
                    

คณุธรรม น ำควำมรู ้สูท่กัษะชวีติ 
ขำ่วสำร นสศ. 1/2562 โรงเรยีนบำ้นหนองสะแบงศรชีมุพร    

****************************************************************************************************** 
สวสัดทีำ่นผูป้กครองนกัเรยีน ทีเ่คำรพทกุทำ่น 
  ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ปกครองทุกทำ่น ที่ให้ควำมไว้วำงใจส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนทีโ่รงเรียนของเรำ ทั้งหมู่บ้ำนในเขตบริกำร 
และบ้ำนหญ้ำคำ บ้ำนหนองหญ้ำขำว บ้ำนหนองดู่ หนองผอืและบ้ำนอื่น ๆ ขอบพระคุณไว้ ณ  โอกำสน้ีด้วย 
 ปีกำรศึกษำ 2562 โรงเรยีนบ้ำนหนองสะแบงศรีชุมพร มีนักเรียนทั้งสิ้น 189 คน ข้ำรำชกำรคร-ูบุคลำกร จ ำนวน 16 
ท่ำน มีคุณครูครบชั้น มุ่งหวังว่ำจะพัฒนำกำรเรยีนกำรสอนให้นักเรียนทุกคน เป็นคนดี มีควำมรู้ตำมมำตรฐำน อยู่ในสังคมอย่ำงมี
ควำมสุข  อ่ำนออกเขยีนได้เหมำะสมกับวัย ตำมที่ปกครองคำดหวังไว ้
ผลกำรด ำเนนิงำนปกีำรศกึษำ  2561   

ผลกำรสอบระดับชำติ o-net ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 ล ำดับที่ 30 ของเขต จำก 185 โรงเรียน 
ผลสอบระดับชำติ nt ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ล ำดับที่ 7 ของเขต     
ผลกำรสอบเรียนต่อในระดับช้ัน มัธยมศึกษำปีที่ 1 
โรงเรยีนเมืองพลพิทยำคม 3 คน, โรงเรยีนบ้ำนไผ่ ขก. 5  1 คน 
โรงเรยีนแวงน้อยศึกษำ 3 คน, โรงเรียนท่ำนำงแนววิทยำยน 10 คน               
โรงเรยีนกีฬำ 1 คน, อื่น ๆ 4 คน 
เป็นโรงเรียนต้นแบบนักเรียน ป.1 อ่ำนออกเขียนได้   ต้นแบบพณิแคนโมเดล พัฒนำกำรอ่ำนเขยีนระดับช้ันประถมศึกษำปีที่  1  
ต้นแบบสนำมเด็กเล่นสร้ำงปัญญำ สพฐ. 

กำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
ระดบัปฐมวยั 
   อนุบำล 2 นักเรียน 20 คน ครปูระจ ำช้ัน นำงสำวชลลดำ ชัยพรมมำ T.099-7955378 
  อนุบำล 3 นักเรียน 20 คน ครปูระจ ำช้ัน นำงสุภำพ รักษำพงศ์     T.0935046419          
  ครูพิเศษ: นำงสำวกัญญำภทัร  งำมนำวัง ช่วยดูแลอนุบำลภำคเช้ำ/ภำคบ่ำยสอนเด็กพิเศษ  
   T.091-0522304 

ระดบัประถมศกึษำ 

 ช้ัน ป. 1 นักเรียน 28 คน ครูประจ ำช้ัน คุณครูบังอร มำตรทะวงษ ์   โทร. 084-7950448 
 ครูผู้ช่วย ช้ัน ป. 1 สอนคณิตศำสตร์   คุณครูนิรชำ ชัยวงศ์        โทร. 063-5926424 
 ช้ัน ป.2 นักเรียน 31 คน ครูประจ ำช้ัน  ครูสมพงษ์ ปัดสี                
 ช้ัน ป.3 นักเรียน 26 คน ครูประจ ำช้ัน คุณครูสมปอง จ ำปำทิ      โทร. 091-8618296 
 ช้ัน ป.4 นักเรียน 23 คน ครูประจ ำช้ัน  คุณครูวัลลำ แพงวงษ์      โทร 089-9438542 
 ช้ัน ป.5 นักเรียน 26 คน  ครูประจ ำช้ัน  คุณครูรัตนำ ทีนะกุล     โทร. 086-2367319 

 ช้ัน ป. 6 นักเรียน 15 คน ครูประจ ำช้ัน  คุณครูพิทยำ สุภพร         โทร. 084-4204552 
 ครูพิเศษ  คุณครูประโลมจิต โชคชัย สอนสำระภำษำไทย   ป.4–6    โทร. 088-5710729 
 คุณครูบรรชัย นิยมพล    สอนคณิตศำสตร์   ป.4–6            โทร.096-1122870 
  คุณครูรังสรรค์   สุภพร      สอนคอมพิวเตอร์   ป.1–6      

 



กจิกรรมของโรงเรยีน 

         เวลำ  07.40-08.20 น.  นักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำ ท ำควำมสะอำดเขตพ้ืนที ่
         เวลำ  08.20 น. เข้ำแถวเคำรพธงชำติ  ไหว้พระสวดมนต์ ครูอบรม 
         เวลำ  09.00 น. เข้ำเรียน ตำมตรำรำงเรียน  เวลำ 12.00 น. พักเที่ยง 
         เวลำ  13.00 น. เข้ำเรียนภำคบ่ำย 
         เวลำ  16.00 น. เลิกเรียน  ( นักเรียนอนุบำล รับเวลำ 15.30 น.หรือรับพร้อมระดับประถม ) 
กำรแตง่กำยนกัเรยีน     

