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เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพติร วนัชาต ิและวนัพ่อแห่งชาต ิ5 ธนัวาคม 2563
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้จัดพิธีท�าบุญ ถวายเป็น 
พระราชกุศล ในวันศุกร ์ที่  4 ธันวาคม 2563 โดย  
ดร .วรรณดี  นาคสุ ขปาน ผู ้ อ� านวยการ โ รง เ รี ยน 
เตรียมอุดมศึกษาน�าคณะผู ้บริหารโรงเรียน หัวหน้า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 5 
ตึก 80 ปี 

พิธีท�ำบุญถวำยเป็นพระรำชกุศล
เนื่องในวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ

พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร 
มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช

บรมนำถบพิตร
วันชำติ และวันพ่อแห่งชำติ 

๕ ธันวำคม ๒๕๖๓
  



ดร.วรรณด ีนาคสขุปาน ผูอ้�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา พร้อมคณะผูบ้รหิาร คณะคร ูและเจ้าหน้าทีโ่รงเรยีนเตรียมอดุมศกึษา  
ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ ร่วมลงนำมถวำยพระพร

สมเด็จพระกนิ ำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ  
สยำมบรมรำชกุมำรี 

  



สำรำ ียกรแถลง
  

“ระลึกถึงเตรียมอุดมขอชมโฉม

จะทรุดโทรมตามวัยก็หาไม่

บรรดาครูหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป

ก็มิได้เสื่อมถอยด้อยก�าลัง

ตลอดจนท่านผู้อ�านวยการ

ยังยิ้มสู้การงานเหมือนหนหลัง

แม้ว่าเป็นสตรีมีพลัง

บริหารงานทั้งด้านสังคม…”

“เตรยีมอดุมศกึษา” เป็นชือ่ทีม่คีวามหมายอยูใ่นตวั ไม่ต้องแปล ไม่ต้องตคีวาม เป็นโรงเรยีนทีเ่ตรยีมนกัเรยีน 
เข้าสูร่ะดับอดุมศกึษารุน่แล้วรุน่เล่า จนนกัเรยีนเหล่านัน้กลายเป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศชาตใินเวลาต่อมา จากอดตีที ่ พณ  
ศ.ม.ล.ปน มาลากลุ ได้เขยีนค�าประพนัธ์ข้างต้นไว้ มาสูป่จจบุนัทีโ่รงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษามผู้ีอ�านวยการเป็นสุภาพสตรี 
อีกครั้ง ในเดือนตุลาคม 2563 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ได้ย้ายมาป ิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
คนที ่ 5 เพือ่เข้ามาบรหิารสถานศกึษาแห่งนีแ้ละขบัเคลือ่นการพั นาในทกุด้าน

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20   ระลอกใหม่ในประเทศ  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนจงึเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการบรหิารจดัการโรงเรยีนในภาวะเช่นนีใ้ห้ผ่านพ้นไปได้ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  
ได้ก�าหนดมาตรการต่าง  ในการป บิตังิาน โดยค�านงึถงึความปลอดภยัสงูสดุของคร ู นกัเรยีน และบคุลากร ตลอดจน 
ก�าหนดแนวทางการจดัการเรยีนการสอนให้แก่นกัเรยีน เพ่ือให้นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้นือ้หาได้อย่างครบถ้วน ถงึแม้จะไม่ได้มาเรยีน 
ที่โรงเรียน การจัดการศึกษาในสภาวะวิก ติ  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงจัด 
การเรยีนการสอนรปูแบบออนไลน์ เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปาหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนีก้ารจดักจิกรรม
นทิรรศการวชิาการออนไลน์ครัง้แรก โดยนกัเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาเป็นผูจ้ดั กน็บัว่าประสบความส�าเรจ็อย่างดยีิง่ ได้รบัความ
สนใจจากผูป้กครองและนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ลงทะเบยีนเข้าชมเป็นจ�านวนมาก อาจจะมข้ีอตดิขดัเลก็น้อยบ้าง 
แต่ด้วยการวางแผนทีด่แีละได้รบัความร่วมมอืร่วมใจจากทกุ าย จงึท�าให้กจิกรรมดงักล่าวด�าเนนิไปได้ด้วยความเรยีบร้อย 

อกีหนึง่ภารกจิหลกัทีส่�าคญั คอื การจัดสอบคดัเลอืกเข้า ม.4 ปีการศกึษา 2564 ึง่เป็นความท้าทายในการบรหิาร
จดัการทีแ่ตกต่างจากปีทีผ่่าน  มา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา ได้วางมาตรการการจดัสอบอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นไป
ตามมาตรการของศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 20  หรอื โควดิ  ศบค.  จงึท�าให้ 
การสอบเสรจ็สิน้อย่างเรยีบร้อย ด้วยความร่วมมอืร่วมใจจากหน่วยงานต่าง  ทีเ่กีย่วข้อง

ส�าหรับเนือ้หาในวารสาร บบันี ้ผูอ่้านจะได้อ่านบทความ “การจดัการศกึษาในสภาวะวกิฤต”ิ โดยผู้อ�านวยการ 
คนปจจบุนั ดร.วรรณด ีนาคสขุปาน และสาระความรูจ้ากนกัเรียนเก่าเตรยีมอดุมศกึษา เรือ่ง เตรยีม  นี ้ เตรยีม  ไหน  
นอกจากนีย้งัมีผลการป บิตังิานของกลุ่มบริหาร ผลการแข่งขนัของกลุม่สาระการเรยีนรู ้และประมวลภาพกจิกรรมในภาคเรยีนนี้ 

ขอขอบคณุผูอ่้านทีต่ดิตามอ่านวารสารเตรียมอดุมศกึษามาโดยตลอด กองบรรณาธกิารยนิดรีบั งความเหน็จาก
ทกุท่าน เพือ่จะได้พั นาคณุภาพวารสารให้ดยีิง่ขึน้ต่อไป แล้วพบกนั บบัหน้า 

อรรคราวฒุ ิประชานนัท์
หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์ และงานวารสารโรงเรียน



เจ้ำ อง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ที่ปรก ำ
 นางวรรณดี นาคสุขปาน
  ผูอ้�านวยการโรงเรยีนเตรียมอดุมศกึษา
 นายกิตติภพ ภวณั กุลธร
  รองผูอ้�านวยการกลุม่บรหิารงบประมาณ
 นายทรงเกียรติ เทพประเสน
  รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 ว่าที่ร้อยตรี มานพ เพ็ญรัศมี
  รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารกิจการ
  นักเรียนและบุคลากร
 นายเจริญ บุตะเขียว
  รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 หัวหน้าตึก
 หัวหน้างาน

วัตถุประสงค
 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร และเกียรติคุณ

 ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วารสารเตรียมอุดมศึกษา
ปที่ 31 บับที่ 57 ประจ�ำเดือนธันวำคม 2563  มีนำคม 2564

2  เพือ่ส่งเสรมิและเผยแพร่ความรู้  
ตลอดจนผลงาน และเกียรติคุณ

 ของครู นักเรียนปจจุบัน ผู้ปกครอง 
นักเรียนปจจุบัน เและนักเรียนเก่า

3  เพื่อเป็นสื่อกลางที่ดีระหว่างโรงเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน

สำรำ ียกร
นายอรรคราวุ ิ ประชานันท์
กองบรร ำธิกำร
นางสาวกมลวรรณ ดีเลิศ
นางสาวเทียมจันทร์ สังขพันธานนท์
นายพรภัทร สินดี
นางสาวจุรีรัตน์ ทัดแก้ว
นางสุพินดา ทิพย์เอียด
นายอภิชาติ อุยนักธรรม
นางสาวสุวิชาดา รัตนโอ ารกุล
นายชัยภัทร แก้วจรัส
นายโกเมศ เชาวนะญาณ
นางสาวชุตินันท์ พ่วงขาว
นายติสรณ์ จันทรเดช 
นายคมชาญ สุนทรวงศ์

ภำพ
ว่าที่ร้อยตรี ป ิพัทธ์ ประสงค์ดี
งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
นายเ น นันทวิญ ู
จัดท�ำ ดย
งานวารสารโรงเรยีน กลุม่บรหิารทัว่ไป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
22  ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 0330
โทรศัพท์ 0 2254 0288 ต่อ 4

  . .
  . . .

ออกแบบและจัดรูปเล่ม
นิสารัตน์ วิชานนท์
พิมพที่
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง  
จ�ากัด มหาชน  
3 6 ถนนชัยพ กษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ  0 0
โทรศัพท์ 0 2422 000  0 2882 0 0

  . . .

สารบัญ
หน้า

สาราณียกรแถลง 2
ปกิณกะของ พณ  ศ.ม.ล.ปน  มาลากุล 4
สารผู้อ�านวยการ 5
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ผู้อ�านวยการ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน 
การจัดการศึกษาในสภาวะวิก ติ 0
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่รองผู้อ�านวยการ นายเจริญ บุตะเขียว 3
ขอแสดงความยินดี 4
ยินดีต้อนรับครูใหม่  6
โอลิมปกวิชาการ 8
ภารกิจผู้อ�านวยการ กลุ่มบริหารงาน 28
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 46
สาระความรู้  เตรียม  นี้ เตรียม  ไหน  2
ประมวลภาพกิจกรรม  8
นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ที่สอบเข้าได้ล�าดับที่  0
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สารผู้อ�านวยการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นภาคเรียนที่ประเทศไทยเผชิญกับ

สถานการณ์  ท�าให้ต้องมีการเล่ือนการเปดภาคเรียนมาเป็นต้นเดือน
ธนัวาคม 2563 และเป็นช่วงเวลาทีผู้่อ�านวยการวรรณด ีนาคสขุปาน ได้ย้ายมาป บิตัิ
หน้าท่ีท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โจทย์แรกก็คือการต้องเตรียมการจัดการเรียน 
การสอนออนไลน์ เพือ่รองรบัความไม่แน่นอนของสถานการณ์  ท่ีสามารถ
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการเปดเรียนของโรงเรียนและการเรียนการสอนของ 
ครูและนักเรียน จากผลการประเมินตนเอง และแบบสอบถามความคิดเห็น 
จากนักเรียน ท�าให้ต้องมีการวางแผนพั นาการเรียนการสอนของครู และนักเรียน 
การจดัสิง่อ�านวยความสะดวกท่ีจะตอบสนองเพือ่การบรกิารจดัการการเรยีนการสอน 
ของครู ถึงแม้ว่าในภาคเรียนนี้ไม่สามารถท�าได้สมบูรณ์ในกระบวนการอ�านวย 
ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน แต่เนื้อหาสาระนั้นครบถ้วนด้วยระบบ 

  ต้องขอบคุณคณะครูอาจารย์ และนักเรียนที่ปรับตัวต่อการ
เปลีย่นแปลงได้อย่างดมีาก ในส่วนข้อเสนอแนะบางส่วนทีม่ปีระโยชน์ยิง่ กไ็ด้ประมวล
น�ามาวางแผนพั นาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 หลายกิจกรรมที่วางแผนปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์แต่เม่ือถึงใกล้เวลา  
ก็มีอันต้องเผชิญสถานการณ์ท�าให้นักเรียนไม่ได้มีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมสืบสานวั นธรรมไทย กิจกรรม
กี าประเพณี ต.อ.  ต.ท. ล  แต่ในท่ามกลางวกิ ต ิกม็กัมโีอกาสทีด่เีข้ามาเสมอ นทิรรศการทางวชิาการออนไลน์ทีว่างแผน
โดยกลุ่มนักเรียนคณะกรรมการงานกิจกรรมพั นาผู้เรียน กช.  ได้น�าเสนอเข้าสู่แผนการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  
ึ่งเพียงแค่การรับ งการน�าเสนอภาพรวมของงาน ในค�่าคืนที่นักเรียนมารอพบ ึ่งเป็นเวลาที่โรงเรียนโดยงาน  ก�าลัง

ทดสอบการวางแผนการทดลองจัดห้องการเรียนการสอนให้แก่ครูที่ตึก  เป็นนวัตกรรมแนวคิด วิธีการ  ที่สมบูรณ์มาก  
ด้วยการบริหารจัดการที่นักเรียนวางแผนอย่างดีเย่ียม ท�าให้ภารกิจนิทรรศการวิชาการออนไลน์ครั้งแรกเต็มไปด้วยเสน่ห์  
ในการน�าเสนอสาระ ความบันเทิงที่สอดแทรกความเป็นวิชาการ ขั้นตอนแต่ละส่วน ได้จัดกระท�าให้เป็นไปด้วยความราบรื่น 
คณะท�างานบริหารจัดการด้วยศักยภาพความสามารถที่โดดเด่นกันแต่ละงาน ส่งผลให้งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และ 
เปาหมายที่วางไว้ ต้องขอบคุณครูที่ปรึกษางานกิจกรรมพั นาผู้เรียนและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

อีกสถานการณ์หนึ่งที่ต้องถือว่าเป็นต�านานที่จะเล่าขานกันต่อไป คือการวางแผนการจัดการสอบเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ึ่งเป็นช่วงเวลาในสภาวะวิก ติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20  

 โรงเรยีนจ�าเป็นต้องน�าเสนอขออนญุาตวธิดี�าเนนิการไปยงัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ส�านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ าน และกระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่น�าเสนอศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
20  โควิด  โดยโรงเรียนต้องวิเคราะห์ จัดรูปแบบ แยกประเภทจังหวัด การออกข้อสอบ โรงพิมพ์ การประมวลผลสอบ  
การประสานกับจังหวัดนนทบุรี ทั้งในส่วนการอ�านวยความสะดวกการจราจร สถานที่จัดสอบที่ต้องเน้นความปลอดภัย  
การวางแผนจัดการระหว่างสอบ ท่ีต้องมิให้เกิดปญหาในความแออัดที่จะให้ผู้ปกครอง นักเรียนจ�านวนมากประมาณ  
20 000 คนทีจ่ะมาพบกนั ในทีส่ดุโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษากผ่็านวกิ ตนิัน้มาด้วยความร่วมมอืร่วมใจจากคณะคร ูบคุลากร 
องค์กรหลกัของโรงเรยีน คณะกรรมการนกัเรยีน ผูป้กครองและนกัเรยีนทีม่าสอบ ทีใ่หค้วามรว่มมอือยา่งดยีิง่ จงึขอขอบคุณ
เป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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ดร วรร ดี นำคสุ ปำน 
ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ วิทยฐำนะ เชี่ยวชำญ

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คนที่ 5 
ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ประวัติกำรศก ำ
 ศึกษาศาสตรดุษ ีบัณ ิต การจัดการศึกษา

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ิตย์
 ครุศาสตรมหาบัณ ิต บริหารการศึกษา

 จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 บริหารธุรกิจบัณ ิต การจัดการทั่วไป

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ครุศาสตรบัณ ิต ศิลปศึกษา  วิทยาลัยครูสวนดุสิต

ประวัติกำรรับรำชกำร
พ.ศ. 2563  ปจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
พ.ศ. 256   2563 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
พ.ศ. 255   256  ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษา
 พั นาการ 
พ.ศ. 2552  255  ผู้อ�านวยการโรงเรียนสายน�้าผึ้ง 
 ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
 เจ้า าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
พ.ศ. 2550  2552 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 
พ.ศ. 254   2550 ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดสระเกศ
พ.ศ. 254   254  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
พ.ศ. 2544  254  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา

เครื่องรำชอิสริยำภร
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก ป.ช.
 ประถมาภรณ์มงกุ ไทย ป.ม.
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ท.ช.

