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วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรขาวและกิจกรรมของโรงเรียน
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการเสริมสรางความเขาใจระหวางโรงเรียน
ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานตางๆ
3. เพือ่ รายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอผูป กครองและชุมชน
เจาของ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ที่ปรึกษา
นายวิโรจน ไชยภักดี
ผูอํานวยการโรงเรียน
นางสาวชุติมา สุคันธตุล รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารงานงบประมาณ และบุคลากร
นางสาวณภัทร นรสิงห รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ
นายชลิต เชื้อเพชร
รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป
นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผูอํานวยการฝายบริหารงานกิจการ
นักเรียน
นายสมศักดิ์ แกวจันทร ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารงานนโยบายและแผนงาน
นางกาญจนา สีทาไข
บรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
นายชวลิต พึ่งเสือ นางสาวจรรยา จิวเจริญ นางสุกัญญา เมฆฉาย
นางสาวดวงนภา ทองนวม นางสาวอารี ทองประสม นายสําเริง บุญมี
นางสุ ภ าวดี สุ ว รรณวิ จิ ต ร นางกนกวรรณ จุ ล บุ ญ ญาสิ ท ธิ์
ชนางรัชนีกร รุงโรจนธีระ นางสาวสมบูรณ ระโหฐาน นายสุวรรณ ปน
ทอง นางสาวธนวรรณ โสขุมา นายไพฑูรย สายเสน นายยุรนันท ปน นอก
นายศุภโชค สาระสันต นายณัฐกานต บุญเสน นางสาวบํารุง สรหงษ
นางสาวอลิ ษ า จั น ทร เ ปล ง นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์ วั ง ซ า ย
นางอัมพวรรณ เมฆฉาย นายวีรพนธ เหลาตน ดร.กรองทอง เขียนทอง
นางสาวขวัญปวีณ สิทธิเขตรกรณ
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สารผูอํานวยการ
คณะผูบริหารโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ฝายบริหารงานวิชาการ
งานประชาสัมพันธฝายบริหารทั่วไป
ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน
โครงการคายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2560
ฝายบริหารงบประมาณและบุคลากร
แนะนําครูใหม
ฝายบริหารงานนโยบายและแผนงาน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กิจกรรมโครงการหองเรียนพิเศษ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ทําเนียบรุนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ทําเนียบรุนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานพาณิชยกรรม)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมงานเกษตร)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานชางอุตสาหกรรม)
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร)
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
งานแนะแนว
งานสภานักเรียน
รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ปการศึกษา 2560
งานหองสมุด
งานอนามัย
กิจกรรมปใหม 2561
ผูบริหารและบุคลากรไดรับรางวัลดีเดน
เปดบานวิชาการ
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
ชีวิตดี๊ดี รามคําแหง
นักเรียนที่แสดงประกอบ แสง สี เสียง
โครงงานคุณธรรม
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หนา
2
3
4
5
9
11
12
14
15
17
19
21
23
26
29
32
34
43
46
49
54
56
58
60
61
64
69
74
78
79
80
82
86
87
88
90
92
94
95