          วันจันทร์    ชุดเสื้อเหลืองดอกคูณเสียง  
          วันอังคำร    ชุดนักเรียน 
          วันพุธ      ชุดพละ        
          วันพฤหัสบดี  ชุดลูกเสือ 
          วันศุกร์      ชุดพื้นเมือง   
 โรงเรยีนไม่มีร้ำนค้ำขำยขนม  มีแต่กิจกรรมกำรออมเงินของนักเรียนทุกช้ัน น ำฝำกครูประจ ำช้ันทุกวัน ครูสรุปให้ทุกสิ้นเดือน 
มีนมดื่มฟรี อำหำรกลำงวันหุงข้ำว ท ำกับข้ำว ผลไม้ ฟรี น้ ำดื่มจัดหำให้ 
       กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีกิจกรรมฝึกให้นักเรียนได้ฝึกท ำงำน มีกำรบ้ำนบำงรำยวิชำ/หรือครูให้อ่ำนหนังสือมำตอบค ำถำม  
ฝำกผู้ปกครองได้ดูแลลูกหลำนของทำ่นร่วมกับทำงโรงเรยีน จำกกำรสังเกต นักเรียนที่ได้รบักำรเอำใจใส่จำกผู้ปกครอง จะเป็นเด็กที่
เรียนได้ดี  ขอควำมกรุณำอย่ำปล่อยให้ลูกหลำนอยู่กับโทรศัพท์  หรืออยู่กับทวีี ไม่เป็นผลดีทั้งต่อกำรเรยีน และสุขภำพ เป็นที่มำของ
เด็กสมำธิสั้น  ขำดสมำธิในกำรเรียนสุดท้ำยเป็นปัญหำใหญ่ในอนำคต อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้  กำรมีกติกำ กับลูกบ้ำงก็จะดีอย่ำ
ตำมใจจนเกินไป ถ้ำวันน้ีไม่สำมำรถห้ำมปรำม วันข้ำงจะเป็นปัญหำ ผู้ปกครองต้องห้ำม ต้องปรำม ต้องให้ก ำลังใจ ต้องช่วยเหลือ ดแูล
อย่ำงใกล้ชิด 
 กำรจัดโซนรบัส่งนักเรียน เน่ืองจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่ฯได้ให้โรงเรียนเฝำ้ระวังควำมปลอดภัยในโรงเรยีนโดยเฉพำะกำรรับส่ง
ซึ่งมีรถผู้ปกครองวิ่งผ่ำนถนนหน้ำอำคำร เช้ำเด็กท ำกิจกรรม เย็นเล่นสนุกสนำนประสำเด็กอำจเกินอันตรำย โรงเรยีนขอควำมรว่มมือ
ดังน้ี โซนด้ำนทิศตะวันออก จอดรบัส่งนักเรียนด้ำนนอก หรือหน้ำหอประชุม    โซนด้ำนทิศใต้  จอดกลับรถด้ำนข้ำงอำคำรอนุบำล  
( ยกเว้น ฝนตก ) ขอควำมรว่มมือผู้ปกครองทุกท่ำน 
ขอ้คดิยคุใหม ่ สอนลกูยงัไงใหเ้กง่  อยำกให้ผู้ปกครองทุกคนได้อ่ำนน ำไปใช้สอนลูกหลำนอันเป็นที่รักของท่ำน  . 
 1.สอนให้รับผิด คนที่จะเรยีนรู้จำกประสบกำรณ์ก็คอืคนที่รูว้่ำตัวเองผิดแล้วคิดแก้ไข   
 2. ฝึกให้ท ำงำนตั้งแต่ยังเดก็ คนทีป่ระสบควำมส ำเร็จต้องเริ่มท ำงำนตั้งแต่ยังเด็ก เพรำะคนทีท่ ำงำนตั้งแตย่ังเด็ก จะรู้ค่ำของ
เงินก่อนใคร ๆ      
 3.สอนให้อดออมต้ังแต่ยังเด็ก พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกได้ฝึกประหยัด อดออม มีเหตุผลในกำรใช้จ่ำย   
        4.ชมลูกให้เป็น  อย่ำเอำแต่เปรียบเทียบลูกเรำกับลูกคนอื่น มันไม่มีอะไรดี นอกจำกฝำกปมชีวิต ลดกำรบ่น ลดกำรล้อ 
ลดกำรขู่ แต่ให้สอนด้วยเหตุและผล 
        5.ลงโทษเมื่อท ำผิด ถ้ำพ่อแม่ไม่เคยลงโทษเมื่อลูกท ำผิด สุดท้ำยสังคมจะลงโทษเขำอย่ำงสำสม รักลูกต้องสอนเรื่องถูกผิด  
อย่ำเอำแตใ่หท้้ำย     
        6. สอนกำรให้  ต้องสอนเรื่องกำรท ำอะไรเพื่อคนอื่นแบบไม่ได้สิ่งตอบแทนด้วย ใหเ้ขำลองท ำกจิกรรมอำสำ  พัฒนำ ฝึก
ช่วยเหลือคนอื่น และกำรบริจำค 
หวังเป็นอย่ำงยิ่ง  จะได้รับควำมร่วมมือจำกผู้ปกครองทุกท่ำน  ในกำรดูแลลูกหลำนอันเป็นที่รักดว้ยควำมเอำใจใส่  โรงเรยีนจัด
กิจกรรมส่งให้นักเรียนทุกคน ได้พัฒนำตนเองตำมศักยภำพ ครูทุกท่ำนพร้อมที่จะท ำหน้ำทีข่องตน เต็มที่ เต็มเวลำ เต็มควำมสำมำรถ 
* มีข้อสงสัย  ประสำนครูประจ ำช้ันได้.........ขอบคุณครับ 