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
ู ้อ�ำนวยกำร รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ คนที่ 
  



วารสารเตรียมอุดมศึกษา	 ปีที่	31	ฉบับที่	57	เดือนธันวาคม	2563	-	มีนาคม	2564	 07

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธี
ต ้อนรับและแสดงความยินดีแก ่ 
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ในโอกาส 
เข้ารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดี 
ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. 
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา

โดยได ้ รั บ เกี ยรติ จากนายสมศัก ด์ิ  
ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และนายกมล  
รอดคล้าย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร มอบช่อดอกไม้และ
กล่าวแสดงความยินดี นอกจากนีม้ผีูบ้รหิาร 
ระดับสูง ผู้อ�านวยการโรงเรียนต่าง ๆ 
ตวัแทนองค์กร คณะครโูรงเรยีนสตรวีทิยา  
คณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 
ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชมรม
อาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และแขก 
ผู้มีเกียรติได้ร่วมแสดงความยินดีเป็น
จ�านวนมาก 

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี
แก่ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
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ขอแสดงความยินดีแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย 
ประถมาภรณ์ช้างเผอืก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.วรรณดี นำคสุขปำน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสายสะพาย ประถมาภรณ์
ช ้างเผือก ป.ช.  ประจ�าป ี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธี 
เ ลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรก าคม 2563 เบื้องหน้าพระบรม
ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 

มหาวทิยาลยัราชภั วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ์ อ�าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู ้อ�านวยการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในครั้งนี้ด้วย 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชันสำยสะพำย ประถมำภร ช้ำงเ ือก
  

 0
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การจัดการศึกษา
ในสภาวะวิกฤติ

ในสถานการณ์ปจจุบันของประเทศไทยและท่ัวโลก
เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 20   เป็นสภาวะวิก ติที่ไม่คาดคิด 
และแพร่กระจายท่ัวโลกอย่างรวดเร็ว ท�าให้รั หรือองค์กร
ต้องปรับตัว เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการกับวิก ติการณ์
นีไ้ด้ ดงัน้ันในบทความนี ้จงึจะน�าเสนอเกีย่วกับความเข้าใจ
ในเรือ่งสภาวะวกิ ต ิการจัดการ และยกตวัอย่างการจัดการ
ศึกษาที่ได ้รับผลกระทบเพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร 
การศึกษาในสภาวะวิก ติได้ต่อไป

นักวชิาการได้ให้ความหมายว่า ภาวะวกิ ต ิ   
 คือ สภาวะเหตุการณ์หรือสถานการณ์

ช่ัวคราวทีไ่ม่ได้คาดคดิ มีความสบัสน เกิดข้ึนอย่างกะทนัหนั 
สร้างให้เกิดความตื่นตระหนก ึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะไม่ได้
มกีารเตรยีมการเพือ่รบัมอื โดยภาวะวกิ ตนิัน้จะส่งให้เกดิ
ผลเสียกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง  ึ่งจะสร้างให้เกิด
ความกดดนั ภัยคกุคาม ผลกระทบทางลบต่อคนท่ีเกีย่วข้อง 
เช่น บคุคล องค์กร ตัง้แต่จ�านวนเลก็น้อยไปจนถงึคนหมูม่าก  
และอาจส่งผลถึงชื่อเสียงไปจนถึงผลก�าไรในการท�าธุรกิจ

ส่วนสถาบันการศกึษา มหาวทิยาลยักรงุเทพได้ให้
ความหมายว่า วกิ ต ิหรอืวกิ ติการณ์ หมายถงึเหตกุารณ์
ใด  ทีเ่กดิขึน้ ทีจ่ะมหีรือมีกระทบต่อชือ่เสยีง ความเชือ่ถอื  
ความเชื่อมัน ศรัทธาต่อองค์กร ึ่งจะมีผลโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมต่อผลการด�าเนินการ หรือความสามารถในการ 
ด�าเนินการ เพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กรในระยะสั้น หรือ
ระยะยาว และมีลักษณะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหัน  
มีผลกระทบสูง มีระยะเวลาในการบริหารจัดการน้อย

ภาวะวิก ติโดยส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนโดยที่ไม่มี
สญัญาณแจ้งเตอืนล่วงหน้า การรูถ้งึความส�าคญัและขัน้ตอน 
ของการบริหารจัดการกับภาวะวิก ตินั้น นับเป็นหนึ่งใน
กลยทุธ์ระดบัองค์กรทีจ่�าเป็นต้องให้ความส�าคญั และน�าไป
อยูใ่นแผนงานเชงิกลยทุธ์ ดงันัน้การเตรยีมการล่วงหน้าไว้
ก่อนย่อมท�าให้เกดิความพร้อมในการรบัมอืกบัสถานการณ์
ต่าง  ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

วกิ ต ิสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ตามระดบั
ความรับผิดชอบขององค์กร คือ

 กลุ ่มวิกฤติที่ส ่งผลคุกคามต ่อองค ์กร 
ค่อนข้างน้อย (Victim Cluster) องค์กรต้องรบัผดิชอบ 
ในระดบัต�า่ เช่น ภัยธรรมชาติ ข่าวลือ ความรุนแรงใน 
ที่ท�างาน การถูกใส่ความต่าง

 กลุ่มวิกฤติที่เป็นเหตุบังเอิญ (Accidental 
Cluster) หรือการที่องค์กรด�าเนินธุรกิจแล้วน�าไปสู่ภาวะ
วิก ติ โดยไม่ได้เจตนา ความรับผิดชอบอยู่ในระดับกลาง 
เช่น การป บิตังิานในภาวะยากล�าบากจนส่งให้เกดิผลเสีย
บางอย่าง ความผิดพลาดทางเทคนิคของอุปกรณ์หรือ
เครือ่งจกัร ความผดิพลาดจากผลติภัณ ท์ีส่่งผลเสยีต่อผูใ้ช้

 กลุม่วกิฤตท่ีิสามารถป้องกนัได้ (Preventable 
Cluster) หรือวิก ติที่เกิดจากการที่พนักงานท�าผิดพลาด 
ส่งผลให้องค์กรต้องรับผิดชอบในระดับสูง มีภัยคุกคาม
อย่างร้ายแรง เช่น ความผิดพลาดของพนักงานที่เกิดจาก
ความประมาทจนน�าไปสู ่อุบัติเหตุ ความผิดพลาดของ 
ายบริหาร เช่น การทุจริตในหน้าที่ ท�าผิดก หมาย  

การปลอมแปลงเอกสารหรือผลตรวจสอบต่าง  ที่ส่งผล 
ต่อความน่าเชื่อถือ

จากงานวิจัยของส�านักงานเลขาธิการสภา 
การศึกษา รูปแบบการจัดการเรียนส�าหรับนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้น านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด   
เป็นการถอดบทเรียนสารพัดปัญหาจัดการศึกษาใน
สถานการณ์วกิฤตโิควดิ-19 : ทลายข้อจ�ากดั-สร้างคณุภาพ 
เท่าเทียม พบปราก การณ์ที่น่าสนใจ 4 เรื่องส�าคัญ

. ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อน คอื กลไกส�าคัญ
ที่ต้องรู้จักเลือกการใช้รูปแบบการเรียนอย่างสอดคล้อง 
และยืดหยุ่นตามความรุนแรงของการระบาดของไวรัส 
โควิด  สามารถผสมผสานทุกรูปแบบการเรียนใน  
ห้องปกติ  ในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาด การสอน
ออนไลน์  สอนผ่านโทรทัศน์ทางไกล    
รวมทั้งการไปเยี่ยมบ้านและก�าหนดใบงานแก่นักเรียน  

  เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน
2. ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ต้องร่วมกันปรับตัว 

เพื่อให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ต้อง
เรียนออนไลน์ที่บ ้านและกลับมาเรียนตามปกติเม่ือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดลดความรุนแรงลง ขณะที่
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีค่รอบคลมุถงึการศกึษา
ทั้งระบบต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับรูปแบบที่ ับ ้อน 
มากขึ้น และเร่งจัดเตรียมงบประมาณ และอุปกรณ์ให้แก่
นกัเรยีนทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเสยีโอกาสจากการเรยีนทางไกล 
เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือไม่มี
ไ าใช้ ควรใช้โอกาสนี้เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนให้การ
สนับสนุน

วรร ดี นำคสุ ปำน
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3. ต้องสร้างการสื่อสารท�าความเข้าใจให้ตรงกัน
ถงึนโยบายและมาตรการสนบัสนนุการเรยีนรูแ้ก่บตุรหลาน
ในสถานการณ์โควดิ  เพือ่ให้ผูป้กครองรบัทราบแนวทาง
ท่ีชัดเจนของรั บาลในการจัดการเรียนการสอนไม่ให้
ขาดตอน เบื้องต้นอาจท�าคู่มือการใช้สื่อการเรียนรู้ วิธีการ
ใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อเรียนออนไลน์

4.ผู้บริหาร ครู รวมถึงผู้ปกครอง อยากให้รั บาล
มีแผนรองรับการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่   

 โดยพร้อมประกาศใช้อย่างทันสถานการณ์  
ึ่งทุก ายมีความเข้าใจระดับหน่ึงถึงการจัดการเรียนการ

สอนรูปแบบใหม่ ทั้งการสั่งงานผ่านโ เชียลมีเดีย ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ผ่านการสอนออนไลน์ หรือให้ใบงาน
แก่นกัเรยีน ดงันัน้จ�าเป็นต้องพั นาแพลต อร์ม 
ที่เข้าถึงง่ายในทุกพ้ืนท่ี และจัดให้นักเรียนทุกคนสามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม

จากการถอดบทเรียนการจัดการการศึกษาใน
สถานการณ์วกิ ต ิผลจากงานวจิยัข้างต้น จะเหน็ว่าเมือ่เรา
เผชญิกบัสถานการณ์ในสภาวะวิก ต ิการสร้างองค์รวมของ
ความร่วมมือ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การตระหนักรู้
และแก้ไขปญหาที่เผชิญ และการจัดการความต่อเนื่องของ
ปญหาที่เกิดขึ้น เป็นขั้นตอนการป ิบัติที่จะแก้ไขปญหาได้
อย่างเร่งด่วน ดังนั้นเราควรจะมีรูปแบบในการบริหาร
จดัการเพือ่รบัมอืกบัเหตกุารณไ์ด้อยา่งมสีต ิทนัท่วงท ีหรอื
วางแผนเผชิญสถานการณ์ได้อย่างดีย่ิง จึงขอยกตัวอย่าง
ของสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ึ่งมีขั้นตอน
การบริหารจัดการสภาวะวิก ติ ไว้ดังนี้

ขั้นตอนการบริหารจัดการภาวะวิก ตินี้ ใช้กรอบ
แนวคิด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ประกอบด้วย
ขั้นตอนมาตรฐาน

 การวเิคราะห์ประเดน็ความเสีย่งภาวะวกิ ต ิ   
2  การเตรียมพร้อม 
3  การตอบสนองต่อภาวะวกิ ต ิด�าเนนิการแก้ไข 
4  การ น ูภายหลังวิก ติ 
องค์ประกอบในการบริหารจัดการภาวะวิกฤติ 

 นโยบายและความมุ่งมั่นของผู้บริหาร   
 

2  ทมีงานบรหิารภาวะวกิ ต ิผูรู้ห้น้าที ่และพร้อมด�าเนินการ 
เมื่อเกิดภาวะวิก ติ

3  แนวทางการบริหาร
4  แผนป ิบัติการ 
5  ระบบการสือ่สาร เครือ่งมอืสือ่สาร ผูส้ือ่สาร และวธิกีารสือ่สาร

โดยมีปจจัยที่ส�าคัญ คือ  การบริหาร และความ
เป็นผู ้น�า      
2  การด�าเนนิการ  3  การสือ่สาร 

กล่าวโดยสรุป สภาวะวิก ติโดยส่วนใหญ่จะเกิด
ข้ึนโดยที่ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้า การรู้ถึงความ
ส�าคัญและปญหา และมีขั้นตอนการเตรียมการล่วงหน้าไว้
ก่อนย่อมท�าให้เกดิความพร้อมในการรบัมอืกบัสถานการณ์
ต่าง  ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตได้ สถาบนัการศกึษาในระดับ
ต่าง  ผู้น�าองค์กรจึงควรจะได้ก�าหนดรูปแบบ แนวทาง  
ขั้นตอนการบริหารจัดการหรือมีแผนการเผชิญเหตุไว้ และ
เมื่อแก้ไขได้แล้วควรมีการถอดประสบการณ์เพื่อเป็น  
องค์ความรูข้องหน่วยงานนัน้  ไว้ ึง่อาจเป็นนวตักรรมใหม่ 
ในการบริหารจัดการการศึกษาก็เป็นได้

อ้างอิงจาก การบริหารจัดการภาวะวิก ติ . .
 และเอกสารประกอบแผนบรหิารความเส่ียง มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

จัดท�าโดยส�านักวางแผนกลยุทธ์องค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  20 2  
. . . 2556 .6.6.  และงานวิจัยของ

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา . . .
204 2
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ประวัติกำรศก ำ

ศึกษาศาสตรมหาบัณ ิต บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ครุศาสตรบัณ ิต คณิตศาสตร์  วิทยาลัยครูนครราชสีมา

ประวัติกำรรับรำชกำร

พ.ศ. 2563  ปจจุบัน รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 256   2563  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558  256  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556  255  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552  2554 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนบุญวั นา 2 จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 254   2552 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา จ.นครราชสีมา

เครื่องรำชอิสริยำภร

ทวีติยาภรณ์มงกุ ไทย ท.ม.

นำยเจริญ บุตะเ ียว
รองผู้อ�ำนวยกำร กลุ่มบริหำรทั่วไป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายเจริญ บุตะเขียว
รอง ู้อ�ำนวยกำร รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
กลุ่มบริหำรทั่ว ป
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีต้อนรับ
และแสดงความยนิดแีก่ นายเจรญิ บตุะเขียว  
ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในวันจันทร์ที่  
2 พ ศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม  
พณ  ศ.ม.ล.ปน มาลากลุ ตกึเ ลมิพระเกียรติ  
2 พรรษา บรมราชินีนาถ 

พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี
แก่รอง ู้อ�ำนวยกำร รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ 

นายเจริญ บุตะเขียว
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ขอแสดงความยินดี
แก่ข้าราชการครูที่เลื่อนเป็นวิทยฐานะ

ช�านาญการพิเศษ (คศ.3)
  

นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี

หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ

ได้เลือ่นเป็นวทิยฐานะครชู�านาญการพเิศษ (เชงิประจกัษ์ ว 13)
ตามค�าสั่งศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่ 618/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองค�า

หัวหนำ้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศที่ 2

ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
ตามค�าสั่งศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ที่ 619/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
ตามค�าสั่งศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่ 619/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

นางสาวขวัญรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

ได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
ตามค�าสั่งศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่ 597/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
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นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองค�า 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 

รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 

เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ
จารึกพระนามาภิไธยย่อ “กว” 
ประจ�าปี 2563

ขอแสดงความยินดี 
แก่ ้ำรำชกำรครู ที่ ด้รับรำงวัลจำกหน่วยงำนภำยนอก
  

นางลัดดา ฉิมพาลี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

ประจ�าปีการศึกษา 2563
เน่ืองในวันครูแห่งชาติ
พุทธศักราช 2564

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
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ยินดีต้อนรับครูใหม่
ภำคเรียนท่ี  ปกำรศก ำ 
  

นายสมคิด ภู่ไพจิตร์กุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี)

วันที่ย้ายมา 20 ตุลาคม 2563

นายณรงค์ฤทธิ์ โฮ้งจิก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี)

วันที่ย้ายมา 20 ตุลาคม 2563

นายจุฬา ทองดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ย้ายมา 20 ตุลาคม 2563

นางสาวสิริพรรณ โยธะวงษ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ย้ายมา 20 ตุลาคม 2563
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
เปดกำรเรียนกำรสอน องสถำนศก ำ
ภำคเรียนที่  ปกำรศก ำ 
  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เปดการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้ง
เตรียมความพร้อมในการคัดกรองตามมาตรการปองกัน 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 20    
อย่างเคร่งครดั มเีครือ่งตรวจวดัอณุหภูมแิละเจลแอลกอ อล์
ล้างมือ ติดตั้งบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน และบันไดทาง
ขึ้นทุกตึกเรียน 

โรงเรียนได้ท�าความสะอาดบริเวณต่าง  ของ
โรงเรียน ตึกเรียน ห้องเรียน และจัดโตะในห้องเรียน โดย 
เว้นระยะห่างตามก�าหนดของกระทรวงสาธารณสุข และ
จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สลับวันมาเรียน ตามตาราง
ก�าหนดการมาเรียน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปดเรียนโดยใช ้ รูปแบบการเรียนออนไลน์   
โดยจัดการเรียนการสอนแบบควบคู่กันไป
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มีครูผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมพิจารณา
ข้อสอบ ตัดสินผลการแข่งขัน และอบรมเตรียม 
ความพร้อมให้แก่นักเรียน คือ

