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SSCCHHOOOOLL
เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ ไดรับรางวัลพระราชทาน เปดสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาเนนดานวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม งามมารยาท สงเสริมกิจกรรมการกลาแสดงออก หองเรียนปรับอากาศหองปฏิบัติการ
Sound Lab หอง Computer – Internet สระวายน้ํามาตรฐานขนาดใหญ และสระอนุบาล
หองสันทนาการปฐมวัยกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยครูชาวตางชาติ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน จินตคณิตศาสตร คาย Kids campคายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายพัฒนา
บุคลิกภาพ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป นาฏลีลา วายน้ํา เทควันโด ฟุตบอล ปงปอง
ศิลปะ โครงพัฒนาศักยภาพ ดวยพลังคลื่นเสียงสมองและสมาธิ

บริหารโดย อาจารยอริยะ สุพรรณเภษัช (ผูอํานวยการ)
อาจารยพลอนันต สุพรรณเภษัช (ผูจัดการ)

ยินดีตอนรับนักเรียนทุกคน
เขาสูรั้วถนอมพิศวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ที่ไดผานการสอบคัดเลือกเขาเรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2555
สําหรับหองเรียนพิเศษ ดวยความสามารถทางวิชาการ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี)
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บด.3)
โรงเรียนสตรีวิทยา 2
โรงเรียนหอวัง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
โรงเรียนบางกะป
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
โรงเรียนสวนกุหลาบ
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห สิงหเสนี 2)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขน
รวม

28 คน
85 คน
31 คน
6 คน
5 คน
5 คน
4 คน
3 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
171 คน

2

3

4

5
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ที่สราง ประจําปการศึกษา 2554

เด็กหญิงพลอยพะงา ชมเชย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ในการแขงขันอิเทคโทน รุนจิ๋ว อายุ 9 ป
การประกวด ยามาฮาไทยแลนด มิวสิค เฟสติวัล 2011
ณ.โรงละครกรุงเทพฯ ( เอ็มเทียรเตอร)
วันที่ 5 พ.ค. 2554

1.ด.ช.ธีรภัทร พรชัยธรรมคุณ
2. ด.ช.ศรัณย เชื้อแดง
3.ด.ช.ศักดิ์โชติ ไทยอุตสาห
4.ด.ช.ธัชธรรม สุกันยา
5. ด.ช.กฤติน สิทธิยะเวท
6.ด.ช.พิสิฐพงศ ทิมะตะ
7.ด.ช.ณัฐภัทร เสือกะ
8.ด.ช.กิติศักดิ์ เรืองฤทธิ์
9. ด.ช.ขจรเกียรติ โทจันทร
10.ด.ช.พงศภัค ศรทัต
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขันฟุตบอล
รายการพรชนกจูเนียรคพั รุนอายุ 10 ป
เนื่องในวันเด็กแหงชาติ 14 มกราคม 2555

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

อายุ

เหรียญ
ทอง

เหรียญ
เงิน

เหรียญ
ทองแดง

ถว ย

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด.ญ.ภีมณรินทร ทาไร
ด.ช.กิตตินันท โชติษฐยางกูร
ด.ช.ภูริทศั น วัฒนสิน
ด.ญ.พิชญา
ศรีสงิ ห
ด.ช.วิศวะ
แดงมณี
ด.ช.ธนกฤต มีวงศอโุ ฆษ
ด.ญ.ณัฐวรรณ ถูกธรรม

6 ป
6 ป
7 ป
7 ป
9 ป
9 ป
9 ป

3
3
4
2
2

1
3
2
3
3
2
1

2
1
3
2

1
1
1
1

8.

ด.ญ.โชษิตา

10 ป

-

1

2

1

โชติษฐยางกูร

1. ด.ญ.ภีมณรินทร ทาไร
3.ด.ช. ภูริทัศน วัฒนสิน
5.ด.ช.วิศวะ แดงมณี
7.ด.ญ.ณัฐวรรณ ถูกธรรม

2.ด.ช.กิตตินันท โชติษฐยางกูร
4.ด.ญ.พิชญา ศรีสิงห
6.ด.ช.ธนกฤต มีวงศอุโฆษ
8.ด.ญ.โชษิตา โชติษฐยางกูร

ไดรับเหรียญรางวัลจากการแขงขันวายน้ํา
รายการ ปยมงคล มหาราชรําลึก ปที่ 5
ณ สระวายน้ําสิริมงคลศูนยวิทยาศาสตรการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 22 ตุลาคม 2554
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ที่สราง ประจําปการศึกษา 2554
1. เด็กหญิงศุภิสรา กันทะวงศ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ สุวรรณสน
3. เด็กหญิงหฤทัย เทรักษี
4. เด็กหญิงคนธวรรณ ทวีสุขเสถียร
5. เด็กหญิงอรฉัตรวลัย แชมสวัสดิ์
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ไดรับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา แขงขันที่วัดอนงคาราม คลองสาน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2555

1.เด็กหญิงขวัญขาว สนธิกนก 2.เด็กหญิงกติกา สังฆรักษ
3.เด็กหญิงวีรวรรณ พูลทอง
4.เด็กหญิงกนกพร พันธประสิทธิ์
5.เด็กหญิงจิณานันทน เธียรประดิษฐ
ไดรับรางวัลชมเชย จากการประกวดสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา งานสงเสริมพระพุทธศาสนา
ณ มลพิธีทองสนามหลวง
วันที่ 3 มีนาคม 2555

ตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3
รับโลเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลดีเดน
จากการแขงขันตอบปญหาธรรมะทางกาวหนา ครั้งที่ 30
จัดโดยชมรมพุทธศาสตรสากล ณ วัดธรรมกาย
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554

