ่งผลงานต่างๆ	ล้วนแล้วแต่เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของครู	นักเรียน	ศิษย์เก่า	ผู้ปกครอง	และชุมชนตลอดมา
	 ขอบคุณพระเจ้าสำาหรับปีการศึกษา	2560	นี้	ที่คุณครูและนักเรียนได้นำาความชื่นชมยินดีมาสู่โรงเรียน	ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการหรือด้านกิจกรรม	 เช่น	 ด.ญ.ปิติประภา	 ธนวัฒนกุล	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/1	 ได้รับรางวัลชนะ
เลิศอันดับ	1	โดยทำาคะแนนเต็ม	100	คะแนน	จากการเข้าแข่งขัน	Qooco	Spelling	Bee	2017	และได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประเทศไทยให้ไปแข่งขัน	ณ	ประเทศมาเลเซีย		คณะนักร้องประสานเสียง	Wattana	Children’s	Chorus	ได้รับ
รางวัล	SILVER	DIPLOMA	Level	IX	และได้รับรางวัล	Special	Prize	for	the	most	promising	children’s	choir	จาก
การเข้าแข่งขัน	SING	‘N’	PRAY	KOBE	INTERNATIONAL	CHOIR	FESTIVAL	&	COMPLITION	ณ	เมืองโกเบ	ประเทศ
ญี่ปุ่น	 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-NET)	 ประจำา
ปีการศึกษา	 2559	 โดยได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงินในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 และได้เกียรติบัตรเหรียญทองแดงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เป็นต้น	ซึ่งผลแห่งความภาคภูมิใจเหล่านี้	ล้วนเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจาก	4	เสาหลัก	ได้
แก่	 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	 มูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	 สมาคมศิษย์
วังหลัง-วัฒนาฯ	ตลอดจนชุมชนรอบข้างโรงเรียน
	 อย่างไรก็ตาม	ผู้บริหารและคณะครูยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	เพื่อนำาไปสู่การศึกษาในศตวรรษที่	
21	ต่อไป	ให้สมดังเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งโรงเรียนกุลสตรีวังหลัง-วัฒนาวิทยาลัยซึ่งมีมากว่า	140	ปี	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

	 	 	 	 	 	 	 	 															(ดร.ผุสดี		ตามไท)	 	



4  รอบรั้ววัฒนา
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	 2

บทบรรณาธิการ	 3

งานศาสนกิจ	 5

งานการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษ	 15

งานวิเทศสัมพันธ์	 19

งานกิจการนักเรียน	 22	

ความภาคภูมิใจสถานศึกษา	 34

คนเก่งวัฒนาฯ	 39

งานระดับปฐมวัย	 46

งานชุมชนสัมพันธ์	 51	

งานขับร้องประสานเสียง	 54

งานพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์	 56

Open	House	ครั้งที่	1	 59

ที่ปรึกษา	 	 อาจารย์พรรณมหา		วุฒิวโรภาส,อาจารย์ลานทิพย์		ทวาทศิน,

อาจารย์มุกดา		องคะสุวรรณ

บรรณาธิการ	 	 ดร.ผุสดี		ตามไท

กองบรรณาธิการ	 ดร.วิภาวดี	ชีวะผลาบูรณ์,อาจารย์รสสุคนธ์		สิริศิลปสรณ์,

อาจารย์ณัฐกานต์		นนกระโทก,อาจารย์ปทิตตา	วัฒนะจันทรกุล

อาจารย์กัตติกา		อุ่นเจริญ,อาจารย์ศรีวิษฐา		หว่างอุ่น

สารบัญ

คณะผู ้จ ัดทำา
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รีทรีตบริกร วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล 

เผยพระวจนะโดยอนุศาสนาจารย์สุรเชษฐ์ วรพันธนายุต 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำานวน 18 คน และทีมพี่เลี้ยงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำานวน 10 คน 
เข้าร่วมค่ายนักเรียนนครหลวง (5 สถาบัน) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

งานศาสนกิจ
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นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ณ	ห้องประชุมคุณครูอุมา	เปศลชีวี	อาคารอายะดา	กีรินกุล
	 ระดับปฐมวัย	 วันพุธที่	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	

	 	 เผยพระวจนะโดย	ครูศาสนาดารณี		วราเศรษฐ์	รักษาการอนุศาสก

	 ระดับประถมศึกษา	 วันพฤหัสบดีที่	2	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	