นายธีรศักดิ เครือสุวรรณกุล หัวหน้าทีม
นางสาวจุ ามาศ กันภัย รองหัวหน้าทีม 

ทั้งนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปก สอวน. 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับเหรียญรางวัลครบ 
ทุกคนที่ส่งเข้าแข่งติดต่อกันเป็นปีที่สาม และมีล�าดับ
คะแนนอยู่ในเกณ ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรม  
สอวน. ค่าย 2 เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเป็นนักเรียน
ผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปก
ระหว่างประเทศ ประจ�าปี 2564 ในเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2564 ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี

ศูนย ์ ภูมิศาสตร ์โอลิมป ก สอวน. โรงเ รียน 
เตรียมอุดมศึกษา โดยกลุ ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวั นธรรม ได้ส่งนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าแข่งขันรายการ
ภูมิศาสตร์โอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันท่ี 6  0 ธันวาคม 2563 โดยมศีนูย์ภูมศิาสตร์โอลมิปก 
สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขัน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

ผลการแข่งขัน นักเรียนผู้แทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ทั้ง 6 คนได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง

นางสาวอัจ รียา เพียรอนุกูลบุตร ชั้น ม.6 ห้อง 8
นายปราชญ์ เทวาน มิตรกุล ชัน้ ม.6 ห้อง 25
นางสาวพัชชา ชาญประโคน ชัน้ ม.6 ห้อง 55

รางวัลเหรียญเงิน 
นายชญานนท์ วารีเกษม ชัน้ ม.5 ห้อง 66
นายพชร  บุญผาติ ชัน้ ม.5 ห้อง 822
นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ ชัน้ ม.5 ห้อง 822

นายธิติ ชื่นจิตต์
ชั้น ม.5 ห้อง 3

นายวรากร เดชาวรานภุาพ
ชั้น ม.4 ห้อง 4

นายนรกติติ ์สทุธนิรเศรษฐ์
ชั้น ม.5 ห้อง 66

นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์
ชั้น ม.4 ห้อง 4

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิก
ระดับทวีปเอเชีย ป 

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชำติ ครังที่ 
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นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  
14 คนและได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง จ�านวน 8 คน 
นายพุทธานุภาพ แซ่เอง ชั้น ม.6 ห้อง 125
นายนรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์ ชั้น ม.5 ห้อง 661
นายป้องเกียรติ โพธิ์ศรีดา ชั้น ม.5 ห้อง 937
นายธิติ ชื่นจิตต์ ชั้น ม.5 ห้อง 947
นายธนกฤต ธนสารสาคร ชั้น ม.4 ห้อง 947
นายวรากร เดชาวรานุภาพ ชั้น ม.4 ห้อง 947
นายณฐกร ชัยเดชาภินันท์ ชั้น ม.4 ห้อง 947
นายธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์ ชั้น ม.4 ห้อง 947

รางวัลเหรียญเงิน จ�านวน 1 คน 
นายกันตณัฐ รัตกิจนากร ชั้น ม.5 ห้อง 937

รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน 5 คน 
นายธีรภัทร วงศ์มณีโรจน์ ชั้น ม.5 ห้อง 654
นายภูริภัทร เพ็งค�าป้ัง ชั้น ม.5 ห้อง 661
นายภูภิพัทธ์ สิงขร ชั้น ม.5 ห้อง 934
นายณดล บุญพรหมธีรกุล ชั้น ม.5 ห้อง 937
นายธนกฤต อนันต์รัตนวิมล ชั้น ม.5 ห้อง 937

รางวัลพิเศษ 

คะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด 1 รางวัล
นายวรากร เดชาวรานุภาพ ชั้น ม.4 ห้อง 947

คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด 2 รางวัล
นายนรกิตติ์ สุทธินรเศรษฐ์ ชั้น ม.5 ห้อง 661
นายธนกฤต ธนสารสาคร ชั้น ม.4 ห้อง 947

การแข่งขันฟิสิกส์ โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19
ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2563
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นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน 8 คน และได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลเหรียญทอง จ�านวน 2 คน 
นายสิรวิชญ์ เอกพงศ์ไพสิ  ชั้น ม.6 ห้อง 25
นางสาวลิตา ตันติประภาส ชั้น ม.5 ห้อง 66

รางวัลเหรียญเงิน จ�านวน 4 คน 
นายธนภัทร ธนาโรจน์กุล  ชั้น ม.6 ห้อง 5
นางสาววรินทร จงเกียรติกาญจน์  ชั้น ม.5 ห้อง 3
นาย นณั ์ ศรีสงวนสัตย์ ชั้น ม.4 ห้อง 4
นายปณวัตร เตียเจริญ ชั้น ม.4 ห้อง 4

รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน 2 คน 
นายที ์ก ช ที รัชตธนกุล ชั้น ม.5 ห้อง 3
นายกรวิชญ์ เรือง ทธิ ชั้น ม.5 ห้อง 3

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16
 ค ะวิทยำศำสตร 

มหำวิทยำลัยเทค น ลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
ระหว่ำงวันที่    ธันวำคม  
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การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2563

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 
และได้รับรางวัลดังนี้

คะแนนรวมสูงสุด จ�านวน 1 คน
นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ชั้น ม.5 ห้อง 937

รางวัลเหรียญทอง จ�านวน 6 คน
นายภูมิปัญญา ชัยศรีสวัสดิ์สุข ชั้น ม.6 ห้อง 75
นายปัณณธร จ�ารูญฤทธิ์ ชั้น ม.6 ห้อง 125
นายเจตริน จินตเกษกรรม ชั้น ม.6 ห้อง 126
นายนภวัต ตันติศิริวัฒน์ ชั้น ม.5 ห้อง 661
นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย ชั้น ม.5 ห้อง 937
นายภูวเดช เหล่าผดุงรัชกร ชั้น ม.5 ห้อง 937

รางวัลเหรียญเงิน จ�านวน 4 คน
นายพัทธดนย์ เศวตปิยะกุล ชั้น ม.6 ห้อง 75
นางสาวจินต์ภาณี ดวงอุดม ชั้น ม.6 ห้อง 81
นายรวีวิชญ์ แอ่งขุมทรัพย์ ชั้น ม.5 ห้อง 332
นายณฐพล พึ่งตัวเอง ชั้น ม.5 ห้อง 332

รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน 3 คน
นายศักดิพัฒน์ เจียรธเนศ ชั้น ม.6 ห้อง 76
นายชัชพิมุข มะลิวัลย ์ ชั้น ม.6 ห้อง 77
นางสาวณิษา คงวรรัตน์ ชั้น ม.5 ห้อง 814
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นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 คนและได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลเหรียญทอง จ�านวน 2 คน
นายธีร์ไผท บุญยะรัตเวช ชั้น ม.6 ห้อง 38
นายไชยสรรค์ พิมพ์สมาน ชั้น ม.5 ห้อง 937

รางวัลเหรียญเงิน จ�านวน 2 คน
นายภูริศ โสภณยศวัฒน์ ชั้น ม.6 ห้อง 228
นางสาวคุณิตา เสี่ยงโรคาพาธร ชั้น ม.4 ห้อง 843

รางวัลเหรียญทองแดง จ�านวน 2 คน
นางสาวภิญญดา สรรมณ ี ชั้น ม.5 ห้อง 661
นายกฤติธีกุญช์ ภวเวส ชั้น ม.5 ห้อง 812

รางวัลเกียรติคุณประกาศ จ�านวน 2 คน
นายศุภวิชญ์ สาริกา ชั้น ม.5 ห้อง 332
นายรัชชานนท์ ศรีใส ชั้น ม.4 ห้อง 846 

การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17
ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 5 - 10 ธันวาคม 2563
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ขอแสดงความยินดีแก่ นำงสำวศฤขณัญญำ กันตนฤมิตรกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ห้อง 46 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยในการรับทุนการศึกษา 00  มูลค่า .8  
ล้านบาท จาก “โครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ” ในการศึกษาต่อที่  

   และได้รับเกียรติใน านะตัวแทนนักเรียนทุน กล่าวขอบคุณประธาน
ในพิธีมอบทุนการศึกษาจากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น าน สพ  และงานพั นานวัตกรรม
การจัดการศึกษา โดย คุณเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรั มนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ พร้อมด้วย .   ตัวแทนเอกอัครราชทูตอังก ษประจ�า
ประเทศไทย .   ตัวแทนเอกอัครราชทูตสหรั อเมริกาประจ�าประเทศไทย  
วันที่ 4 พ ศจิกายน 2563 

ธนำคำรกสิกรไทย ได้จดักจิกรรมการอบรมเข้าค่าย “YOUNG 

TECH START UP KAMP ปลดล็อคไอเดีย ก้าวสู่ธุรกิจ 

สตาร์ทอัพ” โดยนกัเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษาศกึษาตอนปลาย 
ทีผ่่านการคดัเลอืกแต่ละทีมท�าแผนธรุกจิแข่งขันกนั ก่อนท�าการ
คัดเลือก จาก  ทีม เหลือ 5 ทีม

ช่ืนชม ยินดี
สมศักดิ์ศรีเตรียมอุดมฯ
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ขอแสดงความยินดีแก่ นำยกรวิชญ์ ปอยสูงเนิน นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 4 นักเรียนทุน พสวท. ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ 

รุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 23 (Young Scientist Competition : 

YSC2021) รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนษิ าธิราชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา  สยามบรมราชกมุาร ีทนุการ
ศกึษา 60 000 บาท พร้อมโล่รางวัล และได้รับสิทธิการเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน   

 202  หัวข้อโครงงานเร่ือง “การระบุ microRNA  

ตวัควบคุมหลักทีส่ามารถกระตุน้เซลล์ผนังมดลูกของมนษุย์  

(Human Endometerial cell line: RL 95-2) ให้พร้อมรับ

การฝังตัวของตัวอ่อนมนุษย์ภายนอกร่างกาย”

อาจารย์ที่ปรึกษา นายพิษณุ จันทรเสวต  
ครโูรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา และ ดร.ชนต ิจนัทรโชตชิชัวาล   
ดร.กอบชัย ดวงรัตนเลิศ บัณ ิตทุน พสวท.

ธนาคารกสกิรไทยได้ให้เงนิสนบัสนุนการพั นาแผนธรุกจิ เพ่ือกลบัมาน�าเสนอผลงานในรอบชงิชนะเลศิ มผีลการแข่งขนั ดงันี้

ทีม ARAI D 

นำงสำววริษำ รุ่งอำรยะ ชัน้ ม.5 ห้อง 35
นำงสำวมนรดำ ชิวหวรรณ ชัน้ ม.5 ห้อง 35

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
พร้อมทุนการศึกษา 20 000 บาท

ทีม SOI-Aspect

นำยสรวิชญ์ แตงแก้ว ชัน้ ม.4 ห้อง 46
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
พร้อมทุนการศึกษา 0 000 บาท
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ดร.วรรณด ีนาคสขุปาน ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ร่วมเป็น
เกียรติและแสดงความยินดีแก ่ 
นำงสุภำณี ธรรมำธิคม ในโอกาส
เข้ารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรียน
สตรีวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียน
สตรีวิทยา วันที่ 9 พฤศจิกายน  
2563 

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดง 
ความยินดีแก่นำยอำจินต์ แซ่อุน ครูกลุ่มสาระ
การ เรี ยนรูภาษาอั งกฤษในโอกาสเข ้ ารับ 
ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร  
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ณ หอประชุมโรงเรียน
สิริรัตนาธร วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 

ดร.วรรณด ี นาคสุขปาน ผูอ้�านวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดง 
ความยินดีแก่นำงสำวสุธำสินี พลอยขำว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาส 
เข้ารับต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 ณ หอประชุม 
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 

ภารกจิผูอ้�านวยการ
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กำรประชุมผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพม.กท 1

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู ้อ�านวยการ
โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดราชบพิธ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ก่อนแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำ

ดร . ว ร รณดี  นาค สุขปาน  ผู ้ อ� านวยการ โ รง เ รี ยน 
เตรียมอุดมศึกษา  เป็นวิทยากรการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2563 (ระยะที่ 1) ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 7-14 ธันวาคม 2563 

ผู ้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ  

ร่วมประชุม “คณะกรรมกำรจัดท�ำแผนพัฒนำ 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ” เพื่อพัฒนำ 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีสมรรถนะ 

ในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษำธิกำร

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ร่วมประชุม “คณะกรรมการ 
จดัท�าแผนพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา” 
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
สมรรถนะในศตวรรษที่  21 ของกระทรวง
ศกึษาธกิาร เพ่ือจัดท�าแผนพฒันาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารงาน 
การพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ช้ัน 8 กระทรวง
ศึกษาธิการ วันที่ 12 มกราคม 2564 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ร่วมพิธีเปิด

ป ้ ำยส� ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำกรุงเทพมหำนคร เขต 1

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะรอง 
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

สร้ำงพลังคิด สำนพลังบวก เสริมพลัง

สร้ำงสรรค์

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู ้อ�านวยการ
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา พร้อมคณะรอง
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ร่วมเป็นเกียรติในงาน “สร้างพลังคิด  

สานพลังบวก เสริมพลังสร้างสรรค์”  
เพื่อต ้อนรับและแสดงความยินดีแก ่ 
ผู้บริหารโรงเรียนในโอกาสท่ีได้รับแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่ ที่โรงเรียนในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ณ โรงแรมเอเชีย 
กรุงเทพฯ วันที่ 18 มีนาคม 2564 
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นำยทรงเกียรติ เทพประเสน
รองผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ปีการศกึษา 2564 ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น าน ได้มีประกาศเรื่อง นโยบายและแนวป ิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น าน ปีการศึกษา 2564 
และก�าหนดให้โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา สอบคดัเลือกนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4  
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 โรงเรียนจึงประกาศรับนักเรียนจ�านวน 520 คน 
ตามรายละเอียดและแผนการเรียนดังนี้ 

ล�ำดับ แผนกำรเรียน จ�ำนวนที่รับ (คน)

วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 000
2 ภาษา  คณิตศาสตร์ 20
3 ภาษา  รั่งเศส 80
4 ภาษา  เยอรมัน 80
5 ภาษา  ญี่ปุน 80
6 ภาษา  จีน 80

ภาษา  สเปน 40
8 ภาษา  เกาหลี 40

รวม 1,520

ล�ำดับ ประเภทกำรรับนักเรียน จ�ำนวนที่รับ (คน)

โควตาจังหวัด 306
2 โควตาโอลิมปกวิชาการ 35
3 ความสามารถพิเศษและที่มีเงื่อนไขพิเศษ ถ้ามี 6
4 สอบคัดเลือกทั่วไป 0

รวม 1,520

จ�านวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปีการศึกษา 2564  

วัน/เดือน/ปี
แผนกำรเรียน

วิทย์-คณิต ภำษำ-คณิต ภำษำ-ฝรั่งเศส ภำษำ-เยอรมัน ภำษำ-ญี่ปุ่น ภำษำ-สเปน ภำษำ-จีน ภำษำ-เกำหลี รวม

20 กมุภาพนัธ์ 2564 558 48 60 33 23 8 2
2  กมุภาพันธ์ 2564 323 4 62 4 8 28 0 880
22 กมุภาพนัธ์ 2564 285 40 5 55 0 42 8 68 853
23 กมุภาพนัธ์ 2564 342 20 06 6 06 50 33 2 2
24 กมุภาพันธ์ 2564 3 440 3 8 52 6 4 82 40 4 4

รวม 8,948 1,040 501 383 556 227 645 465 12,765

แผนภูมิแสดงจ�านวนร้อยละ 
ของนักเรียนสมัครสอบคัดเลือก 

เข้าศึกษาชั้น ม.4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 
(ต.อ.รุ่น 84)

70%
8%

4%
3%

4%

4%
2% 5%  วิทย์  คณิต

 ภาษา  คณิต
 ภาษา  รั่งเศส
 ภาษา  เยอรมัน
 ภาษา  ญี่ปุน
 ภาษา  สเปน
 ภาษา  จีน
 ภาษา  เกาหลี