เด็กหญิงหฤทัย เทรักษี
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6/1

ไดรับเกียรติบัตร เยาวชนดีเดนดานคุณธรรม จริยธรรม
โดยคณะกรรมการจัดงานเผยแผพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาฆบูชา พระพุทธศักราช ๒๕๕๕
ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปแหงการตรัสรูของพระพุทธเจา
ณ มณฑลพิธที องสนามหลวง
ใหไว ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ที่สราง ประจําปการศึกษา 2554

9

8

ที่สราง ประจําปการศึกษา 2554
อาจารยอริยะ สุพ รรณเภษัช ผูบริหารโรงเรียน
มอบชอดอกไมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายวสวัตติ์ ขาวสุธรรม ป.5/se 2
ที่ไดรับรางวัลเหรียญทอง
จากการแขงขันวิทยาศาสตร สสวท. ปการศึกษา 2554

อาจารยอริยะ สุพรรณเภษัช ผูบริหารโรงเรียน และคณะครู
มอบชอดอกไมแสดงความยินดี กับ
เด็กชายธนวัฒน ภาคนารี ป.3/se 1
ที่ไดรับรางวัลเหรียญเงิน
จากการแขงขันวิทยาศาสตร สสวท. ปการศึกษา 2554

ด.ญ.นภกร อิศรภักดี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / se1
ไดรับรางวัลเหรียญทอง

ด.ญ.อภิชญา ตั้งวงศกิจศิริ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 / SE1
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

จากการแขงขันคณิตศาสตร สสวท.

จากการแขงขันคณิตศาสตรสสวท.

และไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการแขงขันคณิตศาสตร
แหงประเทศไทย
วันที่ 30 เมษายน 2554

และไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
จากการแขงขันคณิตศาสตร
แหงประเทศไทย
วันที่ 30 เมษายน 2554
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ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
วัน เดือน ป

กิจกรรม

21 – 22 พฤษภาคม 2555

เปดเรียนอนุบาล 1 – 2 (เขาใหม ครึ่งวัน)

12 พฤษภาคม 2555

ประชุมผูปกครอง อ.1 – ป.6 (เฉพาะนักเรียนใหม 09.30-11.30 น.)

12 พฤษภาคม 2555

ประชุมผูปกครอง อ.2 – อ.3 (เฉพาะนักเรียนเกา 13.00-14.00 น.)

13 พฤษภาคม 2555

ประชุมผูปกครองชั้นป. 1 – ป.2 (เวลา 09.00 – 10.00 น.)

13 พฤษภาคม 2555

ประชุมผูปกครองชั้นป. 3 – ป.4 (เวลา 10.30 – 11.30 น.)

13 พฤษภาคม 2555

ประชุมผูป กครองชั้นป. 5 – ป.6 (เวลา 13.00 – 14.00 น.)

30 พฤษภาคม 2555

มอบเข็มและเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ป.1 - 6

31 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมรักการอาน

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพ สัปดาหละ 1 วัน

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมรณรงคการเดินแถวอยางเปนระเบียบ/การสรางวินัยในโรงเรียน

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมสงเสริมมารยาทนักเรียน

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรม English to day ทุกวันพฤหัสบดี

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมภาษาพาสนุก (เสียงตามสาย) ทุกวันอังคาร,วันพฤหัสบดี

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมขายสินคามือสอง (เดือนละครั้ง)

ตลอดปการศึกษา

กิจกรรมตรวจเครื่องแตงกายนักเรียน (เดือนละครั้ง)

21 มิถุนายน 2555

กิจกรรมวันไหวครู

26 มิถุนายน 2555

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด/วันสุนทรภู

28 มิถุนายน 2555

กิจกรรมถวายสังฆทาน

28 – 29 มิถุนายน 2555

การตรวจติดตามประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายใน

29 มิถุนายน 2555

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนวันสถาปนาคณะลูกเสือ

2 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายหนูนอยคุณธรรม ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 - 3

3 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายหนูนอยคุณธรรม ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1

4 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

5 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4

9 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2

10 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
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ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2555
วัน เดือน ป

กิจกรรม

14 – 15 กรกฎาคม 2555

กิจกรรม Kids camp

18 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5

19 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมคายพุทธบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

27 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมวันภาษาไทยแหงชาติ

1 สิงหาคม 2555

กิจกรรมแหเทียนพรรษา

2, 3 สิงหาคม 2555

หยุดวันอาสาฬหบูชา และหยุดชดเชยวันเขาพรรษา

6 สิงหาคม 2555

วัดและประเมินผลกลางภาค ครั้งที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6

10 สิงหาคม 2555

กิจกรรมวันแมแหงชาติ

13 สิงหาคม 2555
17 สิงหาคม 2555
20 – 24 ,27 สิงหาคม 2555

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร
คายบูรณาการกิจกรรมปฐมวัย

20 – 24 ,27 สิงหาคม 2555

กิจกรรรมคายบูรณาการ 8 กลุมสาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6

25 – 26 สิงหาคม 2555

กิจกรรมคายวิทยาศาสตร

29 สิงหาคม 2555

กิจกรรมถวายสังฆทาน

11 , 14 กันยายน 2555

กีฬาสีภายใน ครั้งที่ 40

17 – 21,24-25 กันยายน2555 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
24 กันยายน 2555

กิจกรรมถวายสังฆทาน

26 – 28 กันยายน 2555

วัดและประเมินความพรอมทางการเรียนชั้นอนุบาลปที่ 1 - 3

25, 27 กันยายน 2555

วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1,3,5

26, 28 กันยายน 2555

วัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2,4,6

1 ตุลาคม 2555

ปดภาคเรียนที่ 1/2555

1 พฤศจิกายน 2555

เปดภาคเรียนที่ 2/2555

หมายเหตุ ปฏิทินโรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโรงเรียนถนอมพิศวิทยา
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