	 	 เผยพระวจนะโดย	อาจารย์ทน	เลรามัญ	ครูงานศาสนกิจ

	 ระดับมัธยมศึกษา	 วันศุกร์ที่	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	

	 	 เผยพระวจนะโดย	ศาสนาจารย์ดร.สุรศักดิ์	กิติเรืองแสง

กิจกรรม Good News ครั้งที่ 2 เพื่อการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าร่วมกับคริสตจักรวัฒนา
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ สหกรณ์โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
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การนมัสการพระเจ้าระลึกถึงมิสเอ็ดน่า เซร่ะ โคล ที่กลับคืนสู่พระเจ้า 67 ปี 
ระดับประถมศึกษา	 วันพฤหัสบดีที่	23	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	ณ	ห้องประชุมคุณครูอุมา	เปศลชีวี	

	 	 อาคารอายะดา	กีรินกุล	เผยพระวจนะโดย	ศาสนาจารย์ดร.ศึกษา	เทพอารีย์

ระดับมัธยมศึกษา	 วันศุกร์ที่	24	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	ณ	คริสตจักรวัฒนา	

	 	 เผยพระวจนะโดย	ศาสนาจารย์ดร.ศึกษา		เทพอารีย์

นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล

	 ระดับปฐมวัย	 วันพฤหัสบดีที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	เผยพระวจนะโดย	ศาสนาจารย์สันติ	แดงเรือน

	 ระดับประถมศึกษา	 วันศุกร์ที่	1	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เผยพระวจนะโดยศาสนาจารย์สันติ	แดงเรือน

	 ระดับมัธยมศึกษา	 วันศุกร์ที่	1	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	เผยพระวจนะโดยศาสนาจารย์ดร.ศึกษา	เทพอารีย์
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กิจกรรม Mission Trip of Love ครั้งที่ 1  
วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสหบำารุงวิทยา จ.นครปฐม

กิจกรรม Mission Trip of Love ครั้งที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
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การนมัสการขอบพระคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดห้องประชุมนีลสันเฮส์
และในโอกาสรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา
วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
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การนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพหัวข้อ “Thankful Christmas”
วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Candlelight Service คณะครูคริสเตียน  เผยพระวจนะโดย ศาสนาจารย์ดร.ศึกษา เทพอารีย์ ณ ห้องพระพร
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ระดับปฐมวัย เผยพระวจนะโดยครูศาสนาดารณี วราเศรษฐ์ รักษาการอนุศาสก ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์

Candlelight Service ระดับมัธยมศึกษา 
เผยพระวจนะโดย ศาสนาจารย์ดร.ศึกษา เทพอารีย์  ณ คริสตจักรวัฒนา

วันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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Christmas Fantasy  ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการต่างๆ เผยพระวจนะโดย ศาสนาจารย์วาระ มีชูธน 
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ณ คริสตจักรวัฒนา และห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
เป็นการนมัสการแบบร่วมสมัย โดยทีมวิทยากรจาก W 501 วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมอาคารนีลสันเฮส์
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การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันสำาเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียน (Baccalaureate) รุ่น 143 
ปีการศึกษา 2560 เผยพระวจนะโดย ศาสนาจารย์ดร.ศึกษา เทพอารีย์ วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ณ คริสตจักรวัฒนา



รอบรั้ววัฒนา  15 

นิเทศการสอน
	 วันอังคารที่	20	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ดร.วิภาวดี	ชีวะผลาบูรณ์	รองผู้อำานวยการฝ่ายโครงการภาษาอังกฤษ	นิเทศการ

สอนครูโครงการภาษาอังกฤษ

งานการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษ

หลักสูตร IEC ระดับมัธยมศึกษา 
T.	Than	Tran	Tan

สอนวิชา	English	Phonology																																																						

ชั้น	ม.2/1	

หลักสูตร EP ระดับประถมศึกษา 
T.	Cambell	Mcarthur	 	 	

สอนวิชา	Math	

ชั้น	ป.1/1	 	

หลักสูตร Mini-EP ระดับปฐมวัย   

T.	Dawn	Maldonado

ชั้นอนุบาล	3/1
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 งานวิชาการบูรณาการอาเซียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย	วันพฤหัสบดีที่	24	สิงหาคม	พ.ศ.	2560	

โครงการภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้

 		 	 	 ระดับประถมศึกษา																																							ระดับมัธยมศึกษา

	 	 1.	 การแข่งขัน	Vocab	Queen			 1.		 การแข่งขัน	World	Quiz

	 	 2.	 กิจกรรม	Spelling	Bee						 2.		 การแข่งขัน	English-Math	Critical	Challenge
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การแข่งขันภาษาอังกฤษ
	 1.	 Qooco	Spelling	Bee	 	2017	ด.ญ.	ปิติประภา	ธนวัฒนากุล	ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/1ได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับ	1	โดยทำาคะแนนเต็ม	100		คะแนนจากการแข่งขัน	Qooco	Spelling	Bee	2017	(ระดับมัธยมศึกษา)	และ

เป็นตัวแทนประเทศไทย	เข้าร่วมแข่งขัน		Qooco	Spelling	Bee	Cup	2017		เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน		พ.ศ.	2560		

ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัล	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย
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	 2.	 การแข่งขันภาษาต่างประเทศ	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ระดับชาติ	ครั้งที่	67	ปีการศึกษา	2560

เมื่อวันที่	11	–	12	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561		ณ	อนุสรณ์สถานแห่งชาติ	กรุงเทพมหานคร
	 	 2.1		ด.ญ.	ปิติประภา	ธนวัฒนากุล		ระดับประถมศึกษาปีที่	6			

							 	 	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง	รองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับชาติ	

							 	 	 และรางวัลเหรียญเงิน	รองชนะเลิศอันดับ	1				

	 	 	 ในการแข่งขัน	Multi	Skills	Competition	ระดับประถมศึกษาปีที่	4	-	6

              

              

		 	 2.2	ด.ญ.	พิชญ์สินี	นฤนาทวานิช		ระดับประถมศึกษาปีที่	5			

							 	 	 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง	ลำาดับที่	7	ระดับชาติ

						 	 	 	ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ		(Impromptu	Speech)	ระดับประถมศึกษาปีที่	4	-	6
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งานวิเทศสัมพันธ์
 1.	 คณะนักร้องประสานเสียงจาก	ICCS	ประเทศสิงคโปร์

									 	 วันพฤหัสบดี	ที่	28	มิถุนายน	พ.ศ.2560	อาจารย์ลานทิพย์	ทวาทศิน	ผู้จัดการ	ร่วมต้อนรับคณะนักร้อง

				 ประสานเสียงจาก	International	Christian	Choral	Conductor	Society	จากประเทศสิงคโปร์	ซึ่งมาแสดง			

							ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชม	ณ	ห้องประชุมคุณครูอุมา	เปศลชีวี	อาคารอายะดา	กีรินกุล
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 2.	คณะผู้บริหาร	CNTV	ประเทศเกาหลีใต้

					 	 วันพฤหัสบดี	ที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.2560		อาจารย์ลานทิพย์	ทวาทศิน	ผู้จัดการและดร.	ผุสดี	ตามไท		ผู้อำานวยการ	

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร	CNTV	จากประเทศเกาหลีใต้	ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน	ณ	โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
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การแสดงละครเพลงภาษาอังกฤษของนักเรียนหลักสูตร	IEC	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	
	เรื่อง	“Sister	Act”	ณ	ห้องประชุมอาคาร	130	ปีฯ	ระหว่างวันที่	6-7	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2561	
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 กิจกรรมวันแม่ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี

งานกิจการนักเร ียน
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กิจกรรมวันบูรณาการอาเซียนระดับมัธยมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ อาคารเรียน 130 ปีฯ
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ค่ายผู้นำาและทักษะชีวิตในการใช้สื่อยุคปัจจุบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
วันที่ 18-20 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย
 (Discover Thailand”s Astro-nauts Scholarship Program) จัดโดยศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ
 (U.S. Space and Rocket Center-USSRC) ร่วมกับบริษัท ซิกเนเจอร์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) และ Thailand Space and 

Aeronautics Research (TSR) เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล
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กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ  
วันที่ 27-29 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ อมรพันธุ์วิลล่า จ.ระยอง
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 ค่ายวิทยาศาสตร์ “ต่อเติมฝันปั้นหมอ” นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคารโรงยิมวัฒนาสัมพันธ์
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อาจารย์ลานทิพย์  ทวาทศิน ผู้จัดการ กล่าวต้อนรับคุณมีชัย วีระไวทยะ (ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา
อ.ลำาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ )คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมมีชัยพัฒนา ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน

ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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กิจกรรมศิลป์ในสวนระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามข้างโดมวัฒนาฯ
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การแข่งขันกีฬาสีระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “Sacrifice” 
ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สนามหน้าอาคาร 1919
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กิจกรรมโครงงานบูรณาการระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2561 
ณ อาคารเรียน 130 ปีฯ
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พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสำาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 143 
โดยมีคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคุณครูอุมา เอปศลชีวี อาคารอายะดา กีรินกุล 
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กิจกรรมจิตอาสา นักเรียนแกนนำาศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ร่วมกิจกรรม Do for D. เพราะเรามีพ่อคนเดียวกัน “ลูกไม้ในสวน” วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ณ สวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร โดยมีแกนนำาศูนย์ครอบครัวพอเพียงเข้าร่วมทั้งสิ้น 7 โรงเรียน 

อาจารย์นภาวรรณ จินตชิน หัวหน้างานเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษา นำานักเรียนแกนนำาศูนย์
ครอบครัวพอเพียงร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ป่วย ณ อาคารภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม พ.ศ. 2561
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	 1.	 อาจารย์มลฤดี			 ขวัญชุม
	 2.	 อาจารย์กชณิภา	 วงษ์สีทา
	 3.	 อาจารย์อธิชญาภาณิ์	 ศรีชุติศาสตริน
	 4.	 อาจารย์ภัคธีมา	 ยอดชมภู
	 5.	 อาจารย์กัมปนาท	 ธรรมผาติ

ความภาคภมูใิจสถานศกึษา

คณะครูได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับจังหวัด ประจำาปี พ.ศ. 2560 
จัดโดยคุรุสภา วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
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อาจารย์สุดสงวน กีปทอง ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายนโยบายและแผน (ผู้บริหาร) และ อาจารย์มยุรี มีล้อม ผู้ช่วย
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา (ครู)  เข้ารับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำาปี 2560

จัดโดยคุรุสภา วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา

อาจารย์กุสุมา ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร เข้ารับรางวัลครูหัวใจรักพลังงาน ครูต้นแบบ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ผลการทดสอบ O-NET โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 
จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รางวัลเหรียญทองแดง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รางวัลเหรียญเงิน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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นางวราภรณ์  ศรีทองเกิด
ครูผู้สอนตัวอย่าง

ระดับปฐมวัย

ว่าที่ ร.ต.หญิงพีรัช  เทศนาบูรณ์ 
ครูสนับสนุนการสอนตัวอย่าง

เข็มระดับทอง
 1. นางกัญจน์พร  ชูช่วย 10.  นางสาวณัฐชนัญ   ล้ำาเลิศหิรัญ
 2. นางกุสุมา   ทองช่วง 11.  นางสาวนุชจรินทร์   สิทธิสรรค์
 3. นางเกษรา   สูนยี่ขัน 12.  นางสาวปาริฉัตก์   สุบรรณ ณ อยุธยา
 4. นางทิพาพันธ์   พึ่งภูมิ 13.  นางสาวพัชรี  สง่าสินธุ์
 5. นางปิยะพรรณ   บุญทิม 14.  นางสาวราวรรณ์   สาบุญ
 6. นางพรทิพย์   ทองมูล 15.  นางสุดสงวน   กีปทอง
 7. ดร.วิภาวดี   ชีวะผลาบูรณ์ 16.  นางสุวรรณภรณ์   อินทะโชติ
 8. นางมะลิวัลย์   สกุลนิมิต 17. นางเสงี่ยม แสงโชติ
 9. นางวิมลรัตน์   อาจชน 18.  นางอัมพิกุล พรหมมี  
เข็มระดับเงิน
 1. นางพิไลลักษณ์   สกุลไทย 3.  นางสาวชมรวี   ฉลาดปรุ
 2. นางสาวเจิมขวัญ สุวรรณสุนทร 4.  นางสาวสมใจ   สารธรรม