กลุ่มบริหารวิชาการ
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กำรรับสมัครนักเรียนประเภทโควตำ
โอลิมปิกวิชำกำร และประเภท 
ควำมสำมำรถพิเศษ
นักเรียนสมัครประเภทโควตาโอลิมป ิกวิชาการ  
และประ เภทความสามารถพิ เศษ ยื่ นหลักฐาน 
แสดงคุณสมบัติ วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2564  
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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สอบคัดเลือกนักเรียนประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ
และประเภทความสามารถพิเศษ
วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนประเภทโควตาโอลิมปิกวิชาการ
และประเภทความสามารถพิเศษ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่ำงกำรปิดสถำนศึกษำด้วยเหตุพิเศษ

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ระหว่างการปดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 20   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร
ได้ก�าหนดให้ครูท่ีปรึกษาพบนักเรียนในชั่วโมงโ มรูมโดยใช้รูปแบบออนไลน ์ 
เพือ่สอบถามและตดิตามการเรยีนในรปูแบบออนไลน์รวมไปถึงรับทราบข้อมูล
ปญหาของนกัเรยีน ส�าหรบัการตดิตามดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน

กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีนและบคุลากรได้จดัท�าแบบประเมนิตนเองของนกัเรยีน 
ระหว่างการปดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 20   เพือ่รวบรวมข้อมลูให้กับครทูีป่รกึษา
และหวัหน้าตกึได้ทราบส�าหรบัการตดิตามดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนต่อไป โดยให้
นักเรียนตอบแบบประเมินตนเองออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564  
มีนักเรียนตอบแบบประเมินตนเองทั้งสิ้น 3 600 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
ของนักเรียนทั้งโรงเรียน มีรายละเอียดดังนี้

ว่ำที่ร้อยตรี มำนพ เพ็ญรัศมี
รองผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำร 

กิจกำรนักเรียนและบุคลำกร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 จ�านวน 352 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 3 .6
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 จ�านวน 226 คน 

 คิดเป็นร้อยละ 34
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ�านวน 022 คน 

 คิดเป็นร้อยละ 28.4

1. จ�าแนกตามระดับชั้น
2. ในช่วงประกาศ

ปิดสถานศึกษา

นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

37.6%

34%

28.4%

 กรุงเทพมหำนคร  จ�านวน 2 0  คน
 คิดเป็นร้อยละ 5 . 5
 ปริมณฑล จ�านวน 58  คน

 คิดเป็นร้อยละ 6. 4
 ต่ำงจังหวัด จ�านวน 40 คน

 คิดเป็นร้อยละ 26.

57.75%
16.14%

26.11%

กลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีนและบคุลากร
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กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่ำงกำรปิดสถำนศึกษำด้วยเหตุพิเศษ

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ใช่ 13.14% ไม่ใช่ 86.86%

ใช่ 97.61% ไม่ใช่ 2.39%

ใช่ 93.61% ไม่ใช่ 6.39%

ใช่ 96.06% ไม่ใช่ 3.94%

ใช่ 82.89% ไม่ใช่ 17.11%

ใช่ 82.89% ไม่ใช่ 17.11%

ใช่ 67.22% ไม่ใช่ 32.78%

ใช่ 95.67% ไม่ใช่ 4.33%

ใช่ 25.03% ไม่ใช่ 74.97%

ใช่ 88.75% ไม่ใช่ 11.25%

ใช่ 79.61% ไม่ใช่ 20.93%

ใช่ 57.97% ไม่ใช่ 42.03%

ใช่ 60.89% ไม่ใช่ 39.11%

ใช่ 82.89% ไม่ใช่ 17.11%

ใช่ 82.89% ไม่ใช่ 17.11%

3. พักอาศัยอยู่กับ

4. ในช่วงที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนเข้าเรียนออนไลน์หรือไม่

 เข้าเรียน จ�านวน 3 554 คน คิดเป็นร้อยละ 8. 2
 ไม่เข้าเรียน ค้นคว้าด้วยตนเอง  จ�านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ .28

98.72%

1.28%

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเรียนออนไลน์

 แท็บเล็ต ไอแพด จ�านวน 2 5 คน
 คอมพิวเตอร์ จ�านวน 862 คน
 โทรศัพท์มือถือ จ�านวน 430 คน

 ครอบครัว จ�านวน 3 6 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 
 ผู้ปกครอง จ�านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5
 คนเดียว จ�านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8
 อื่น  เช่น ญาติ  เพื่อน จ�านวน  คน คิดเป็นร้อยละ 0.5

4.8%

0.5%

88.2%

6.5%

ปัญหาที่พบในกรณีที่ต้องค้นคว้าด้วยตนเอง

 อุปกรณ์ไม่พร้อม จ�านวน 6 คน
 ไม่ทราบข้อมูล จ�านวน 2 คน
 เข้าค่ายโอลิมปกวิชาการ จ�านวน 5 คน
 อื่น   จ�านวน 23 คน

ตอนที่ 2 สรุปแบบประเมินตนเอง

ด้านพฤติกรรม
. ที่พักอาศัยของนักเรียนมีผู้ท่ีเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือผู้ที่ 

เดนิทางไปยงัพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุม
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอก 

ที่พักอาศัย
3. หมั่นล้างมือบ่อย  ด้วยน�้าสะอาด สบู่ หรือ เจลแอลกอ อล์  

หลังจากที่มีการสัมผัสบริเวณต่าง
4. หลีกเล่ียงการไปสถานที่ที่มีความแออัดหรือที่ชุมชนที่ เสี่ยง 

ต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20  
5. รักษาระยะห่างในการท�ากิจกรรมต่าง  อย่างน้อย  เมตร

6. ติดตามข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่าง  เกี่ยวกับสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดและการปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20  

ด้านอารมณ์ ความรู้สึก
. ันกังวลว่า ันจะเรียนไม่ทันเพื่อน

2. ันคิดว่าครูให้งานมากเกินไป

3. ันคิดว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ที่มีอยู ่เป็นอุปสรรค 
ต่อการเรียน

4. ันกังวลเกี่ยวกับการสอบที่จะมีขึ้น

5. ันกังวลเกี่ยวกับการติดตามข่าวสารด้านการเรียนกับครูผู้สอน

6. นักงัวลว่าสถานการณ์โควดิจะมีผลกระทบต่อรายได้ของครอบครวั

. ันไม่มั่นใจที่จะเดินทางออกจากที่พักอาศัย

8. ันไม่มั่นว่าจะดูแลตนเองได้ดีเท่าที่ควร

. ันกังวลว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20
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วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร
ได ้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ ่มเอไอซี  
เรื่อง กระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วม ณ ธีรมา คอจเทจ รีสอร์ท 
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ผูอ้�านวยการ ดร.วรรณด ีนาคสขุปาน 
พร้อมด้วยรองผู้อ�านวยการทรงเกียรติ  
เทพประเสน และรองผู้อ�านวยการ
เจริญ บุตะเขียว ร่วมเดินทางไป 
ให้ก�าลังใจนักเรียนระหว่างการจัด
กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักเรียนกลุ่มเอไอซี 
เรื่อง กระบวนการท�างานแบบมีส่วนร่วม



วารสารเตรียมอุดมศึกษา	 ปีที่	31	ฉบับที่	57	เดือนธันวาคม	2563	-	มีนาคม	2564	 37

กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) เป็นวิธีการ 
ที่พัฒนาขึ้นมาโดยสถาบัน Organization Development :  
An In te rna t iona l  Ins t i tu te  (ODI I )  สหรั ฐอ เมริกา  
โดย William E.Smith และ Turid Sato เป็นกระบวนการที่ 
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาใช้ความรู้เชิงบวกต่อกัน 
A-Appreciation ร่วมกนัสร้างปณธิาน สร้างอนาคตทีพ่งึปรารถนา
ของกลุ่มแล้วใช้ปัญญาร่วมกนัด้วยการแลกเปล่ียน คิดค้นวธีิการส�าคญั
I-Influence ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมให้เกิดกระท�า 
C-Control เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและคิดร่วมกันถึงคุณค่าที่อยากเห็นเป็น 
เป้าหมายใหญ่แล้วน�าสู่การปฏิบัติที่เป็นไปได้จริง

ส�าหรับนักเรียนกลุ่มเอไอซี เป็นกลุ่มนักเรียนที่
มีจิตอาสาของโรงเรียนที่ร่วมด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ควบคู่ไปกับคณะกรรมการนักเรียน
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นำยกิตติภพ ภว ั กุลธร
รองผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กลุ่มงาน งานการเงินและบัญชี
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ป ิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงินบ�ารุงการศึกษา
และมอบเอกสารหลัก านแก่ครูที่รับมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 0 .30  6.30 น.
ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน ตึก 60 ปี

กลุม่บรหิารงบประมาณ
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กลุ่มงานสารบรรณ

การประชุมครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ลงทะเบียนต้อนรับ ผู้อ�านวยการ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน
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กลุ่มงานพัสดุและงานยานพาหนะ

การจัดรถบริการคณะกรรมการก�ากับการสอบคัดเลือก 
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2564 ณ เมืองทองธานี

การปรับปรุงรถตู้รองรับการบริการนักเรียน  
ครู และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

การมีส่วนร่วมในการพั นาโรงเรียนโดยการทาสีสัญลักษณ์จราจรภายในโรงเรียนของพนักงานขับรถ
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งานแผนงาน

การประชุมก�าหนดแนวป ิบัติการจัดท�าแผนป ิบัติการ
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 30 กรก าคม 2563 
ณ ห้องคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี
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ปรับแต่งภูมิทัศน์

ภายในโรงเรียน

จากสวนนงนุช

ตรวจสอบระบบ 

และแก้ปัญหา

ระบบไฟฟ้า 

และระบบเสียง

ตามสาย

กลุม่บริหารทัว่ไปป บิตังิานตามแนวทางการบรหิารโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา 
โดยการน�าแผนพั นาป ิบัติงานตามแนวทางการบริหารโรงเรียน ึ่งได้รับ
มอบหมายให้ด�าเนนิการโครงการพั นาสิง่แวดล้อมและสนบัสนนุเสรมิสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ ดังนี้ 
. โครงการพั นาสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งเรียนรู้ งานบริหารส�านักงาน  

2. โครงการพั นาสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งเรียนรู้ งานอาคารสถานที่
3. โครงการพั นาสิ่งแวดล้อม พร้อมแหล่งเรียนรู้ พั นากลาง

งำนบริกำรด้ำนสำธำร ูป ภค
งำนบริกำรด้ำนปรับภูมิทัศน์เสริมสร้ำงกำรเรียนกำรสอน

งำนบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค

นำยเจริญ บุตะเ ียว
รองผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

กลุม่บรหิารทัว่ไป
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งานบริการด้านสุขภาพอนามัย/สาธารณสุข
กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร  
ให้มีความสอดคล้องครบทุกด้านขององค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างครบถ้วน  
ที่จะท�าให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีพฤติกรรมต่างๆ  
ที่เหมาะสมน�าไปสู่การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสังคมที่ดี

กลุม่บรหิารทัว่ไป ได้รบัมอบหมายให้ดแูลด้านความสะอาดห้องเรยีนและอาคารสถานท่ีภายใน
โรงเรียน โดยการฉีดพ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และจัดท�ามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการปฏิบัติตนของนักเรียน บุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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ท�าความสะอาด

ภายในห้องเรียน
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ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ�าปี

โดยมีการบริการจากโรงพยาบาล

ฉีดก�าจัดปลวกหนูและยุง  

รอบบริเวณโรงเรียน ประจ�าทุกเดือน
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นำงสำวพชัรวลยั ป่ินทอง ชัน้ ม.6 ห้อง 224 ปีการศกึษา  
2562 เข้ารับประทานรางวัลชนะเลิศ กำรแข่งขันกำร

แสดงควำมสำมำรถเรียนรู้พระรำชนิพนธ์ ในรัชกำลที ่6  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จาก พลเอก หม่อมเจ้า
เ ลิมศึก ยุคล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารนวมภูมินทร์ 
วชิราวุธวิทยาลัย วันที่ 6 พ ศจิกายน 2563

นำยแสงตะวัน สุรกำร ชั้น ม.6 ห้อง 55 และนำยพชรพล ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล ชั้น ม.6 ห้อง 56  
ได้รับรางวัลชนะเลศิ กำรแข่งขนัตอบปัญหำวชิำกำร ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย เนือ่งในงำน  

“วันกรมพระปรมำนุชิตชิโนรส” ประจ�าปี 2563 จัดโดยชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
จุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั และวดัพระเชตพุนวมิลมงัคลาราม เข้ารบัเกยีรตบิตัร และทนุการศกึษา 
2 000 บาท จากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม วันที่  ธันวาคม 2563

กำรแข่งขันโต้วำทีระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เนื่องในงำนนิตินิทรรศน์ 

ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวนัท่ี 6  30 มกราคม 2564 ผลการแข่งขนัมดีงันี้

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

รบัโล่รางวลัจาก ศ.ดร.อกุ ษ มงคลนาวนิ ผูก่้อตัง้คณะนติศิาสตร์ จุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เกียรติบัตร และเงินรางวัลจ�านวน 0 000 บาท นักเรียนผู้เข้า
แข่งขัน ได้แก่

นายภูดิศ ศิริรัตน์มงคล ชั้น ม.6 ห้อง 3
นายณั นันท์ ศิริไพพรรณ  ชั้น ม.6 ห้อง 224
นางสาวชญานิษ ์ สุวรรณธาตรี  ชั้น ม.5 ห้อง 34

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย



วารสารเตรียมอุดมศึกษา	 ปีที่	31	ฉบับที่	57	เดือนธันวาคม	2563	-	มีนาคม	2564	 47

ผ่านเข้ารอบแรก

ในการแข่งขันกลอนสด 

นำยธณชล วิมลสัจจำรักษ์

ชั้น ม.6 ห้อง 5  
นำยสฤษฎคุณ พิไลยเกียรติ

ชั้น ม.6 ห้อง 226

นักเรยีนโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษำ ทมีที ่2 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอันดบั 2

รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจ�านวน 3 000 บาท นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
นางสาวภาวิดา สุวรรณพ กษ์  ชั้น ม.4 ห้อง 66
นางสาวกรุณา นิติวงศ์  ชั้น ม.4 ห้อง 344
นายชัยภัทร อินทะเสม  ชั้น ม.4 ห้อง 43

นำงสำวร้อยแก้ว เปลีย่นบ�ำรงุ ชัน้ ม.4 ห้อง 444 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ กำรประกวดพดูสนุทรพจน์ เนือ่งในวนัพ่อแห่งชำติ  

5 ธันวำคม 2563 ในหัวข้อ “เรียงร้อยค�ำสอน พรแห่งพระรำชำ” ในโครงการสืบสานวันส�าคัญของชาติ รับเกียรติบัตร 
และทุนการศึกษาจ�านวน 3 000 บาท ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วันที่ 3 ธันวาคม 2563

กำรประกวดพดูสนุทรพจน์ ในหวัข้อ “เยำวชนตระหนักรู้รักภำษำไทย” และแข่งขนักลอนสด ในงำนวันวิชำกำร 100 ปี 

เ นต์คาเบรียล ณ โรงเรียนเ นต์คาเบรียล วันที่ 25 พ ศจิกายน 2563 ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดพูดสุนทรพจน์
นำงสำวดั่งฝัน เตำะสกุล

ชั้น ม.4 ห้อง 662
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กำรแข่งขันคณิตศำสตร์โครงกำรแข่งขันควำมรู้คณิตศำสตร์พื้นฐำนมหำวิทยำลัย ระดับมัธยมศึกษำ ครั้งที่ 14  
จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 
วนัที ่2  พ ศจกิายน 2563 ผลการแข่งขันมีดังนี้

นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์ ชั้น ม.6 ห้อง 25
นายมุ ิราช ลักษณวิศิษ ์ ชั้น ม.6 ห้อง 25

นายก้องภพ ปยะกมลานนท์ ชั้น ม.5 ห้อง 3
นายนิธิศ อัญชลีนุกูล ชั้น ม.5 ห้อง 3

นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ชั้น ม.5 ห้อง 3
นางสาวปารพิม อัตาหกุล ชั้น ม.5 ห้อง 3

นายกรพลก ต วีระอาชากุล ชั้น ม.4 ห้อง 4
นายวสวัตติ ระวังวงศ์ ชั้น ม.4 ห้อง 4

นายวริทธิ วิริยประสิทธิชัย ชั้น ม.4 ห้อง 4
นายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว ชั้น ม.4 ห้อง 4

ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้รับเชิญ

เป็นวิทยำกรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

นำยอุเทน เศวตกุญชร ได้รับเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุ ิ
ในการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ในงานวิชาการ 00 ปี 
โรงเรียนเ นต์คาเบรียล

นำยอุเทน เศวตกุญชร ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุ ิพิจารณาต้นร่าง
แนวการจัดการเรียนรู้แบบเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4  6 สสวท.

