
โรงเรียนบ้านคลองลาว

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑

นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อ รร.มัธยมยอดนิยม
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนเบญจมราชูทิช
๑. เด็กชายประเสริฐ   แก่นแก้ว

โรงเรียนศรียานุสรณ์
๒. เด็กหญิงฐิติมา    ศรีคงรักษ์
๓. เด็กหญิงจิรพัฒน์ โพธิ์คลี่
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนศรียานุสรณ์
๑. เด็กหญิงสโรชา   โฉมเฉลา
๒.  เด็กหญิงกานต์สิริ   โฉมเฉลา
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนศรียานุสรณ์
๑. เด็กหญิงญาดา   พฤกษ์เจริญ
๒. เด็กหญิงรสริน   รื่นรมย์

ผลสอบ O-NET  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เต็ม ๑๐๐ 
คะแนน วิชาคณิตศาสตร์

เด็กหญิงญาดา   พฤกษ์เจริญ

ผลงาน
ความภาคภูมิใจ

ชนะเลิศเป็นตัวแทน สพป.จบ.๑  ไปแข่งขัน ในงานแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  จ.สมุทรปราการ จ านวน ๓ รายการ

๑.  เรียงร้อยถ้อยความ (ผล เหรียญทอง ล าดับ ๘)
๒.  ภาพยนตร์สั้น (ผล เหรียญเงิน ล าดับ ๓๒)
๓.  แอโรบิก (ผล เหรียญเงิน ล าดับ ๓๒)

รางวัล เกียรติบัตร และโล่ของโรงเรียนบ้านคลองลาว
- ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero Waste School) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จาก สพป.
จันทบุรี เขต ๑
- ผ่านการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ผ่านการคัดเลือก Best Practice โรงเรียนสุจริต ร้อย
ละ ๑๐ ระดับดีเด่น ปี ๒๕๖๑ จาก สพป.จันทบุรี เขต ๑
- ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง (๑ ก.พ.๒๕๖๑ - ๑ ก.พ.๒๕๖๔)
- รับรางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ครั้งที่ ๓)
- รับรางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จากจาก สพป.จันทบุรี เขต ๑



ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบา้นคลองลาวตัง้อยูเ่ลขท่ี ๑๕๔ หมู ่๗
ต.วงัใหม ่อ.นายายอาม จ.จนัทบรุี ๒๒๑๗๐
จดัการศกึษา ๒  ระดบั คือ

ระดบัอนบุาล ๒-๓  (อาย ุ๔-๖ ปี)
ระดบัประถมศกึษา ๑-๖

ขอ้มลูครูและบคุลากร
ผูอ้  านวยการ ๑          คน
ครู               ๑๗         คน
ครูอตัราจา้ง  ๒          คน
บคุลากรวิทย์ ๑          คน
พ่ีเลีย้งเดก็พิการ                ๑          คน
เจา้หนา้ท่ีธุรการ               ๑          คน
ลกูจา้งประจ า                   ๑          คน

ระดับอนุบาล
จัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรีบูรณาการ บ้านวิทย์น้อย
เน้นพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ตามศักยภาพ
ผู้เรียนที่แตกต่างกันอย่างเต็มศักยภาพ

การสอนสื่อสารด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ครูจีนเจา้ของภาษามาจากกวาง
โจวและเจอ้เจียง

ระดับประถมศึกษา
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรียน เน้นการสื่อสาร
ด้วยภาษาจีน (โดยครูจีนเจ้าของภาษา) และภาษาอังกฤษ

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ทันยุค ทันสมัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์

สุขนิสัยดี มีมารยาทงาม
เอกลักษณ์

สะอาด มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง
ปรัชญา

การเรียนรู้เป็นสิ่งประเสริฐสุดส าหรับมนุษยชาติ
(Learning is the best thing for mankind)

สีประจ าโรงเรียน
สีฟ้า  สีเหลือง

ชั้น ชาย หญิง รวม

อนุบาล ๒ ๒๓ ๑๗ ๔๐

อนุบาล ๓ ๒๒ ๑๔ ๔๒

ป.๑ ๓๒ ๒๕ ๕๗

ป.๒ ๒๙ ๑๘ ๔๗

ป.๓ ๒๑ ๒๒ ๔๓

ป.๔ ๒๗ ๓๐ ๕๗

ป.๕ ๓๐ ๒๖ ๕๖

ป.๖ ๒๙ ๑๕ ๔๔

รวม ๒๑๓ ๑๖๗ ๓๘๐

ข้อมูลนักเรียน
๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒

ปีการศึกษา  2563 เปิดรับสมัครนักเรียน

• ระดับชั้นอนุบาล
ชั้นอนุบาล 2 (4 ขวบ) รับเด็กที่เกิด วันที่ 17  พฤษภาคม  2558  
ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2559
รับสมัครตั้งแต่วันที่  28  กุมภาพันธ์ – วันที่  4  มีนาคม  2563

• ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1
รับเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2556 ซึ่งไม่ได้ผ่านการเรียนชั้นอนุบาล 3 
หรือ จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
รับสมัครตั้งแต่วันที่  6 - 10 มีนาคม  2563