นายฉัตรชัย  จิตรขาวผ่อง
ครูส่วนกลางตัวอย่าง

นางวิมลรัตน์  อาจชน
หัวหน้างานตัวอย่าง

นางจารุนันท์  บูรณจินดา
ครูผู้สอนตัวอย่าง
ระดับประถมศึกษา

นางสาวทิพยรัตน์ จุลวัจนะ
ครูผู้สอนตัวอย่าง
ระดับมัธยมศึกษา

รายชื่อครูได้รับรางวัล 100 ปีครูดีศรีเอกชน จัดโดยสมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ขอแสดงความยินดีแด่คร ูต ัวอย่าง ประจำาปีการศึกษา 2560
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 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อาจารย์กุสุมา  ทองช่วง รองผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร เข้ารับโล่ในโอกาส
ที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้เข้าร่วม “โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว ระหว่างปี 
2559 – 2560 โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด    
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 อาจารย์ดรุณี  พรายแสงเพ็ชร หัวหน้า
แผนกมัธยมศึกษา และอาจารย์นภาวรรณ จินตชิน หัวหน้างานเสริมสร้างทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษา พร้อมตัวแทน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำาเสนอผลงาน

รับโล่ “โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”
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ด.ญ.ภัสส์กุญช์  สุจิรัตนวิมล  ด.ญ.ณารา ภาวสันตานนน์ และด.ญ.ภัทร์ฐิตา ภัทรกาญจน์พงษ์  
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกิจกรรมแข่งขันการ
แกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นม.1-ม.3 จากการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 67 ประจำาปีการศึกษา 2560 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

ดูและและฝึกสอนนักเรียนโดยอาจารย์จีราวรรณ์ สิทธิภักดี

ชนะเลิศอันดับ 1 
น.ส.ศุภนุช ศิริญาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร  
จากการเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพคนเหมือน ในงานวันวิชาการ ACT Extreme
Education 2017 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ดูแลและฝึกสอนนักเรียนโดย อาจารย์อรพินท์ สาธุจรัญ

คนเก่งว ัฒนาฯ
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รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติก SISB & Bangkok Gymnastic Competition ครั้งที่ 4 
ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์

 1.  ด.ญ.กนกอินทร์ วงศ์ภูวรักษ์ ป.1/1 ได้รับ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
 2.  ด.ญ.ณัฏฐ์ปัณชญา ชาบรา ป.1/3 ได้รับ 1 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
 3.  ด.ญ.กรกนก ศรจอน             ป.2/2 ได้รับ 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร
 4.  ด.ญ.ธัญย์ธิตา โพคะรัตน์ศิริ     ป.6/3 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเหรียญทอง
     ประเภทกรุ๊ปฟรีแฮนด์ และ 1 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร

เด็กหญิงสุภชา โซวิกุล  ป.2/1 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองพร้อมเกียรติบัตรจากรายการ PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO 
SUPER FIGHT 2017 จัดโดย PASINEE-JITTRIN TAEKWONDO วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ Paseo ถ.กาญจนาภิเษก 

และได้รับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร จากรายการ นอร์ทกรุงเทพ เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ ประจำาปี 2560 
จัดโดยนอร์ทกรุงเทพ เทควันโด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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ด.ญ.ไอศวรรย์ ยศอินทร์ ป.4/1  ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ Championship Class D Girl  (WINNER)
จากการแข่งขันกอล์ฟ ในรายการ เอสเอสโทรฟี่ – ISF Junior Golf Open 2018  จัดโดย สหพันธ์กีฬาสากล

ไอเอสเอฟ  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ณ สนามกอล์ฟ ยูนิโก้ กรองเด้

ด.ญ.วิมลสิริ ลาเอ็ฟ  ป.3/4 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินสด 3,000 บาท รุ่นอายุ 6-11 ปี 
ธีมชุดสีชมพู จากการประกวดเดินแบบเพื่อหานักแสดงซีรีย์ “เฟรนด์ชิพ 4.0 เพื่อนกันวัยใส” ททบ.5

จัดโดย อชิตะ สตูดิโอ ฟิล์ม  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   ณ ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั้วเส็ง ธนบุรี
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ด.ญ.ณิญาพัณณ์ โรจน์ปิยะอุดม  ป.1/3  ได้รับถ้วยรางวัล Popular Vote พร้อมสายสะพาย และมงกุฎ    
จากการประกวด SUPTAR THAILAND  โครงการซุปตาร์เฮ้าส์ ถนนสู่ดวงดาว จัดโดย บริษัท สหมงคลฟิล์ม  