ทีมเตรียมอุดมศึกษำ A
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ทีมเตรียมอุดมศึกษำ B
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมเตรียมอุดมศึกษำ C
ได้รับรางวัลชมเชย

ทีมเตรียมอุดมศึกษำ D
ได้รับรางวัลชมเชย

ทีมเตรียมอุดมศึกษำ E
ได้รับรางวัลชมเชย

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์
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นำยอุเทน เศวตกุญชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์โครงการพั นา 
อัจ ริยภาพทางคณิตศาสตร์    2020 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ว่ำทีร้่อยตร ีวชัรสันต์ อินธสิำร ได้รับเชญิเป็นวทิยากรให้ความรู้  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนาราม 

ในพระราชปูถมัปสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา  สยามบรมราชกมุารี

ว่ำที่ร้อยตรี วัชรสันต์ อินธิสำร เป็นคณะกรรมการจัดท�า
กรอบเนือ้หาหลกัสตูรการแข่งขนัคณติศาสตร์ระดบันานาชาติ 
ประจ�าปี 2564 ในโครงการพั นาการเรียนรู ้สู ่สากล  
ส�านักพั นานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น าน

นำงสำวอำมนีะ นำคสกุ เป็นวทิยากรพเิศษช่วยสอน โรงเรยีนวดัปทมุวนาราม ในพระราชูปถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี ตลอดปีการศึกษา 2563
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ภำควิชำธรณีวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ได้ด�ำเนินกำรจัดอบรมค่ำย 2 ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 ธันวำคม 2563 

และคดัเลอืกผูแ้ทนเข้ำแข่งขนัระดบัประเทศ วชิำวทิยำศำสตร์โลก

และอวกำศโอลิมปิก นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำได้เป็น 

ผู้แทนกำรแข่งขันระดับประเทศ 4 คน ดังนี้

นายกวิล เพชรปลูก ชั้น ม.5 ห้อง 66
นายปกรณ์ ธีระศักดิ ชั้น ม.5 ห้อง 34
นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ ชั้น ม.5 ห้อง 3
นายวริทธินันท์ กิตติชัยกุลกิจ ชั้น ม.4 ห้อง 45

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

โดยเน ้นกำรลง มือปฏิ บัติ จ ริ ง  

กำ รฝ ึ กทั กษะกำร ใช ้ อุ ปกรณ ์ 

กำรทดลองทำงเคมี และกำรทดลอง

ปฏิกิริยำของสำรประกอบไอออนิก 

โดยครูสถำพร สู่สุข

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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นำงสำวศรสวรรค์ วัฒนวงษ์

ชั้น ม.4 ห้อง 43 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ได ้เป ็นตัวแทนระดับจังหวัด เขตพื้นที่ 
การศึกษากรุงเทพมหานคร  ไปแข่งขันต่อ 
ในระดับภูมิภาค ภาคกลาง  การแข่งขัน
ประกวดบรรยายธรรม ประจ�าปี พ.ศ. 2564 
จัดโดยส�านักพั นาคุณธรรมจริยธรรม  
กรมการศาสนา ณ วดัประยุรวงศาวาสวรวหิาร  
กรุงเทพมหานคร วันที่  มีนาคม 2564 

นำงสำวกนกรดำ แซ่โซว

ชั้น ม.6 ห้อง 46 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข ่งขันสุดยอดความรอบรู ้
สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในวันวิชาการ 00 ปี 
โรงเรยีนเ นต์คาเบรียล รับเกยีรตบัิตร  
และทุนการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั นธรรม น�านักเรียนผู้แทนโรงเรียน
กทักษะภาคสนาม ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน 

ในรายการภูมิศาสตร์โอลิมปกระดับชาติครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6  0 ธันวาคม 2563 
โดยมศีนูย์ภูมศิาสตร์โอลมิปก สอวน. โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยัเป็นเจ้าภาพผูจ้ดัการ
แข่งขัน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม
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ครูเป็นวิทยำกรให้หน่วยงำนภำยนอก 

นายน�าโชค อุน่เวยีง ร่วมประชมุป บัิตกิารพั นาส่ือ 65 พรรษา 
ในโอกาสท่ีสมเด็จพระกนิษ าธิ ราชเจ ้ า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ  
65 พรรษา เพื่อด�าเนินงานพั นาสื่อการเรียนการสอนตาม 
พระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษ าธิราชเจ้า  

นายน�าโชค อุ ่นเวียง เป็นวิทยากรโครงการพั นา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมยกระดับ 
ผลสัม ทธิทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู ้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวั นธรรม ให้แก่นกัเรยีนระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิริรัตนาธร

นายน�าโชค อุ่นเวียง และ
นางสาวสิรินาถ พงษ์ธนู 
เป็นวิทยากร กิจกรรม
พั นาทักษะการจัดการ
เรียนรู ้สั งคมศึกษา  
ส า ร ะ เ ศ รษ ศาสต ร ์  
แก ่นิสิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโร  
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นายน�าโชค อุน่เวยีง เป็นวทิยากร
ยกระดบัผลสมั ทธทิางการเรยีน
ของกลุ ่ ม ส า ร ะก า ร เ รี ย น รู ้
สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วั นธรรม ให้แก่นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

นายน�าโชค อุ่นเวียง เป็นวิทยากรยกระดับ
ผลสัม ทธิทางการเรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวั นธรรม 
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ และโรงเรียน
ศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  
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นำยปัณณทัต ตั้งบวรพิเชฐ ชั้น ม.5 ห้อง 336
ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนทีมชายอายุไม่เกิน 2  ปี กำรแข่งขันเทเบิลเทนนิส 

ชิงแชมป์สโมสร M Electrolyte Club Table Tennis Championships 2020 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเยาวชนทีมชายอายุไม่เกิน 8 ปี การแข่งขันเทเบิล
เทนนิสชิงแชมป สโมสร       
2020 ณ ห้องไอส์แลนด์ อลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแ ชั่นไอส์แลนด์ ระหว่างวันที่  
23  28 ตุลาคม 2563

นำงสำววชิรญำณ์ แก้วไสย ชั้น ม.4 ห้อง 44
ชนะเลิศอันดับท่ี 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี การแข่งขันกี าระหว่าง 
โรงเรียนกรมพลศึกษา กี าเทเบิลเทนนิส ระหว่างวันที่ 4  25 พ ศจิกายน 2563

นำยเพิ่มบุญ ดวงโสมำ ชั้น ม.5 ห้อง 336
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุ 
ไม่เกิน 6 ปี การแข่งขันกี าระหว่างโรงเรียน
กรมพลศึกษา กี าเทเบิลเทนนิส ระหว่างวันที่ 
4  25 พ ศจิกายน 2563

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา

กี ำเทเบิลเทนนิส



วารสารเตรียมอุดมศึกษา	 ปีที่	31	ฉบับที่	57	เดือนธันวาคม	2563	-	มีนาคม	2564	 55

นำงสำวธมนพรรณ จงเลิศตระกูล ชั้น ม. 6 ห้อง 5
รองชนะเลิศหญิงคู่ รายการ     5
ระหว่างวันที่   24 ตุลาคม 2563
รองชนะเลิศหญิงเดีย่ว รายการ     5
ระหว่างวนัที ่2   พ ศจกิายน 2563

นำงสำวพิมพ์รดำ จัตวำพรวนิช ชั้น ม. 6 ห้อง 223
ชนะเลิศประเภทคู่ รายการ  
ระหว่างวันที่   8 พ ศจิกายน 2563
ชนะเลิศประเภทเดี่ยว รายการ  
ระหว่างวันที่ 22  2   พ ศจิกายน 2563
รองชนะเลิศประเภทคู่ รายการ   2020 
ระหว่างวันที่ 22  2  ธันวาคม 2563

นำยรฐนนท์ ตั้งธนศฤงคำร ชั้น ม.6 ห้อง 32
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี เทนนิสเยาวชน 
พีทีทีจูเนียร์แชมเปียนชิพส์ ภาคกลาง 2020 ระหว่าง 
วันที่ 4  5 พ ศจิกายน 2563
รองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน 8 ปี พีทีทีจูเนียร์
เทนนิสมาสเตอร์คัพ 2020 ระหว่างวันที่ 5  0 ธันวาคม 
2563

กี ำเทนนิส
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นำงสำวณวติำ วบิลูย์ธรีวฒุ ิ ชั้น ม.5 ห้อง 642
เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลา ประเภทกรุป ท่าชุดรวมอุปกรณ์ รุ่นประชาชน การแข่งขันออมสิน กี ายิมนาสติกชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่   22 พ ศจิกายน 2563
เหรยีญทอง ยมินาสตกิลลีาประเภทกรปุ 5 บอล รุน่ประชาชน การแข่งขนัออมสนิ กี ายมินาสตกิชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่   22 พ ศจิกายน 2563
เหรียญทอง ยิมนาสติกลีลาประเภทยิมแดน ์ การแข่งขันออมสิน กี ายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 40  
ณ จงัหวดัสโุขทยั ระหว่างวนัท่ี   22 พ ศจิกายน 2563
เหรียญเงิน ยิมนาสติกลีลา ประเภททีม บุคคลรวมอุปกรณ์ การแข่งขันออมสิน กี ายิมนาสติกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่   22 พ ศจิกายน 2563

นำงสำวณฐักฤตตำ สธุรรม ช้ัน ม.5 ห้อง 333
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า  พระราชทาน
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง

 ดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�าปี 2563 

 เหรียญทองดิเรกคุณากรณ์

เหรยีญทอง ประเภททมีพมุเ ่ รสีไตล์ เเมท       
เหรียญทอง ประเภททีมหญิงประเภทพุมเ ่ เเมทชิงเเชมปประเทศไทย
เหรียญเงิน ประเภทเดี่ยวหญิงพุมเ ่เเมทชิงเเชมปประเทศไทย
เหรียญทอง ประเภทเดี่ยวหญิงพุมเ ่    
 ชิงเเชมปชายหาดประเทศไทย
เหรียญเงิน เดี่ยวหญิงพุมเ ่ รีสไตล์    
 ชิงเเชมปชายหาดประเทศไทย
ถ้วยยอดเยี่ยม ประเภทเดี่ยวหญิง    
 ชิงเเชมปชายหาดประเทศไทย

กี ำเทควัน ด

กี ำยิมนำสติก
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ขอแสดงความยินดีแก่
นำงสำวศรสวรรค์ วัฒนพงษ์

ชั้น ม.4 ห้อง 43
นักเรยีนความสามารถพเิศษด้านนา ศลิป   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เนื่องในโอกาส 
เข้าเ า  รับพระราชทานทุนการศึกษา
พระราชทาน “มูลนิธิทุนกำรศึกษำ

พระรำชทำน สมเดจ็พระบรมโอรสำธริำชฯ  

สยำมมกุฎรำชกุมำร” ม.ท.ศ.  รุ่น 2 
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 2  พ ศจิกายน 
2563

สมเด็จพระกนิษ าธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  พระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ เดี่ยว ออู ้  แก ่
นำยฐิติพัฒน์ ซีประเสริฐ ช้ัน ม.6 ห้อง 54 และพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศ  
เด่ียว ้องวงเล็ก แก่ นำยธรรศ จักษำ ชั้น ม.5 ห้อง 443 จากการประกวดดนตรีไทย 
“ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2562 ระดับมัธยมศึกษา 
จัดโดย ศูนย์สังคีตศิลป ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ
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ชมรมนำฏศิลป์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 

ระบ�ามาตร าน ณ ส�านักศิลปวั นธรรม มหาวิทยาลัยราชภั พระนคร

นางสาวธัญลักษณ์ โอษธศี ชัน้ ม.5 ห้อง 438 นกัเรยีนความสามารถพเิศษด้านศลิปะ  
ทัศนศิลป  ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทางด้านศิลปะโดยได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ

โครงกำรประกวดวำดภำพระบำยสี

มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จ�ำกัด (มหำชน)
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โครงกำร “จินตนำกำร สืบสำน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” ปีที่ 14 

จำกบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหำชน)

ผลงำนที่ได้รับรำงวัล 

“อนำคตเปลี่ยนแปลงได้”

จำกวรรณกรรมเรื่องเด็กชำยต้นไม้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชมรมนา ศิลป โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาได้จัดกิจกรรม โครงการอบรม 
การเรียนการสอนในรายวิชานา ศิลป สากล  
เมื่อวันที่ 4 และ 8 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ในกิจกรรม 
ได ้เชิญวิทยากร ดร.ขวัญแก้ว กิจเจริญ และ 
อาจารย์วิรุณพันธ์ บุญมี อาจารย์ภาควิชานา ยศิลป  
สาขานา ยศิลปตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอบรมเชิงป ิบัติการ 
เรื่องทักษะการเต้นบัลเลต์ การเต้นแจสแดน ์ และ
การเต้นร่วมสมยั ให้แก่นกัเรยีนโควตาความสามารถ
พิเศษทางด้านนา ศิลป

ในกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ ก
ทักษะการสร้างสรรค์งานด้านนา ศิลปสากล และได้
น�าความรู้ทางด้านนา ศิลปสากล ไปพั นาทักษะ
ทางด้านการแสดงอื่น  ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขนัพั นาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 23  
The Twenty-Third National Software Contest (NSC 2021) 

หัวข้อการแข่งขันที่ 2 ระดับนักเรียน หมวด 23 โปรแกรม 
เพือ่การประยกุต์ใช้งานในโครงการแพลต อร์มในการท�าเกษตร 
สมยัใหม่อย่างง่าย ก�าหนดการตัง้แต่วนัที ่  สงิหาคม 2563   
5 มีนาคม 2564 โดยส�านักงานพั นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สวทช.  กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยั
และนวัตกรรม นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ได้แก่

นำยณัฏฐ์ธัญ กิตติชัยกุลกิจ ชั้น ม.5 ห้อง 43
นำยวศิน ศิลำกอง ชั้น ม.5 ห้อง 654

ครูที่ปรึกษาโครงการ นำยศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะ 

ผลการแข่งขนั ผ่านการคัดเลอืกรอบสอง รอบน�าเสนอผลงาน 
ภาคกลาง  รับทุนสนับสนุน 000 บาท และผ่านเข้ารอบ 

ชิงชนะเลิศระดับประเทศ

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในช่วง

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)

ในช ่วงสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20    
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพได้มี 
การจดัการเรยีนการสอนผสมผสานในรูปแบบ  

 และ  โดยแต่ละรายวิชา 
มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนลงมอืป บิตัจิรงิในกจิกรรม
การเรียนการสอน และการท�างานร่วมกัน 
เป็นทีม โดยครูและนักเรียนต้องป ิบัติตาม
มาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา โดยการสวมหน้ากากอนามัย  
การเว้นระยะห่าง หมัน่ล้างมอือย่างสม�า่เสมอ

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
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กำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย

ครั้งที่ 5 (Schooltastic 5) งำนวันวิชำกำร 100 ปี เซนต์คำเบรียล 

“SG Academic Centennial Celebration” 

นำยปณต พงษ์พัฒนพันธุ์ ชั้น ม.6 ห้อง 56
นำงสำวณิชำ ธัชศฤงคำรสกุล ชั้น ม.5 ห้อง 822

ได ้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รับโล ่รางวัล เกียรติบัตร  
และทุนการศึกษา 5 000 บาท ณ โรงเรียนเ นต์คาเบรียล  
ระหว่างวันที่ 25  26 พ ศจิกายน 2563