สวัสดีคะ พบกันอีกครั้งในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ดวยการพลิกโฉมรูปเลมวารสารแนวใหมที่ไฉไลสวยงาม
แหวกแนวโดดเดน เนนคุณภาพ พรอมแลวที่จะนําเสนอผลงานของพวกเรา ชาวธรรมโชติศึกษาลัย ที่ไดทุมเทบากบั่น รวม
แรงรวมใจกันสรางสรรคพฒ
ั นา สานตอโยบายปฏิรปู การศึกษาเชิงรุกในทุกๆ ดาน จนกระกระทัง่ สามารถนําไปสูข นั้ ตอนการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของสถานศึกษา จนกระทั่งกลายเปนโรงเรียนของชุมชนอันทรงพลังแหงหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ
อันประกอบไปดวยคุณภาพของนักเรียน คณะครูอาจารยและบุคลากรทุกคน ปรากฏใหเห็นในดานตางๆ
รางวัลอันทรงเกียรติจากการแขงขันระดับตางๆ อันเปนเครื่องหมายคํ้าประกันคุณภาพของคณะครูและนักเรียนโดย
เฉพาะอยางยิง่ ในการแขงขันศิลปหัตถกรรมครัง้ ที่ 67 โดยในปนโี้ รงเรียนเราไดรบั ชัยชนะอยางถลมทลายมากเปนประวัตกิ ารณ
ในการเขาแขงขันตั้งแตระดับเขตพื้นที่ ระดับภูมิภาค ตลอดจนถึงระดับชาติ นับเปนกาวที่สงางามและทรงเกียรติ
ดานคุณภาพทางการศึกษานั้น นักเรียนของเราไดรับการคัดเลือกเขาเรียนตอในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศจํานวนมาก ทั้งนี้โรงเรียน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนคะ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยยังคงมุงมั่นพัฒนาตอไปเพื่อสรางสิทธิโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษาและการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
พัฒนาการอันนําไปสูคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา อันเปนจุดหมายสูงสุดตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ตาม
ที่ปรากฏในวาระแหงชาติ
ขอขอบคุณในนํ้าใจไมตรีของทุกทานที่ไดรวมกันสรางผลิตผลที่เพียบพรอมดวยคุณภาพ จนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในสังคมทางการศึกษา
ทุกงานทํางานอยางตอเนื่องเต็มประสิทธิภาพตามศักยภาพเพื่อนําพาใหโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยแหงนี้เจริญรุงเรืองอยางยั่งยืน
ขอขอบคุณ ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการผูปกครองเครือขายครูบุคลากร ศิษยเกา นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่
ใหการสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียนดวยดีเสมอมาคะ
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ทานผูปกครองที่เคารพรัก ลูกๆ ที่รัก ผูนําชุมชนที่นับถือ
รายงานผลการดําเนินงานตอผูปกครองและชุมชน ฉบับนี้
เปนผลการดําเนินงานของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประจําภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2560 ซึง่ เปนชวงทีก่ ระผมเริม่ มารับตําแหนงผูอ าํ นวยการ
โรงเรียนแหงนี้
เมือ่ มารับตําแหนงผูอ าํ นวยการโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย กระผมมีความตัง้ ใจ
ที่จะบริหารจัดการใหโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเจริญกาวหนา มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ
ของผูปกครองและชุมชน เปนสถานศึกษาเพชรเม็ดงามแหงเมืองสุพรรณ อีกแหงหนึ่ง
โดยมีความตัง้ ใจมงุ มัน่ ทีจ่ ะสงเสริมพัฒนาผูบ ริหารและครู มงุ สูค ณ
ุ ภาพผูเ รียน เนนใหผบู ริหาร ครู นักเรียน นําคําวา “สะอาด”
“ระเบียบ” มาใชในทุกเรื่องของการดํารงชีวิต การปฏิบัติตน การเรียนรู เพื่อใหตนเองมีสุขนิสัยที่ดี ไมทุจริต มีความเปน
ระเบียบปฏิบัติตนถูกระเบียบและกฎหมาย ชีวิตมีความสุข ความเจริญ
กระผมไดประกาศเปาหมายของการดําเนินงานภายในระยะ 3 ป (ปการศึกษา 2561-2563) เพื่อใหเห็นแนวทาง
ของการเดินไปสูเ ปาหมายรวมกันของทุกคนทีเ่ กีย่ วของ คือ โรงเรียนนาอยู คุณครูใจดี นักเรียนมีผลิตผล ชุมชนรวมมือ

ÊÙ‹...à¾ªÃ§ÒÁ....¹ÒÁ...¸ÃÃÁâªµÔ
à¡‹§à·¤â¹âÅÂÕÊ×èÍÊÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾
Ê‹Í§»ÃÐ·Õ»áÊ§¸ÃÃÁ¹íÒ¹ÔÊÑÂ
ÃÑ¡ÈÔÅ»Ð¡ÕÌÒÍ¹ÒÁÑÂ
¸íÒÃ§ä·Â¡ŒÒÇË¹ŒÒÊÙ‹ÊÒ¡Å
ÃÇÁ¾ÅÑ§»ÃÐÊÒ¹ã¨ãËŒºÃÃà¨Ô´
Á‹Ø§ÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ»ÃÐàÊÃÔ°¼Å
àÊÃÔÁá¹Ç·Ò§ÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Ò»˜ÞÞÒª¹
¸ÃÃÁâªµÔ´ÅÊíÒàÃç¨ ¤×Í à¾ªÃ§ÒÁ

(นายวิโรจน ไชยภักดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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นายวิโรจน ไชยภักดี

ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นางสาวณภัทร นรสิงห

รองผูอํานวยการฝายบริหารงานวิชาการ

นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล

รองผูอํานวยการฝายบริหารงาน
กิจการนักเรียน

นายชลิต เชื้อเพชร

รองผูอํานวยการฝายบริหารงานทั่วไป

นางสาวชุติมา สุคันรตุล

นายสมศักดิ์ แกวจันทร

รองผูอํานวยการฝายบริหารงาน ครูปฏิบัติหนาที่รองผูอํานวยการฝายบริหารงาน
งบประมาณและบุคลากร
นโยบายและแผนงาน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ
ประธานกรรมการ

พระครูสิริสิกขการ
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายบุญชัย ศีลาเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
ผู้อานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
กรรมการและเลขานุการ
นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเจน พวงมาลี
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

นายแพทย์สาเริง ศรีผุดผ่อง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยุทธดนัย แจ่มศรี
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

นายมนตรี ดาราราช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

นายกวินพัฒน์ วัฒนะละมัยเกศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางปภัสสวรรณ รัตนาสมจิตร์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ
กรรมการผู้แทนครู
นายเกรียงศักดิ์ พานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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นางอรรจนา แก้ววิเศษกุล
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

ฝายบริหารงานวิชาการ
ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนธรรมโชติ
ศึ ก ษาลั ย ได พั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
การสอนให มี ค วามก า วหน า ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปนการจัดการเรียน
การสอนภายในโรงเรียนหรือ นอกหองเรียน
เ พื่ อ ใ ห  นั ก เรี ย น ไ ด  รั บ ค ว า ม รู  จ า ก
ประสบการณตรง เรียนรูจากการลงมือ
ปฏิ บั ติ โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย น
การสอนอยางหลากหลายและจัดกิจกรรม
ที่ เ อื้ อ ต อ การเรี ย นรู  ใ ห กั บ นั ก เรี ย น
ทั้ ง ห อ งเรี ย นพิ เ ศษและห อ งเรี ย นปกติ
ส ง นั ก เรี ย นเข า ร ว มการแข ง ขั น ทั ก ษะ
ทางวิชาการในระดับตางๆ อยางมากมาย
จัดกิจกรรมนําเสนอผลงานในแตละกลุม สาระ
จัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูตางๆ ใหกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น เขาคายวิชาการตาม
กลุมสาระ กิจกรรม Open House เปด
บานวิชาการ สูต ลาดวิชาชีพ จัดติว O-NET
ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6

สาระดีๆกับการเขามหาวิทยาลัย TCAS

รอบที่ 3 : การรับตรงรวมกัน
ชวงวันเปดรับสมัครและวันคัดเลือก : 9 -13 พฤษภาคม 2561
ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561
สําหรับ : นองๆ นักเรียนที่อยูในโครงการ กสพท. (กลุมสถาบันแพทยศาสตร
แหงประเทศไทย) โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได 4 สาขาวิชา โดยไมมีลําดับ
หมายความวา 4 สาขาวิชา หรือ 4 มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนั้นนองๆ มีโอกาส
ผานการคัดเลือกทั้งหมด...(แลวคอยเลือกมหาวิทยาลัยที่ตองการศึกษาตอ
ในเคลียริ่งเฮาสของรอบที่ 3 อีกครั้ง) โดยที่จะมีการจัดสอบรวมกันในเวลา
เดียวกัน สวนเกณฑการคัดเลือกแตละมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด
ยื่นสมัครผาน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย) หลังจากนั้นจะ
รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติ สงขอมูลผูสมัครไปใหมหาวิทยาลัยเปนผูประมวลคัดเลือก
และขอเขียน
รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
ชวงวันเปดรับสมัครและวันคัดเลือก : ธันวาคม ชวงวันเปดรับสมัครและวันคัดเลือก : 6-10 มิถุนายน 2561
2560-มีนาคม 2561
ประกาศผล : 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561
สําหรับ : นองๆ นักเรียนทั่วไป
สําหรับ : นองๆ นักเรียนที่อยูในเขตพื้นที่หรือภาค การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได 4 สาขาวิชา โดยมีลําดับ
นักเรียนในโรงเรียนเครือขาย นักเรียนที่มีความ (เหมื อ นแอดมิ ช ชั่ น ในป ที่ ผ  า นมา) แต ใช เ กณฑ ค  า นํ้ า หนั ก ที่ ป ระกาศ
สามารถพิเศษ
ลวงหนา 3 ป
ยืน่ สมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแตละแหง ยื่นสมัครผาน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย)