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561  ณ The Mall บางกะปิ

ด.ญ.ณฐยา บวรสุขเสรี  ป.3/2  ได้รับ 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตรรับรองสถิติ 
จากการแข่งขันว่ายน้ำาสวนหลวง ร.9 Championship 2018  จัดโดยกัลยาณมิตรทัวร์ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561  ณ สระว่ายน้ำาสวนหลวง ร.9
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ด.ญ.ณัฐวรา  บวรสุขเสรี  ป.6/1  ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 11 ปี หญิง พร้อม 10 เหรียญทอง 
3 เหรียญเงิน และเกียรติบัตรรับรองสถิติว่ายน้ำาโดยสมาคมว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย จากการแข่งขันว่ายน้ำาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ภาคกลาง 2 จัดโดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

ณ สระว่ายน้ำาโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี

ด.ญ.อมรรัตน์ ตติยาวงษ์ชัย  ป.3/6  ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง 
จากการแข่งขัน Ice Skate Bangkok 2017 The 1st Ice Skating Competition Festival In Thailand

จัดโดย sub-zero Ice skate club  ระหว่างวันท่ี 7-10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ sub-zero Ice skate club เมกาบางนา
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ด.ญ.ณิชนันท์  นันท์รุ่งโรจน์  ป.3/2  ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันยิมนาสติกในรายการ SHOW WEEK  
จัดโดย Little Gym  เมื่อศุกร์วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560   ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม

ด.ญ.สุดแสนรัก เผ่าภคะ ป.4/1  ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทอง และเกียรติบัตร จากการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับมูลนิธิดร.สมวงษ์ และพญ.เพ็ญนภา  

เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560
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ด.ญ.ณัชชา  วิมลโลหการ  ป.4/1  ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านเหตุผล 
จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำาปีการศึกษา 2559  จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  

 1. ด.ญ.สิปโปทัย  รัตนตั้งตระกูล  ป.1/1 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “ชนะเลิศ” พร้อมเกียรติบัตรจากการแข่งขัน 
  เล่านิทาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 2. ด.ญ.ปัณณ์ชญา  รัตนตั้งตระกูล  ป.5/4  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร  
  จากการแข่งขันร้องเพลงรุ่นอายุ 9-12 ปี

นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงาน 100 ปี วันการศึกษาเอกชนประจำาปี พ.ศ. 2561
จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
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รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

	 ด.ญ.	โสตถิตา	ถาวรธนากุล		ชั้นปฐมวัยปีที่	3/6		

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	

	 ด.ญ.ศิฌามินทร์	เพชรรัตน์		ชั้นปฐมวัยปีที่	3/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	

	 ด.ญ.เมลดา	เอี่ยมสกุล		 ชั้นปฐมวัยปีที่	3/1

รางวัลชมเชย

	 ด.ญ.วรภาดา	ตันติพูนธรรม	ชั้นปฐมวัยปีที่	3/5		

	 และด.ญ.อรกัญญา	ชาลปติ		ชั้นปฐมวัยปีที่	3/2

ระดับปฐมวัย

ปั้นดินน้ำามัน		ได้รับรางวัล	เกียรติบัตรเหรียญเงิน	

	 ด.ญ.ศิฌามินทร์		 เพชรรัตน์					 อ.3/4		

	 ด.ญ.พิธุญาดา				 สุขเกษม														 อ.3/5

	 ด.ญ.นะรัศมี						 เอื้อสถาพร											 อ.3/5

การสร้างงานด้วยการฉีก-ตัดปะกระดาษ	ได้รับรางวัล	เกียรติบัตรเหรียญทอง

	 ด.ญ.ธนัชชา							 วิไลรัตน์													 อ.3/2

	 ด.ญ.ภริตพร							 สุขชาญ														 อ.3/6

	 ด.ญ.อภิญญาพร		วงศ์ประเสริฐกุล			 อ.3/2

นักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 67 
กลุ่มการศึกษาปฐมวัย วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลสามเสน  ได้รับรางวัลดังนี้

การประกวดวาดภาพรำาลึกแหม่มโคลระดับชั้นอนุบาล 3   
โดยมีคณะกรรมการจากตัวแทนผู้ปกครองและศิษย์เก่าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน  