กำรแข่งขันโต้สำระวำทีภำษำอังกฤษในรำยงำน 2nd Thailand Online Debate Championship ผ่ำนระบบออนไลน์ 

ระหว่ำงวันที่ 20 - 21 กุมภำพันธ์ 2564 

นำยสมภูมิ สรรพวีรวงศ์ ชั้น ม.5 ห้อง 436
นำงสำวปวริศำ มั่นจิตจันทรำ ชั้น ม.4 ห้อง 66
นำยภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั้น ม.4 ห้อง 342

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

กำรแข่งขนักำรกล่ำวสนุทรพจน์ในท่ีชุมชนระดับชำต ิประจ�ำปี 2564 

จัดโดย ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับสมำคม 

กำรพูดภำษำอังกฤษ (ประเทศไทย) 

ระหว่ำงวันที่ 3 - 20 มีนำคม 2564

นายภัทรเศรษฐ์ อุ่นจิตต์วรรธนะ ชั้น ม.4 ห้อง 342
นางสาวณิชา ธัชศฤงคารสกุล ชั้น ม.5 ห้อง 822

ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและร่วมการแข่งขัน

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ
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กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 ภาษา ร่ังเศส  น�านกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัความสามารถในการใช้ภาษา รัง่เศส 
ณ วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัศลิปากร วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 ผลการแข่งขนั ดงันี้

กำรแข่งขนั กำรตอบค�ำถำมหลงัชมวดีทิศัน์
นำงสำวณฐัณชิ องค์สรณะคม

ชัน้ ม.5 ห้อง 65
ได้รับรางวัลที่ 2 

ได้รบัเงนิรางวลั 3 000 บาท

กำรแข่งขนั Dictée เขยีน-ตำม-ค�ำ-บอก
นำงสำวธนัยธรณ์ พรหมพทิกัษ์

ชัน้ ม.5 ห้อง 65
ได้รับรางวัลที่ 1 รบัเงนิรางวลั 5 000 บาท
และได้รบัทนุการศกึษาจ�านวน 0 000 บาท
ในกรณทีีม่คีวามประสงค์ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตรี 
ณ วทิยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัศลิปากร

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศที ่2

ภาษาฝรั่งเศส
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ภาษา รั่งเศส   
น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ กิจกรรม 
ประจ�าปีของสมาคมครูภาษา รั่งเศสแห่งประเทศไทย  
ประจ�าปี 2563 วันท่ี 2 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา ผลการแข่งขัน ดังนี้
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กลุม่สาระภาษาต่างประเทศที ่2 ภาษาเยอรมนั  น�านกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรม 
  ในหวัข้อ “Let’s talk now - sustainable development” 

กบั . . .   เอกอคัรราชทตูเยอรมนัประจ�าประเทศไทย 
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ�าปี 2563  

      2020  
จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ร่วมกบัองค์การพพิธิภัณ วิ์ทยาศาสตร์แห่งชาต ิ อพวช.  
ณ บธูสถานทตูเยอรมัน   ชาเลนเจอร์ อลล์ 2 อมิแพค็ 
เมอืงทองธาน ีวนัที ่ 6 พ ศจกิายน 2563
นกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม   มดีงันี้

นางสาวพิชชาภา สมิตสิริ ชั้น ม.6 ห้อง 55
นายจักริน คงใหม่ ชั้น ม.6 ห้อง 55
นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ  ชั้น ม.5 ห้อง 822
นายพชร บุญผาติ ชั้น ม.5 ห้อง 822
นายไรวินทร์ วงศาขจรกิจ  ชั้น ม.4 ห้อง 835

ภำ ำเยอรมัน
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กจิกรรมแลกเปลีย่นนกัเรยีนไทย - เกำหล ี(รปูแบบออนไลน์)

กจิกรรมแลกเปลีย่นนักเรียนไทย  เกาหล ีประจ�าปีการศกึษา 
2563 ระหว่างโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาและโรงเรยีนมธัยม
ชงุ กยอ็ง สาธารณรั เกาหล ีจัดข้ึนในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
ณ ห้องประชมุ พณ  ศ.ม.ล. ปน มาลากลุ ตกึเ ลมิพระเกยีรติ 
2 พรรษา บรมราชนินีาถ

โดยมีการกล่าวทักทายกันของผู้บริหารและนักเรียนทั้งสอง
โรงเรยีน การแลกเปลีย่นเกีย่วกบัวั นธรรมและภาษาระหว่าง
กนั เช่น การแสดงทางวั นธรรม การสอนภาษาไทยเบือ้งต้น 
การท�าสายคล้องหน้ากากแบบเกาหลี

ภำ ำเกำหลี
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ภำคเรียนที่ 

กำรให้บริกำรงำนห้องสมุด
การให้บริการงานห้องสมุดในช่วงสถานการณ์  ในปีการศึกษา 2563 นั้น งานห้องสมุดมีบริการสืบค้นข้อมูล
ทรัพยากรของห้องสมุด และบริการระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ส�าหรับบริการ 
แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน โดยครูสามารถน�าเอกสารประกอบการเรียนมาท�าเป็น  
เพ่ือให้บริการแก่นักเรียนได้

1. ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยำกรห้องสมุด

 http://slibrary.triamudom.ac.th

2. ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ 

 http://elibrary.triamudom.ac.th

รงเรียนเตรียมอุดมศก ำงานห้องสมดุ
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สถิติห้องสมุด

สถิติยอดนักอ่ำน E-Book ปีกำรศึกษำ 2563

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น/ห้อง จ�านวนเล่มที่ยืม
1 น.ส. อัยรินทร์ ทิตธเนศวงศ์ ศิษย์เก่า 92
2 น.ส. ชนิดาภา จิตปรีดาสกุล ชั้น ม.4 35
3 น.ส. ศุภานัน บัวขาว ชั้น ม.5 29
4 ด.ญ. อริสรา สุโพธิ์ ชั้น ม.4 28
5 น.ส. กมลนัทธ์ เทพขวัญ ชั้น ม.4 27
6 นาย ไชยมงคล จารุด�ารงค์ศักดิ์ ชั้น ม.6 27
7 น.ส. ชมพูนุท เต็งรังสรรค์ ชั้น ม.5 27
8 น.ส. กิตติญาณ์ วรินทร์ ชั้น ม.4 27
9 นาง ศศิวิมล มีฤทธิ์ ครู 26

10 น.ส. ธัญชนก เชยพันธุ์ ชั้น ม.4 25
11 น.ส. นิวาริน ศานกมล ชั้น ม.4 25

สถิติ E-Book ยอดนิยม ปีกำรศึกษำ 2563

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ E-Book หมวดหมู่หนังสือ จำ�นวนครั้งที่ถูกยืม

1 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 738
2 การทำารายงานการศึกษาค้นคว้า กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 201
3 ถอดรหัส ไฟนอล แฟนตาซี 7 0-1 นิยาย นวนิยาย 139
4 เมื่อฉันแก่ตัวลง 0-1 นิยาย นวนิยาย 125
5 ตำานานคาสเซิลวาเนีย 1 0-1 นิยาย นวนิยาย 116
6 อวสานอเมริกา ได้เวลาสงครามโลกครั้งที่ 3 900 ประวัติศาสตร์ 89
7 ศิลปวิจารณ์ กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 75
8 หัวใจชายหนุ่ม VER Korean กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 65
9 รำาวงมาตรฐาน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 65

10 3 ทศวรรษ 14 ตุลา กับประชาธิปไตยไทย 900 ประวัติศาสตร์ 63
11 เพลงภูต 0-1 นิยาย นวนิยาย 58
12 กาลครั้งหนึ่ง...เมืองไทย บางระจัน 0-2 เด็ก-เยาวชน-การ์ตูน 56
13 เศรษฐศาสตร์ หน่วยที่ 2 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 55
14 Imperativo-1 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 55
15 El-pronóstico-del-tiempo กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 46
16 รักนี้สี่ฤดู 0-1 นิยาย นวนิยาย 43
17 อัจฉริยะฉลาดเขียน 800 วรรณคดี 43
18 นวนิยายฝรั่งเศสยุคใหม่ 800 วรรณคดี 37
19 ย้อนตำานาน เจ้าพ่อ มาเฟีย อันธพาล 900 ประวัติศาสตร์ 35
20 ม่านรักตำาหนักทราย 0-1 นิยาย นวนิยาย 26

ผู้มำศึกษำดูงำนและเยี่ยมชมห้องสมุด
อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสมุดโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563
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เมื่อวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
โดย งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรม 
“83 ปี นิทรรศการวิชาการ Triam Udom Online Open House 
2021” ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องเกียรติยศ 111 ตึก 2 

กิจกรรมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ผู ้ปกครอง และนักเรียนที่สนใจจะสมัครเข ้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับทราบ รู้จัก
โรงเรียนและการเรียนการสอนของโรงเรียนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งฝึก
กระบวนการท�างานด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
ออนไลน์เป็นครั้งแรกของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาอีกด้วย

83 ปี นทิรรศการวชิาการ
Triam Udom Online Open House 2021
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ป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคพายัพ
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ในอดีต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดตั้ง
โรงเรียนต่าง  เป็นจ�านวนมาก แต่ในปจจุบันทุกท่าน 
จะพบว่า มีโรงเรียนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย “เตรียมอุดมศึกษำ” 
จ�านวนมาก คงจะท�าให้สบัสนอยูไ่ม่น้อยว่าโรงเรยีนแต่ละโรง
เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของเรามากน้อยเพียงใด วันนี้ข้าพเจ้า
จึงถือโอกาสบอกเล่าเรื่องราวการจัดตั้งโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาให้ทุกท่านได้คลายข้อสงสัยกัน

โรงเรียนสาขาใน 25 ปีแรก (พ.ศ. 2481 - 2506)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก่อตั้งข้ึนตามแผนการศึกษาชาติ 
พ.ศ. 24  โดยสภาจุ าลงกรณมหาวิทยาลัยมีมติจัดตั้ง 
เม่ือวนัที ่3 มกราคม พ.ศ. 248  นับแบบเดมิ คอื พ.ศ. 2480   
ต่อมารั บาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายแผนการศึกษาให้มีการ 
จัดตั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาข้ึน
ตามหัวเมือง อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี และ
หาดใหญ่ โรงเรียน  ได้รับมอบหมายงานส่วนน้ีและจัดตั้ง
โรงเรียนส�าเร็จ 2 แห่ง คือ

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคพำยัพ (ต.อ.พ.) 
จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนประจ�า เริ่มเปดสอนในเดือน
มถินุายน พ.ศ. 2485 โดยใช้พืน้ทีข่องโรงเรยีนปรนิส์รอยแยลส์ 
วิทยาลัยและโรงเรียนดาราวิทยาลัย ึ่งมิชชันนารีเจ้าของ
โรงเรียนต้องล้ีภัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเรียน 
รับนักเรียนแยกต่างหากจากโรงเรียนที่กรุงเทพ  แต่มี 
ผู้อ�านวยการคนเดียวกัน คือ พณ  ม.ล.ปน มาลากุล

เตรยีมฯ นี ้เตรยีมฯ ไหน
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งานเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภาคพายัพ 2

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ อุบลรำชธำนี เริ่มก่อสร้าง 
ตึกเรียนใน พ.ศ. 2486 ในช่วงเวลาดังกล่าว คาบเกี่ยวกับ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือญ่ีปุ นบุกครองประเทศไทย  
ได ้ยึดครองตึกเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ตั้งแต่วันท่ี 0 ธันวาคม 2484 ท�าให้นักเรียนและครู 
เตรียมอุดมศึกษาต ้องจัดการศึกษานอกที่ตั้งโดยยืม 
สถานท่ีของหน่วยงานอื่น เมื่อสงครามทวีความรุนแรงขึ้น 
ใน พ.ศ. 248  จึงอพยพนักเรียนไปเรียนยังต่างจังหวัด  
ได้แก่ เพชรบูรณ์ ะเชิงเทรา ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา 
นครราชสีมา และลพบุรี รวมถึงเชียงใหม่และอุบลราชธานี 
ึ่งมีโรงเรียนสาขาอยู่แล้ว จึงถือได้ว่า ขณะนั้นโรงเรียน 

มีสาขาอพยพกระจายอยู่ใน 8 จังหวัด

เมื่อสงครามส้ินสุดลง จึงได้ยุบโรงเรียนสาขาแล้วกลับมา
จดัการศกึษาท่ีกรงุเทพ  พืน้ทีข่องโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา 
ภาคพายัพ ได้ส่งมอบคืนแก่เจ้าของเดิม ส่วนพื้นที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา อุบลราชธานี ใช้จัดตั้งโรงเรียน กหัดครู
และพั นาเป็นมหาวิทยาลัยราชภั อุบลราชธานีในปจจุบัน

กาลผา่นไป เมือ่วนัที ่20 มิถนุายน พ.ศ. 24 0 คณะรั มนตรี
อนุมัติให้จัดตั้งแผนก กหัดครูมัธยม เตรียมอุดมศึกษา 

ค.ต.อ.  ท่ีช้ันบนของตึก 3 มีพันธกิจผลิตครูชั้นสูงเพื่อ 
ขยายการศึกษา และจัดตั้งหน่วยสาธิตใน พ.ศ. 24  ต่อมา
ได้โอนย้ายไปสังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ปทุมวัน และมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโร  ปทุมวัน ตามล�าดับ ปจจุบัน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโร  ยุบเลิกวิทยาเขตปทุมวัน คงเหลือเพียง 
โรงเรียนสาธิต  ปทุมวันเท่านั้นโรงเรียนสาธิต  ปทุมวันเท่านั้น

ตราห้องสมุดหน่วยสาธิตฯ 

ใช้สัญลักษณ์พระเกี้ยว 

เช่นเดียวกันกับโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา 3

นอกเหนือจากพันธกิจผลิตครูช้ันสูง โรงเรียนยังได้รับ 
มอบหมายจากกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
จัดตั้งโรงเรียนพิเศษข้ึนเพ่ือรองรับความต้องการศึกษา 
เล่าเรียนของประชาชน โดยได้จัดตั้งโรงเรียนเพิ่มอีก 2 แห่ง 
คือ
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สมุทรปรำกำร เป็นโรงเรียน

ประจ�า รับเ พาะนักเรียนชาย มีสถานะเป็นวิทยาเขตหนึ่ง
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดตั้งเม่ือ พ.ศ. 2500  
ที่สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ ในปีถัดมา  
ได้ย้ายโรงเรียนไปที่ท�าเนียบสามพราน จ.นครป ม และ
เปล่ียนช่ือโรงเรยีนเป็นโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา สามพราน  
จนกระทั่ง พ.ศ. 250  จึงได้ย้ายโรงเรียนเข้ามารวมที่
กรุงเทพ  เพราะมีโครงการจัดตั้งโรงเรียนราชวิทยาลัย 
ปจจบุนั คอื โรงเรยีน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั  ในพืน้ทีด่งักล่าว

2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพิเศษ แห่งที่ 4 คลองอรชร 

(ต.พ.4) จัดตั้งเมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 250  ที่ริมคลอง
อรชร ถ.สนามม้า ถ.อังรีดูนังต์  เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 
ที่สอบได้ตามหลักสูตรแต่ไม่มีที่เรียน โรงเรียนมีผู้บริหาร
ชุดเดียวกันกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาใน  
พ.ศ. 2505 มปีระกาศยบุเลกิและให้รวมกจิการงานเข้ากับ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มรดกตกทอดจากโรงเรียน 
ดังกล่าว คือ เรือนไม้อรชร  และ 2 ที่โรงเรียนได้ใช้
ประโยชน์ต่อมานับสิบปี

เรือนไม้อรชร
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ต่อมาโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาพั นาการ ได้ก่อตัง้โรงเรยีน
ใหม่เพิ่มเติม อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า 
โรงเรยีนสาขาเตรยีมอดุมศกึษาพั นาการ นวมนิทราชนิทูศิ 
เตรียมอุดมศึกษาพั นาการ  รวมถึงรับโรงเรียนอื่น  เข้า
เป็นโรงเรียนในเครือ เช่น โรงเรียนบางใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพั นาการ นนทบุรี เป็นต้น โดย
มีเปาหมายจัดตั้งโรงเรียนสาขา 2  แห่ง ให้ตรงกับวันที่และ
ปีที่จัดตั้งโรงเรียน 2  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 252

โรงเรียนสาขาในสมัยคุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต
ในช่วงที่คุณหญิงพรรณี กาญจนะวสิต ด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ. 2532  2540  
โรงเรียน  ได้รับมอบหมายให้จัดตั้งโรงเรียนใหม่อีก 3 แห่ง 
ได้แก่
1. โรงเรียนบรมรำชินีนำถรำชวิทยำลัย จ.รำชบุรี เป็น

โรงเรยีนประจ�า รบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและปลาย  
จัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2534 บนที่ดินสนามกอล์ ของบริษัท 
มลัตอิโกร จ�ากดั แรกเริม่ใช้ชือ่ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา 
ดรากอน ิลล์ และเตรียมอุดมศึกษา ราชบุรี ตามล�าดับ  
ตอ่มาใน พ.ศ. 2535 จงึได้รบัพระราชานญุาตพระราชทาน
ชือ่ปจจบุนัจากสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติ ิพระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ที่ดินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ดรากอนฮิลล์

หลังจากนั้น...
ใน พ.ศ. 25  คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ผู้อ�านวยการ
ช้ันพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับมอบหมาย 
ให้จดัตัง้โรงเรยีนบนทีด่นิท่ีทายาทของเจ้าพระยาบดนิทรเดชา 
สิงห์ สิงหเสนี  บริจาคแก่กระทรวงศึกษาธิการ แรกเริ่ม 
ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สาขา  เจ้าพระยา
บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี  ต่อมาจึงเปลี่ยนช่ือเป็น  
โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี  เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรก
ใน พ.ศ. 25 4 โดย ากเรียน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
บ้างก็เรียนที่เรือนเหลือง บ้างก็เรียนท่ีตึก 4 ห้องสมุด   
เมื่ออาคารเรียนแล้วเสร็จ จึงได้ย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียน
บดินทรเดชา  ใน พ.ศ. 25 6

สมุดของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชาฯ 

เมื่อครั้งยังใช้ชื่อเตรียมอุดมศึกษา (สาขา 1) 4

ต่อมาโรงเรียนบดินทรเดชา  ได้ก่อตั้งสาขาเพ่ิมเติม อาทิ 
บดินทรเดชา  2 บดินทรเดชา  3 นวมินทราชินูทิศ 
บดินทรเดชา  บดินทรเดชา  4 รวมถึงรับโรงเรียนอื่น  เข้า
เป็นโรงเรียนในเครือ เช่น โรงเรียนบางกรวย เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี  นนทบุรี เป็นต้น

หลังจากนั้น คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู และคุณหญิง
สุชาดา ถิระวั น์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ด�าเนินการจัดตั้งสาขาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมี
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 252  ใช้ชื่อ
ว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียน
เตรยีมอุดมศึกษาพั นาการ ในเวลาต่อมา มคีณุหญงิสชุาดา 
ถริะวั น์ เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก นักเรียนรุ่นแรกเรียนเ พาะ
ผลัดเช้าที่เรือนเทา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ในปีถัดไปจึง
ได้ย้ายไปเรียนที่พั นาการ

กระเป๋าของนักเรียน 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการ  

เมื่อครั้งยังใช้ชื่อ 

เตรียมอุดมศึกษา 2 5
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2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ปทุมธำนี (ต.อ.ป.) เป็น
โรงเรียนประจ�า รับเ พาะนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จัดตั้งใน พ.ศ. 253  ตามนโยบายจัดตั้งโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4 มุมเมืองของกระทรวง
ศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งอยู ่ที่ ถ.พหลโยธิน ล�าลูกกา 
จ.ปทุมธานี นักเรียนและครูรุ่นแรกใช้สถานที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในการเรียนการสอน 

พิธีวางศิลาฤกษ์ ณ ที่ดินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ปทุมธานี เมื่อ พ.ศ. 2537

ที่ดินโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ สุวินทวงศ์ (ต.อ.ส.) เป็น
โรงเรียนแบบไป กลับ รับเ พาะนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จัดตั้งใน พ.ศ. 253  พร้อมกับโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษา ปทุมธานี ตั้งอยู ่ที่ถนนสุวินทวงศ์  
เขตหนองจอก กรุงเทพ  นักเรียนและครูรุ ่นแรกใช ้
สถานที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในการเรียนการสอน

ครุภัณฑ์ของ ต.อ.ป. และ ต.อ.ส. 

ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2538  2540 ได้เกิดวิก ติทางด้าน
เศรษ กิจข้ึนในประเทศ ท�าให้การก่อสร้างโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ปทุมธานี และสุวินทวงศ์ ต้องหยุดชะงักลง จึงได้
โอนย้ายนักเรียน ครู ตลอดจนครุภัณ ์ของโรงเรียนเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในเวลาต่อมา

ใน พ.ศ. 2550 กระทรวงศึกษาธิการได้ทบทวนการจัดต้ัง
โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา สวุนิทวงศ์ อกีครัง้ โดยมโีรงเรยีน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเป็นผู้ร่วมจัดตั้งโรงเรียนแทน 
ปจจุบันเปดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย

นอกเหนือจากพันธกิจจัดตั้งโรงเรียนใหม่ ในช่วงปี พ.ศ. 
2540  2546 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมี 
นโยบายกระจายคุณภาพการศึกษาไปสู ่ภูมิภาค โดย 
มอบหมายให้โรงเรียนเตรยีมอดุมศกึษาสนบัสนนุโรงเรยีนใน
ภูมิภาคต่าง  ในด้านวิชาการและหลักสูตร รวมถึงเปลี่ยน 
ชื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคอันได้แก่
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคใต้ 
 เดิมคือ โรงเรียนศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราช  จัดตั้งเมื่อ 

พ.ศ. 2540
2. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดมิคอื โรงเรยีนสว่างศกึษา อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร  
จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542

3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำ ภำคเหนือ 

 เดิมคือ โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา จ.พิษณุโลก  จัดตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2546

นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว มีเครื่องแบบปกอักษรย่อ ต.อ.  
และประดับพระเกี้ยวเหนืออักษรย่อ มีพิธีประดับพระเกี้ยว 
และมีคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
เดินทางไปร่วมพิธีเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงมีโครงการ 
แลกเปล่ียนนักเรียนจากแต่ละภาคมาร่วมเรียนกับนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่กรุงเทพ  เป็นประจ�าทุกปี
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หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดข้าพเจ้าจึงไม่ได้กล่าวถึง
โรงเรียนหอวังในเนื้อความข้างต้น ข้าพเจ้าขออธิบาย 
ดังนี้ว่า ใน พ.ศ. 250  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง
โรงเรียนบางเขนวิทยา ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ นักเรียนเก่า
โรงเรียนมัธยมหอวังแห่งจุ าลงกรณมหาวิทยาลัย เจ้าของ
พืน้ทีเ่ดมิของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา  ได้รวมตวักนัจดัตัง้
สมาคมนักเรียนเก่า  ประชุมปรึกษากันแล้วมีมติที่จะจัดตั้ง
โรงเรียนมัธยมหอวังเพ่ือเป็นที่ชุมนุมของศิษย์เก่า ในเวลา 
ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศเปลี่ยนชื่อ โรงเรียน
บางเขนวิทยา เป็นโรงเรียนหอวัง จึงจะเห็นได้ว่า โรงเรียน 
ดงักล่าวมไิด้เป็นสาขาของโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาแต่อย่างใด

ทิ้งท้าย...
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาได้จดัตัง้ 
โรงเรียนหลายแห่ง มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไป  
ทั้งโรงเรียนที่ตั้งขึ้นชั่วคราวในภาวะสงคราม โรงเรียนพิเศษ
เพื่อรองรับความต้องการศึกษาเล่าเรียนของประชาชน 
โรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ และโรงเรียนสาขาที่จัดตั้งจาก
โรงเรียนที่มีอยู่แล้วเดิม อีกทั้งโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ 
ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปให้กว้างขวาง 
มากยิ่งขึ้น ท�าให้ในปจจุบัน มีโรงเรียนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย 
เตรยีมอดุมศกึษา  หลายแห่ง ข้าพเจ้าหวงัใจว่า บทความนี ้

คงจะช่วยให้ทุกท่านได้กระจ่างแจ้งถึงที่มาที่ไปของโรงเรียน 
เตรียม  นั้น เตรียม  นี้ ที่มีอยู่อย่างมากมายในปจจุบัน

รายการอ้างอิง
 ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา. 2543. วีดิทัศน์แนะน�าโรงเรียน ปี 2543. ออนไลน์. 
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. ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้. ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก  . .
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ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ. ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก  . . .

6 40
ประวัติสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ออนไลน์. เข้าถึงได้จาก  
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วรชาต ิมชีบูท. โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาภาคพายพั. ออนไลน์. เข้าถงึได้จาก  . .
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เกี่ยวกับผู้เขียน
ญำณวุฒิ กลิ่นเกษร เป ็นนักเรียนเก ่าเตรียมอุดมศึกษา รุ ่นที่  6  
ประธานนักเรียนในโครงการพั นาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย  
รุ่นที่  ได้รับปริญญาบัญชีบัณ ิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาการบัญชี  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชอบศึกษาค้นคว้าประวัติและเรื่องราวต่าง  ของโรงเรียนมาตั้งแต่เป็น
นกัเรยีนเตรยีม  เม่ือมโีอกาสจงึได้น�ามาเล่าสูก่นั งแก่พ่ีน้องชาวเตรยีมอดุม  
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ชมรมอาจารย์เก่าเตรียมอุดมศึกษา และสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ ได้ร่วมจดังาน “ไตรพธิ ีวถิ ีต.อ.” เมือ่วนัที ่8 พ ศจกิายน 2563  
ึ่งมีกิจกรรมดังนี้

 พิธีวำงพวงมำลัยและอ่ำนค�ำสดุดี ฯพณฯ ศ. ม.ล.ปิ่น มำลำกุล

   ณ อนุสรณ์สถาน หน้าหอประชุมใหญ่ 
 พิธีท�ำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อำจำรย์เตรียมอุดมศึกษำผู้ล่วงลับ

   ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก 80 ปี
 พิธีต้อนรับสมำชิกใหม่ ชมรมอำจำรย์เก่ำเตรียมอุดมศึกษำ

   ึ่งเป็นอาจารย์ ที่เกษียณอายุราชการในปี 2563

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความเรื่อง ศาสตราจารย์ ม.ล.ปน  
มาลากุล กับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  มีนักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 

รางวัลที่  นายชัยภัทร อินทะเสม ชั้น ม.4 ห้อง 43
รางวัลที่ 2 นางสาวอัญญารัตน์ สีชมภู  ชั้น ม.6 ห้อง 225
รางวัลที 3 นายอาชวิน เนียมสุวรรณ  ชั้น ม.5 ห้อง 438
รางวัลชมเชย นายศิวกร เพ็ชรสันทัด  ชั้น ม.6 ห้อง 5
 นายวิล จิรธรรม์ บุญเกิด ชั้น ม.4 ห้อง 345

รงเรียนเตรียมอุดมศก ำไตรพธิ ีวถิ ีต.อ.
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 พ ศจิกำยน พธิเีจรญิพระพทุธมนต์
 ห้องเกียรติยศ  ตก 
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เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครู 
เตรียมอุดมศึกษา สมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน และสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตปทุมวัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ฟุตบอลประเพณี เตรียมอุดมศึกษา - สาธิตปทุมวัน ครั้งที่ 2 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นการแข่งขัน
กระชับมิตรของทีมนักฟุตบอลครูและผู้ปกครอง และทีมนักเรียนเก่า ทั้ง 4 ทีม ได้แก่ ทีมครูและผู้ปกครอง อายุ  
28 ปีขึ้นไป ทีมครูและผู้ปกครอง อายุ 48 ปีขึ้นไป ทีมนักเรียนเก่า อายุ 38 ปีขึ้นไป และทีมนักเรียนเก่า อายุ 48 ปี
ขึน้ไป กจิกรรมดงักล่าวจบลงด้วยความประทับใจ สนกุสนาน และสร้างความสมัพนัธ์ของ 2 โรงเรยีนทีอ่ยูใ่นรัว้เดยีวกนั
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

การแข่งขนัฟตุบอลประเพณี
เตรยีมอดุมศกึษา - สาธติปทมุวนั ครัง้ที ่2
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ผอ. สพม.กท 1 ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์
ผอ. สพม.กท 1 ลงพืน้ทีต่รวจเยีย่ม
การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่  มกราคม 2564 นายสมใจ วิเศษทักษิณ 
ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต  นายถนอม บุญโต  
รองผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  นายณั เมธร์ 
ดลุคนติ ป บิตัหิน้าทีผู่อ้�านวยการกลุม่นเิทศ ตดิตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา พร ้อมด ้วย
ศึกษานิเทศก์ประจ�ากลุ่มโรงเรียนกลุ่มท่ี  ลงพ้ืนที่
ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อก�ากับ ติดตาม  
ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ผู้บริหาร 
ครู และนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 20   โดยมี ดร.วรรณดี 
นาคสุขปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
คณะผูบ้รหิาร และคณะคร ูให้การต้อนรบั ณ ห้องประชมุ 
คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 

รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
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การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนออนไลน์
ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2563
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การประชมุเตรยีมความพร้อมและชีแ้จงมาตรการส�าหรบัการจดัสอบคดัเลอืก 
นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และอิมแพ็ค
เมืองทองธานี รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง ได้ร่วมกันก�าหนดมาตรการ 
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพื่อรองรับนักเรียนที่จะมา 
เข ้าสอบคัดเลือกเข ้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ซึ่งมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน พร ้อมรองรับนักเรียน 
ลงทะเบียนสอบ รวมผู ้ปกครองติดตาม 
กว่า 30,000 คนอย่างดีท่ีสุด โดยก�าหนด 
จุดคัดกรองก ่อนเข ้าตัวอาคาร ติดตั้ง 
เครื่องเทอร ์มัลสแกนตรวจวัดอุณหภูมิ  
มีเจลล้างมือบริเวณทางเข้าทุกจุด ท�าความ
สะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องจัดสอบ โต๊ะ 
เก้าอี้ รวมถึงท่อระบบปรับอากาศ อีกท้ัง 
จัดห้องคัดแยกผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง” ประสาน 
โรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
ใกล้เคียงดูแล กรณีส่งต่อผู้ป่วยต้องสงสัย 
และจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ ์ให ้ความรู ้ 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน และเพจ 
งานประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดสอบเพื่อ 
สร้างความมั่นใจต่อเน่ืองให้แก่นักเรียน 
และผู้ปกครอง
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เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 นายอัมพร พินะสา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืน าน 
กพ .  และคณะผู ้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยม 
สนามสอบคดัเลือกนกัเรยีนเข้าศกึษาต่อระดบัชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยปีนี้นักเรียนมาสมัครสอบคัดเลือกจ�านวน 
2 65 คน รับ 520 คน จากการตรวจเยี่ยม

พบว่า การด�าเนินการทุกอย่างท�าได้อย่างดี  
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20  ศบค.