รอบที่ 1 : การรับดวยแฟมสะสมงาน
(Portfolio) โดยไมมีการสอบขอเขียน
ชวงวันเปดรับสมัครและวันคัดเลือก :
ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560-30 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 : 22 ธันวาคม 2560-28 กุมภาพันธ 2561
ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561
สําหรับ : นองๆ นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือขาย
ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแตละแหง
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ชวงวันเปดรับสมัครและวันคัดเลือก :
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
สําหรับ : นองๆ นักเรียนทั่วไป
การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบไดตาม
ความต อ งการโดยที่ แ ต ล ะมหาวิ ท ยาลั ย
จะรับตรงดวยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง
ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแตละแหง
สําหรับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครัง้ ที่ 67 ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี หนวย 3 โรงเรียน
ไดสง นักเรียนเขารวมการแขงขันดังกลาว โดยไดรบั รางวัลเหรียญทอง 97 เหรียญ เหรียญเงิน 12 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ
เขารวม 4 รายการ สวนในการแขงขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโรงเรียนไดเปน
ตัวแทนไปเขารวม การแขงขันจํานวน 52 รายการ โดยไดรบั รางวัล เหรียญทอง 19 เหรียญ เหรียญเงิน 18 เหรียญ เหรียญทองแดง
9 เหรียญ เขารวม 6 รายการ และโรงเรียนยังไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันใน ระดับชาติ 7 รายการ ไดแกกิจกรรมการ
แขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 การประกวดสวดมนตแปลภาษาบาลี-อังกฤษ ม.1-ม.6 การแขงขัน
ศิลปสรางสรรค ม.1-ม.3, การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6, การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
และการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
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เหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก
ที่
1
2

กลุมสาระ
กิจกรรม
คณิตศาสตร
การแขงขัน ซูโดกุ ม.4-ม.6
สังคมศึกษา ศาสนาและ การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
วัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและ การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
วัฒนธรรม

เหรียญ
นักเรียน
ทอง ชนะเลิศ นายชาญวุฒิ กูเกียรติกําธร
ทอง อันดับ 15 เด็กชายภูวดล รุงเรือง
เด็กหยิงอรปริญ จิตสุภาโภคิน
ทอง รองชนะ นายนิติชัย โตจิตร
เลิศอันดับที่ 2 นางสาวสุวรรณา แกวสมบัติ

ครูผูฝกสอน
นางกนกวรรณ อูสุวรรณ
นายยุรนันท ปนนอก
นางอมรรัตน สายเสน
นางกัลยา รุจนพิพัฒน
นายชวลิต พึ่งเสือ

4

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดสวดมนตแปล
ภาษาบาลี-อังกฤษ ม.1-ม.6

ทอง รองชนะ
เลิศอันดับที่ 1

นางกาญจนา สีทาไข
นายยุรนันท ปนนอก
นางอมรรัตน สายเสน

5

ศิลปะ-ทัศนศิลป

6

ศิลปะ-ทัศนศิลป

ทอง รองชนะ
เลิศอันดับที่ 2
ทอง อันดับ 4

นางสาวนันทวัน สารวุฒิ

นายไพฑูรย สายเสน

7

ศิลปะ-ทัศนศิลป

นายสันติภาพ เพ็งสวย

นายไพฑูรย สายเสน

8

ศิลปะ-ทัศนศิลป

นายธวัชชัย สินวัฒนาพานิช

นายไพฑูรย สายเสน

9

ศิลปะ-ดนตรี

10

ศิลปะ-ดนตรี

11

ศิลปะ-ดนตรี

12

ศิลปะ-นาฏศิลป

การแขงขัน ”ศิลปสรางสรรค”
ม.1-ม.3
การแขงขัน ”ศิลปสรางสรรค”
ม.4-ม.6
การแขงขันวาดภาพระบายสี
ม.4-ม.6
การแขงขันวาดภาพลายเสน
(Drawing) ม.4-ม.6
การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ
ม.1-ม.3
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแขงขันขับรองเพลงพระราช
นิพนธประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแขงขันรําวงมาตรฐาน
ม.4-ม.6

นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
เด็กชายธนวัฒน ยิ้มจันทร
นางสาวปาริฉัตร กาฬภักดี
นางสาวภานุมาศ อัศจันทร
นางสาวรสิกา ทําเนียม
เด็กชายวุฒิภัทร รอดทอง
นางสาวสุพิชฌา ผิวขาว
เด็กชายอติวิชญ พูลสวัสดิ์
เด็กชายเจษฎาภรณ ดวงปาน
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ทั่งทอง
เด็กหญิงแพรทอง พรอมมูล

13

ภาษาตางประเทศ

การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
(Skit) ม.4-ม.6

14

ภาษาตางประเทศ

การแขงขันละครสั้นภาษาจีน
ม.4-ม.6

15

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

3

การแขงขันการจัดการคาย
พักแรม ม.1-ม.3

ทอง รองชนะ
เลิศอันดับที่
ทอง อันดับ 4

นายไพฑูรย สายเสน

ทอง อันดับ 10 เด็กหญิงยุพาภรณ โตยอ

นายธัญญากร ธรรมกาย

ทอง อันดับ 36 นายพงศกร นามวงศ

นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง

ทอง อันดับ 26 เด็กหญิงดนตรี ออนสอาด

นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง

ทอง อันดับ 38 นายขจรกิตติ์ ประภาสโนบล
นายนภัตตร ชางงาม
นางสาวประกายดาว ขันธบรรจง
นายพลพจน นํ้าแกว
นางสาวพัทธนันท พิทักษวนิชยกุล
นายภัทรพล รุงโรจน
นายภานุพงศ กาฬภักดี
นางสาวศศิธร รุงเรือง
นางสาวสุรัญชนา มีภู
นางสาวอริสรา รมลําดวน
ทอง อันดับ 34 นางสาวกัญญาพร ศรีฉํ่า
นางสาวณัฐนันท มีภู
นางสาวสรินญา หาระคุณ
นางสาวสุณิสา อินทนะ
นายอชิตพล ยิ้มจันทร
ทอง อันดับ 10 นายภานุมาศ โสภาค
นางสาวมนัสกานต ผิวคราม
นางสาวมลธิรา จักรแกว
นางสาวศุภานิช วงศอัศวิน
นางสาวสุพัชชา สุวรรณ

นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร
นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ

ทอง อันดับ 19 เด็กชายจุลจักร อินโต
เด็กหญิงชมพูนุช เนียมปาน
เด็กชายชาคริต สัจจะเวทะ
เด็กชายทศพล พวงเจียม
เด็กชายนรากร เทพพันธุ
เด็กชายภูมิภัตร ใสแสง
เด็กชายวัชรวิทย ทองคํา
เด็กชายวายุ เจียมกันยา

นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย

นางสาวอลิษา จันทรเปลง
นางเสมอใจ จันละคล

นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
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16

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

การแขงขันการสรางอุปกรณเพื่อ
ใหบริการ ม.4-ม.6

ทอง อันดับ 7

17

คอมพิวเตอร

18

คอมพิวเตอร

19

คอมพิวเตอร

การแขงขันการออกแบบ
ทอง อันดับ 8
สิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ม.4-ม.6
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค ทองรองชนะเลิศ
จากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
อันดับที่ 2
การแขงขันการสราง Webpage
ทองชนะเลิศ
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ผลงานระดับชาติการแขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 67
11-13 กุมภาพันธ 2561

นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย

นางสาวพิมพมาดา สะราคํา
นายพีรวิชญ เพ็งทอง
เด็กหญิงนภัสรา วุนคง
เด็กชายสรวิศ เกื้อทอง

นายสุวรรณ ปนทอง
นางกนกวรรณ จุญบุญญาสิทธิ์
นางสาวศิรินภา คลายนาค
นางกนกวรรณ จุญบุญญาสิทธิ์

นางสาวฐานิดา สุริยวงศชัย
นางสาวสมปอง คุม สิน

การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ม.1-ม.3 เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กหญิงแพรทอง พรอมมูล
ครูผูฝกสอน นายไพฑูรย สายเสน

การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 8
นายชาญวุฒิ กูเกียรติกําธร
ครูผูฝกสอน นางกนกวรรณ อูสุวรรณ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เหรียญทอง อันดับ 5
นายนิติชัย โตจิตร นางสาวสุวรรณา แกวสมบัติ
ครูผูฝกสอน นางกัลยา รุจนพิพัฒน นายชวลิต พึ่งเสือ
การประกวดสวดมนตแปลภาษาบาลี-อังกฤษ ม.1-ม.6 เหรียญทองอันดับ 6
นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
เด็กชายธนวัฒน ยิ้มจันทร
นางสาวปาริฉัตร กาฬภักดี
นางสาวภานุมาศ อัศจันทร
นางสาวรสิกา ทําเนียม
เด็กชายวุฒิภัทร รอดทอง
นางสาวสุพิชฌา ผิวขาว
เด็กชายอติวิชญ พูลสวัสดิ์
เด็กชายเจษฎาภรณ ดวงปาน เด็กหญิงเบ็ญจมาศ ทั่งทอง
ครูผูฝกสอน นางกาญจนา สีทาไข นางอมรรัตน สายเสน
นายยุรนันท ปนนอก
8

นายณัฐนันท เชอรัมย
นายณัฐวุฒิ จันทรเรือง
นายธนกฤต แตงเงิน
นายนรากร เกตุแกว
นายหฤษฎ กิจเกษตรสถาพร
นายอัครเดช เถื่อนไพร
นางสาวสุกัญญา ขันทอง
นางสาวอมรรัตน เข็มทอง

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 เหรียญทองอันดับ 9
นายสันติภาพ เพ็งสวย
ครูผูฝกสอน นายไพฑูรย สายเสน
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
เหรียญทอง อันดับ 7
นางสาวพิมพมาดา สะราคํา นายพีรวิชญ เพ็งทอง
ครูผูฝกสอน นายสุวรรณ ปนทอง นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์
การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor
ม.1-ม.3 เหรียญทองแดง อันดับ 12
เด็กหญิงนภัสรา วุนคง เด็กชายสรวิศ เกื้อทอง
ครูผูฝกสอน นางสาวศิรินภา คลายนาค นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไปรับผิดชอบงานให้การสนับสนุนส่งเสริมดูแลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะ
การเรียนการสอนของครูที่มุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของนักเรียน มีหน้าที่ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่
ให้มีความสะอาดและปลอดภัยสร้างบรรยากาศทางกายภาพให้สวยงาม ร่มรื่น ตลอดจนงานบริการสัมพันธ์ชุมชน
ต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้ ฝ่ายบริหารทั่วไปได้ด�าเนินการให้บริการต่อนักเรียน ครู และชุมชน ดังนี้
กา รจั ด นิ ท รร ศก าร เทิ ด
ี่ 9
พ ระ เกี ย รติ ใ น ห ลว งรั ช กา ลทวา น
รั ช กา ลที่ 10 งา น ย้ อ น วั น 60
เดิ ม บ าง น าง บ วช 3- 4 ธ. ค.บวช
ณ ทีว่ า่ การอา� เภอเดิมบางนาง

ซ่อมบ้านพักค
ที่ ช� า รุ ด ให ้ ดู ดี แข็ ง แร รู
ทนทานและพร้อมที่จ ง
ะ
ใช้งานต่อไป

ทา สี ข อบ ทา งเ ท้ า ขา ว
แดง บริเวณโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย เพอื่ ใหก้ ารจราจรภายใน
โรงเรียนสะดวก และปลอดภัย
มากขึ้น
ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่
เพื่อให้ทัศนียภาพภายนอก
ของรวั้ โรงเรียนดสู วยงามและ
เป็นที่ดึงดูดใจให้น่าชมมาก
ยิ่งขึ้น
นิ ท รร ศก าร เทิ ด
พระเกียรติงานถวายพระ
เพลิงพระบรมศพ ในหลวง
ร.9 ณ วัดเดิมบางนางบวช

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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ปรับปรุงภูมิทัศน์
โชติ
กุฏิพระอาจารย์ธรรม ียบ
ให้ดูสะอาด เป็นระเบ
สวยงามยิ่งขึ้น

รูปภาพสวนสวยโรงเรียนงาม
เพอื่ ใหบ้ รรยากาศภายในโรงเรียน
ร่ ม รื่ น ดู ง าม ตา ท� า ให ้ นั ก เรี ย นมี
สุขภาพจิตที่ดีแจ่มใสร่าเริง และ
อยากเรียนมากขึ้น