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องเรียนศิลปะ
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ระดับชั้นอนุบาล	1		 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง		ด.ญ.ลัลนชา	ณ	ระนอง	ชั้นปฐมวัยปีที่	1/2

ระดับชั้นอนุบาล	2		 รางวัลชนะเลิศ	ด.ญ.ขวัญนภัส	อรรณพวรรณ		ชั้นปฐมวัยปีที่		2/5

ระดับอนุบาล	3		 รางวัลชนะเลิศ		ด.ญ.เพลินพริม	พนเจริญสวัสดิ์	ชั้นปฐมวัยปีที่	3/2

คณะนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร จำานวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครูในระดับปฐมวัยทุกวันพุธและวันศุกร์

ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

กิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน “สู่ศตวรรษที่ 21” วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องสมุดระดับปฐมวัย 
โดยมีการจัดฐานต่าง ๆ เช่น ภาษาพาสนุก ปริศนาคำาทาย หนูทำาได้ และที่คั่นหนังสือของหนู  

และการประกวดการเล่านิทานจากตัวแทนนักเรียนห้องต่าง ๆ 
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คณะครูระดับปฐมวัยจำานวน 5 คนเข้ารับการอบรมเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย”
วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

อาจารย์สุรีย์พร วีรงคเสนีย์ หัวหน้าแผนกระดับปฐมวัย อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้เครื่องมือการคัดแยกเด็กที่มีภาวะเสี่ยงในการเรียนรู้โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ” 

จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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คณะครูระดับปฐมวัยและผู้ปกครองร่วมจัดกิจกรรม loving & Sharing  เพื่อการปลูกฝังและเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันผู้ด้อยโอกาสในสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 

ณ บ้านเด็กชัยพฤกษ์ จ.นครนายก ในการนี้ผู้ปกครองได้มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียนและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ 

คณะครูระดับปฐมวัยเข้ารับฟังการสัมมนาทางวิชาการในงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน 
ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
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กิจกรรมนิทานสานใยรักจัดโดยผู้ปกครองเครือข่าย แสดงละครนิทานเรื่อง “นิโม่ภาคสามัคคี” 
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมนีลสันเฮส์
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อ.ชัชรีย์ ภู่ตระกูล นำาตัวแทนนักเรียนร่วมแสดง ในงาน The 8th Trans-World Chinese Baptist Mission 
Conference วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ณ หอธรรม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

คณะครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยร่วมประชุมทำาจิตอาสาบริการประชาชนในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ร่วมกับสำานักงานเขตวัฒนา

 วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง

งานชุมชนสัมพันธ์
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อาจารย์ลานทิพย์  ทวาทศิน ผู้จัดการ และ ดร.ผุสดี  ตามไท ผู้อำานวยการและคณะกรรมการบริหารภายใน
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสตสมภพ แก่คณะผู้บริหารสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
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อาจารย์เสริมศรี ไชยเศรษฐ์ อดีตผู้บริหาร อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ ดร.ผุสดี  ตามไท ผู้อำานวยการ 
มอบของขวัญคริสตมาสขอบคุณคณะบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย

 ในโอกาสร่วมร้องเพลงอวยพรเนื่องในเทศกาลคริสตมาส
แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อาจารย์ลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการ และดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำานวยการ ร่วมมอบของขวัญเนื่องในเทศกาล
คริสตสมภพ แด่นายก่อศักดิ์ โชติรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
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วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Girls' Chorus 
เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลในฐานะนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ 

และรับโอวาทจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

งานขับร้องประสานเสียง

คณะนักร้องประสานเสียง Wattana Children’s Chorus ร่วมแสดงในงานมหกรรมขับร้องประสานเสียง Majestic Gold 2018 

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 จัดโดยสมาคมขับร้องประสานเสียง
แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกองทุนศิลปินแห่งชาติ

และโครงการร้องรำาทำาเพลง ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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วงโยธวาทิต Wattana Marching Band ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทองแดง 
จากการเข้าร่วมแข่งขัน Thailand Open Music And Marching Arts Competition 2018 ประเภท Small Concert Band 

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ สหพันธ์โยธวาทิต มหาวิทยาลัยศิลปากร และวินเทอร์การ์ดประจำาประเทศไทย 
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1.	โครงการปรับปรุงห้องประชุมนีลสันเฮส์