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่  มีนำคม 

ปกำรศก ำ 
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ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่  มีนำคม 

ปกำรศก ำ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ทางเว็บไ ต์ . . .  และปายประกาศในสนาม ุตบอลของโรงเรียน
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กำรเตรียมตัวเพื่อสอบเ ้ำศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปท่ี  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
หัวใจส�าคัญของการเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส�าหรับผม คือ  
การทบทวนเนื้อหาและ กท�าแนวข้อสอบอยู่อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการ กการบริหารจัดการ
เวลาในห้องสอบด้วยการจับเวลาท�าข้อสอบเสมือนจริง 
แรงบันดำลใจในกำรศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
แรงบันดาลใจในการศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของผม คือ คุณพ่อ  คุณแม่ 
เน่ืองจากคุณพ่อและคุณแม่ของผมเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จึงท�าให้ผม 
มีโอกาสได้รู้จักโรงเรียนนี้ตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อโตขึ้นก็ได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนในด้านต่าง  
ทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง  จึงเป็นสาเหตุและแรงบันดาลใจให้ผมอยากสอบเข้า
เพื่อศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
สิ่งที่อยำก ำก แนะน�ำส�ำหรับนักเรียนท่ีต้องกำรเ ้ำศก ำต่อในปกำรศก ำถัด ป
อยากให้น้อง  หรือเพ่ือน  ที่อยากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในรุ่นถัด  ไปมี 
ความขยัน และตั้งใจจริง หากมีทั้งสองอย่างนี้แล้ว ผมเชื่อว่าการสอบติดโรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาไม่ใช่เปาหมายที่ไกลเกินเอื้อม

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชันมัธยมศก ำปที่ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2564

แ นกำรเรียนวิทยำศำสตร  ค ิตศำสตร

แ นกำรเรียนภำ ำ  ค ิตศำสตร

กำรเตรียมตัวเพื่อสอบเ ้ำศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปท่ี  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
เรียนเนื้อหา ม.ต้น ให้จบภายใน ม.3 เทอม  และใช้เวลาที่เหลือเตรียมตัวท�าโจทย์ทุกวิชา  
โดยเ พาะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ึ่งโจทย์แข่งขันในสนามใหญ่  เช่น สพ . สอวน.  
รอบก่อนเข้าค่าย   จะช่วยได้มาก รวมไปถึงโจทย์ในหนังสือที่รุ่นพี่ปีก่อน  เช่น  
เอ้ือมพระเกีย้ว   และเรยีนพเิศษเพิม่เตมิในเนือ้หาท่ีไม่เข้าใจหรือไม่มัน่ใจ 
แรงบันดำลใจในกำรศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางวิชาการและมีประวัติอันยาวนาน  
มีศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมากมาย  
มีสังคมที่ดี มีโครงการที่ส่งเสริมนักเรียนให้เต็มศักยภาพ เช่น โครงการพั นาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์   โครงการพั นาศักยภาพ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์   และอีกมากมาย 
สิ่งที่อยำก ำก แนะน�ำส�ำหรับนักเรียนท่ีต้องกำรเ ้ำศก ำต่อในปกำรศก ำถัด ป
ขอให้น้อง  ที่ตั้งใจจะมาสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในปีการศึกษาต่อ  ไปมี 
ความมุง่มัน่ในการเรยีนและท�าทกุอย่างให้เตม็ที ่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไร อย่างน้อยท่ีสดุ
เราก็ได้พั นาตนเองและไม่ต้องมาเสียใจในภายหลัง

นำยตนภุทัร ตระกูลธงชัย

นำยรณกร เฉลิมแสน

ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 

ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ที่ 1

ที่ 1
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กำรเตรียมตัวเพื่อสอบเ ้ำศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
ช่วงแรกอ่านหนงัสือน้อยมากเลยค่ะ มาเริม่อ่านจรงิจงัประมาณ  เดอืนก่อนสอบ โดยการ กท�า 
แบบ กหดัเยอะ  ท่องศพัท์ และสงัเกตตวัเองดวู่ายงัมวีชิาไหนทีไ่ม่เข้าใจ ท�าไม่ได้ จะพยายาม
อ่านเกีย่วกับเรือ่งนัน้เป็นพเิศษ การตัง้ใจเรยีนในห้องมส่ีวนช่วยให้สามารถทบทวนบทเรยีน และ 
ท�าความเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายขึน้ สิง่ทีส่�าคญัคอืไม่ควรกดดนัตวัเองจนเกนิไปนะคะ ไหวเท่าไหนก็
พอเท่านัน้ วนัอืน่ค่อยมาอ่านต่อ ถ้าอ่านจนเกินขดีจ�ากดัร่างกาย นอกจากจะจ�าไม่ได้กจ็ะส่งผล 
กบัสขุภาพด้วยค่ะ โดยเ พาะวนัก่อนสอบ ไม่ควรอ่านหนงัสือเยอะเกนิ ควรพกัผ่อนให้เพยีงพอ  
วันที่ไปสอบจะได้ไม่เบลอ ท�าสมาธิให้ดี ท�าข้อสอบอย่างรอบคอบ และท�าให้ดีที่สุดก็พอค่ะ
แรงบันดำลใจในกำรศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
เคยได้ยินชื่อเสียงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาว่าเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศ  
ทัง้ทางด้านวชิาการและกจิกรรมต่าง  ของโรงเรยีน นอกจากนีย้งัมศีษิย์เก่าทีป่ระสบความส�าเรจ็  
เป็นคนมีคุณภาพของสังคม ท�าให้อยากเข้ามาเรียนที่นี่ ประกอบกับตั้งแต่ตอนเด็กชอบ 
ภาษามาก  โดยเ พาะภาษา รั่งเศสที่ งแล้วรู้สึกว่าเป็นภาษาที่อยากเรียน อยากเข้าใจสิ่ง
ทีเ่ขาพดูให้ได้ และเชือ่ว่าโรงเรยีนนีส้ามารถช่วยให้บรรลเุปาหมายเรือ่งภาษาได้ เลยจดุประกาย
ความสนใจต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามากขึ้น 

แ นกำรเรียนภำ ำ  รั่งเศส

แ นกำรเรียนภำ ำ  สเปน

นำงสำวนงนภัส เรืองรุ่งรตันกุล

นำยปีตพินัธ์ อิทธิวศิวกุล

ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ส�าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรยีนสรุววิฒัน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 

ที่ 1

ที่ 1

สิ่งที่อยำก ำก แนะน�ำส�ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรเ ้ำศก ำต่อในปกำรศก ำถัด ป
อยากบอกทุกคนที่ก�าลังพยายามว่าเป็นก�าลังใจให้ตรงนี้นะคะ เข้าใจว่ามันเหนื่อย แล้วก็ท้อขนาดไหน วันไหนที่ไม่ไหวหรืออยากพัก
กพ็กัเลยค่ะ พกัให้เตม็ที ่พรุง่นีค่้อยลุกขึน้สูใ้หม่ คณุเก่งมาก  ทีพ่ยายามมาตลอด ขอยนืยนัเลยว่าวนัไหนทีม่ชีือ่อยูบ่นบอร์ดประกาศผล  
วนันัน้จะเป็นวนัทีมี่ความสขุจรงิ  ความเหนือ่ยทีผ่่านมามนัจะคุม้มากเลยค่ะ เพราะ ะนัน้สู ้  และไว้มาเจอกนัในรัว้เตรยีมอดุมศกึษานะคะ

กำรเตรียมตัวเพื่อสอบเ ้ำศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
เตรยีมตวัส�าหรบัแผนการเรยีนภาษาโดยหาข้อมลูด้วยตนเองในเรือ่งทีส่นใจ ทัง้ผ่านการสบืค้น
ข้อมูลออนไลน์ การอ่านหนังสือและบทความ การสอบถามคุณครูในโรงเรียน กการใช้ภาษา
ผ่านสื่อต่าง  เช่น การอ่านบทความต่าง  การใช้งานโดยการเขียน หรือแม้แต่การสนทนา
ทั่วไปและการใช้ภาษาในชีวิตประจ�าวัน ึ่งสามารถพั นาทั้งความเข้าใจและประสบการณ์ 
ในด้านภาษาโดยไม่จ�าเป็นต้องท่องจ�าจากโรงเรียนกวดวิชา 
แรงบันดำลใจในกำรศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
เลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในแผนการเรียนภาษา 
เพราะทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในการด�าเนินชีวิตและการใช้งานใน 
ทุกสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน หรือการโ ษณาและเจรจาต่อรอง 
ในทางธุรกิจก็ย่อมต้องใช้ความสามารถด้านภาษา การเรียนภาษาต่างชาตินอกจากจะ 
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในต่างประเทศแล้ว ยังสามารถท�าให้เข้าถึงส่ือและข้อมูล 
ต่าง  ที่ถูกบันทึกหรือเผยแพร่ในภาษานั้น  และท�าให้เข้าถึงวั นธรรมของผู้พูดภาษานั้น
ึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่การใช้โปรแกรมแปลภาษาไม่สามารถทดแทนได้ ส่วนการเลือกเรียน 

แผนการเรียน ภาษา  สเปน เป ็นเพราะภาษาสเปนเป ็นภาษาที่มี ผู ้พูดมากถึง  
543 ล้านคนทั่วโลก นับเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุด การเรียนภาษาสเปนจึงเป็นหนึ่ง
ในภาษาที่เพิ่มโอกาสและให้ผลประโยชน์ต่าง  ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้มากที่สุด

สิ่งที่อยำก ำก แนะน�ำส�ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรเ ้ำศก ำต่อในปกำรศก ำถัด ป
หากมีความสนใจในด้านภาษาอยู่แล้ว การพั นาตนเองในด้านนี้สามารถท�าได้โดยเพียงแค่ ง อ่าน และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  
ส่วนในด้านหลักการ ควรท�าความเข้าใจภาษาศาสตร์ในสามส่วนหลัก  คือ ในเชิงโครงสร้าง  ในเชิงความหมาย 

 และในเชงิการออกเสยีง  จะสามารถพั นาความสามารถด้านภาษาได้มาก สดุท้ายแล้วการจะเลอืกสาขา
วิชาท่ีศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ควรค�านึงถึงความสนใจของตนเองด้วย เพราะเมื่อสนใจที่จะศึกษาแล้ว ก็ย่อมจะท�า 
ในสิ่งนั้นได้ดีเช่นกัน

หมายเหตุ   นักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ล�าดับที่  แผนการเรียนภาษา  เยอรมัน ไม่ได้มารายงานตัวในวันที่ 8 มีนาคม 2564



92 วารสารเตรียมอุดมศึกษา	 ปีที่	31	ฉบับที่	57	เดือนธันวาคม	2563	-	มีนาคม	2564

กำรเตรียมตัวเพื่อสอบเ ้ำศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
ผมมีความคิดที่อยากจะสอบเข้าตั้งแต่ชั้น ม.  ผมเลยเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนั้นมาครับ  
แต่มาเริ่มจริงจังมาก  ตอนชั้น ม.3 โดยเรียนเสริมตามสถาบันต่าง  และท�าโจทย์จากหนังสือ
ต่าง  ครบั การเตรยีมตวัทางด้านความคดิผมกค็ดิว่ามส่ีวนช่วยครบั ผมมคีวามคดิทีว่่า เราทกุคน 
ยงัอ่อนด้อยทางปญญามาก  ท�าให้ผมมแีรงผลกัดนัทีจ่ะอ่านหนงัสอืเรือ่ย  ครบั ตอนแรกผมจะ 
สอบเข้าสายวิทย์  คณิต แต่ว่าพอเรียนในช่วง ม.2  ม.3 ไปเรื่อย  ผมรู้สึกว่าผมมีความถนัด
ด้านภาษามากกว่าวิทย์  คณิตครับ เลยเลือกเป็น ศิลป ภาษาจีน
แรงบันดำลใจในกำรศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
ผมเคยสอบที่โรงเรียนต่าง  ตอนช้ัน ม.  แล้วผมสอบไม่ผ่านเลยท�าให้ผมตั้งเปาหมายไว้ว่า  
ถ้ามีโอกาสสอบเข้าที่โรงเรียนอ่ืน  อีก ผมจะต้องท�าให้ได้ครับและเตรียมอุดมศึกษาก็เป็น 
หนึ่งในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงท�าให้ผมตั้งใจที่จะสอบผ่านให้ได้ครับ
สิ่งที่อยำก ำก แนะน�ำส�ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรเ ้ำศก ำต่อในปกำรศก ำถัด ป
ส�าหรับน้อง  ว่าทีเ่ตรียมอุดมศกึษารุน่ที ่85 ทกุคนนะครบั ถ้าได้อ่านอยูอ่ยากจะบอกว่าถ้าอยาก 
สอบเข้าศกึษาต่อ เริม่ตอนน้ียงัไม่สาย ขอแค่เราท�าให้ดทีีส่ดุกพ็อครบัแล้วผลจะเป็นอย่างไรขึน้อยู่
กับสิ่งที่ท�าไปครับ อย่าคิดว่าที่เราเรียนทั้งหมดเราเรียนไปเพื่อสอบเข้าเพราะถ้าเราผิดหวัง  
เราจะเจ็บมาก  ให้คิดว่าเราเรียนเพื่อได้ความรู้ครับ  รักน้องตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้า  

กำรเตรียมตัวเพื่อสอบเ ้ำศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
ผมใช้เวลาเตรียมตัวประมาณ  ปีเลยครับ ช่วงเตรียมตัวแรก  ผมจะเริ่มจากการอ่านเนื้อหา
ให้ครบก่อนจากสถาบนักวดวชิาหรอืจากหนงัสอืที่ ือ้มาอ่านเพือ่เตรยีมสอบครบั พอช่วงใกล้สอบ  
ผมจะเริ่มเน้นที่การท�าโจทย์เป็นหลักและทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่แม่นครับ
แรงบันดำลใจในกำรศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
เริ่มจากการที่เห็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเก่าผมไปสอบเข้าเยอะมาก  ครับ และก็เห็นว่าเป็นโรงเรียนที่
มีชื่อเสียง มีสังคมที่ดี มีเพื่อน  ไปสอบเยอะ ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ท�าให้ผมอยากเข้าศึกษา
ต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาครับ
สิ่งที่อยำก ำก แนะน�ำส�ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรเ ้ำศก ำต่อในปกำรศก ำถัด ป
ส�าหรับน้อง  ทีก่�าลงัจะสอบเข้าศกึษาต่อโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษานะครบั กอ็ย่ากดดนัตัวเอง  
อย่าเครียดมากเกนิไป อ่านหนงัสือ ทบทวนบทเรยีน ท�าโจทย์ให้เยอะ  นะครบั ถ้าเหนือ่ยกพ็กั  
พี่เป็นก�าลังใจให้ครับ

กำรเตรียมตัวเพื่อสอบเ ้ำศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ 
ตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเองอยากเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็เตรียมตัวโดยการเรียนพิเศษ 
ทัง้สามวิชา ภาษาอังก ษ ภาษาไทย สงัคม  มาหนึง่ปีค่ะ เรยีนจากหลายทีม่าก  แล้วกก็ลบัมา 
ทบทวนว่าเรยีนอะไรไปบ้าง และมี กท�าโจทย์และข้อสอบเก่า  เวลาทีท่�าผดิกจ็ะเขยีนว่าตวัเอง 
ผิดตรงไหนบ้าง ผิดเรื่องอะไร แล้วก็กลับไปทบทวนเรื่องที่ผิดบ่อย  ท่องค�าศัพท์ภาษาอังก ษ
ทุกวันวันละประมาณสิบค�ากับพี่ค่ะ สิ่งส�าคัญที่สุดก็คือต้องทบทวนบ่อย  เพราะถ้าเรียนมาแล้ว
ไม่ทบทวนก็เหมือนแค่เรียน  ไปเ ย  ค่ะ
แรงบันดำลใจในกำรศก ำต่อระดับชันมัธยมศก ำปที่  รงเรียนเตรียมอุดมศก ำ
ความจริงแล้วที่เลือกเข้าสายศิลปเกาหลีก็เพราะว่าเป็นแ นคลับศิลปนเกาหลีค่ะ แล้วท่ีบ้าน 
บอกว่าถ้าสอบไม่ตดิโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาต้องเรยีนสายวทิย์  คณติ ทีโ่รงเรยีนเดมิ กเ็ลย 
ตั้งใจเรียนจะได้เรียนสายการเรียนที่ต้องการค่ะ แรงบันดาลใจก็คือศิลปนที่รักล้วน  เลย
สิ่งที่อยำก ำก แนะน�ำส�ำหรับนักเรียนที่ต้องกำรเ ้ำศก ำต่อในปกำรศก ำถัด ป
อยากบอกคนที่อยากเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาว่าสู้  นะคะ แต่ละคนมีวิธีการเรียน
ไม่เหมอืนกนั หาวธิขีองตวัเองให้เจอแล้วกพ็ยายามเข้านะคะ ต้องท�าได้แน่นอนค่ะ สู ้  ค่ะทกุคนเลย

แ นกำรเรียนภำ ำ  จีน นำยเตวชิ สมำกลุ
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