	 ดำาเนินการซ่อมแซม	ปรับปรุง	และตกแต่งภายในห้องประชุมในรูปแบบ	RE-DESIGN	การปรับปรุงหลักๆ	ได้แก่	การ

ปรับปรุงเวที	ตกแต่งฉากหลังของเวทีด้วยไม้เก่าจากอาคาร	1919	ซึ่งเป็นไม้สักทรงคุณค่ามีอายุมากกว่า	100	ปี	ปรับปรุงผนัง

และระบบซับเสียงโดยรอบห้องประชุม	 ปรับปรุงฝ้าเพดาน	 ไฟส่องสว่าง	 ระบบปรับอากาศระบบควบคุมภาพและเสียง	 รวม

ถึงผ้าม่านและระบบม้วนเก็บ	 เริ่มดำาเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันที่	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 แล้วเสร็จวันที่	 10	 ธันวาคม	 พ.ศ.	

2560	รวมระยะเวลาปรับปรุง	190	วัน

2.	ก่อสร้างหลังคาลานจอดรถบริเวณลานจอดรถสวนพฤกษศาสตร์

งานพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

	 เป็นหน่ึงในมาตรการการช่วยบรรเทาผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดกับ

พื้นที่ลานจอดรถ	 (โครงการ	THE	ESSE	ASOKE)	 	รวมไป

ถึงการติดตั้งตาข่ายกันฝุ่นละอองเพิ่มเติมท้ังในส่วนที่เป็น

พื้นที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียมและส่วนที่เป็นลานจอดรถ	โดย

โครงการ	THE	ESSE	ASOKE	ได้ดำาเนินการให้ทั้งหมด	และ

มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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3.	ปรับปรุงห้องพยาบาลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

	 อยู่ระหว่างการดำาเนินการปรับปรุง	เพื่อสามารถรองรับการให้บริการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมเพียงพอและเป็นไป

ตามมาตรฐาน	

4.	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร	1919

	 อยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร	เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและให้

เกิดการใช้ประโยชน์อาคารได้สูงสุด	ทั้งนี้ได้เลือกใช้รูปแบบการติดตั้งและรูปแบบของวัสดุอุปกรณ์	ที่ไม่กระทบต่อภาพลักษณ์

ด้านสถาปัตยกรรมของอาคาร
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5.	ปรับปรุงทางข้ามถนนบริเวณทางม้าลายข้ามไปสหกรณ์

	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ในการปรับปรุงทางข้ามถนนบริเวณทางม้าลายข้ามไป

สหกรณ์หน้าห้องสมุดสีเขียว	รวมถึงการซ่อมแซมทั่วไปบริเวณทางเดินเท้าข้างเคียง		เพื่อปรับปรุงรูปแบบของทางข้ามให้ใช้งานได้

อย่างปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น	ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำาเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่	30	เมษายน	พ.ศ.	2561

6.	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากกว่า	15	ปี

	 ดำาเนินการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมากว่า	15	ปี	โดยแบ่งการดำาเนินการเป็นเฟส	ซึ่งในเฟสที่	1	ได้

ดำาเนินการไปแล้วจำานวน		27	เครื่อง	

7.	ทาสีห้องเรียน

	 ดำาเนินการทาสีห้องเรียนภายในอาคาร	130	ปีฯ	ระดับมัธยมศึกษาจำานวนทั้งหมด	35	ห้อง	และ

ห้องเรียนหลักสูตร	EP,	PEC	ของทั้ง	3	ระดับจำานวน	15	ห้อง	เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และให้ห้องเรียนมีความสวยงาม



รอบรั้ววัฒนา  59 

	 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยจัดกิจกรรมงาน	Open	House	ครั้งที่	 1	“31	มกรา	วัฒนาเปิดบ้าน	 เชิญมาร่วมงาน	

ดูลูกหลานท่านเรียนอะไร”	 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจนโยบายตลอดจนแนวคิดการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนเมื่อวันพุธที่	31	มกราคม	พ.ศ.	2561	

O p e n  H o u s e  ครั้งที ่1



“ จงฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป 

และเมื่อเขาเติบใหญ เขาจะไมพรากจากทางนั้น ”

สุภาษิต 22:6