สรา้ งตาขา่ ยกนั้ ลูกฟุตบอล
บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน
เพื่อไม่ให้ลูกฟุตบอลกระเด็นออก
นอ กรั้ ว โร งเรี ย นซึ่ ง ติ ด กั บ ถน นมี
รถ วิ่ ง อยู ่ ต ลอ ดทั้ ง วั น เพื่ อ คว าม
ปล อด ภั ย ขอ งผู ้ ใช้ ร ถใช้ ถ นน แล ะ
ป้องกันอุบัติเหตุที่จะขึ้นด้วย
ซ่อมซมุ้ พวงครามหน้า
อาคาร 1 ที่ช�ารุดหัก พัง ได้
ซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงให้แข็ง
แรงทนทานและใช้งานได้ตาม
ปกติ
ทาสีอาคารคหกรรม
ใหม่ เนอื่ งจากอาคารคหกรร
สีเก่าซีดมากท�าให้ดูเก่าแล ม
ทรดุ โทรมมาก เมอื่ ด�าเนนิ กาะ
ทาสีใหม่ท�าให้อาคารคหกรรมร
ดูใหม่สดใสสวยงามและท�าให
นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น ้
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ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน มีหนาที่รับผิดชอบดูแลความสงบและความเรียบรอยภายในโรงเรียน
ควบคุมความประพฤติและควบคุมพฤติกรรม รวมถึงสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝงคุณลักษณะอันพึงประสงค สรางนิสัยการมีจิตอาสา
จิตสาธารณะแกนักเรียน และมีกิจกรรมที่สรางภูมิคุมกันใหกับนักเรียน ไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีกิจกรรมตางๆ ตามโครงการใหกับนักเรียน ดังนี้

ประกาศโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเขารับเกียรติบัตร โครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ ประจําป 2560

ตามที่ฝายบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ไดจัดโครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน
สมควรเปนแบบอยางแกนกั เรียนและบุคคลทัว่ ไป เขารับเกียรติบตั รยกยองเชิดชูเกียรติ ในโครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ ประจําป 2560 นัน้ บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือก
ไดเสร็จเรียบรอยแลว ดังรายชื่อตอไปนี้
1. รางวัลผูนําเยาวชนดีเดน
ปฏิบัติหนาที่ งานสภานักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ปการศึกษา 2560
1.1 นายชนาธิป
บุญเสริม
ประธานสภานักเรียน
1.2 นางสาวบงกช
ชิณวงษ
รองประธานสภานักเรียน
1.3 นางสาวอาทิตยตญา
เพิ่มพล
รองประธานสภานักเรียน
1.4 นางสาวจาริณี
รอดทอง
รองประธานสภานักเรียน
2. รางวัลผูบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะดีเดน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
ชั้น ม.3/8
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐพงษ มะกรูดอินทร
ชั้น ม.6/3
3. รางวัลผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงยุพาภรณ โตยอ
ชั้น ม.1/8
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงณัฐกาญจน ทองประศรี
ชั้น ม.1/3
รางวัลที่ 3 เด็กชายพงศกร
พูลสวัสดิ์
ชั้น ม.1/9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงวรรณิกา
มวงมูล
ชั้น ม.2/9
รางวัลที่ 2 เด็กชายณัฐวุฒิ
ศีลธรรม
ชั้น ม.2/8
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงชวัลษิตารัต คชกูล
ชั้น ม.2/9
รางวัลชมเชย เด็กหญิงโชติมา
ลอมลาย
ชั้น ม. 2/9
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงแพรทอง
พรอมมูล
ชั้น ม.3/7
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงรสริน
ชางวงศ
ชั้น ม.3/5
รางวัลที่ 3 นางสาวกนกวรรณ ชูทอง
ชั้น ม.3/8
รางวัลชมเชย เด็กชายสิรดนัย
สีนํ้าเงิน
ชั้น ม.3/5
เด็กหญิงกนกวรรณ สวางศรี
ชั้น ม.3/5
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
รางวัลที่ 1 นายมงคล
รักพวงทอง
ชั้น ม.4/1
รางวัลที่ 2 นาสาวอมรรัตน
เข็มทอง
ชั้น ม.4/2
รางวัลที่ 3 นางสาวอุไรวรรณ
บุญชวย
ชั้น ม.4/2
รางวัลชมเชย นางสาวอุบลวรรณ บุญชวย
ชั้น ม.4/3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
รางวัลที่ 1 นายพฤหัส
สมไม
ชั้น ม.5/5
รางวัลที่ 2 นายรักพงษ
ทองคลาย
ชั้น ม.5/1
รางวัลที่ 3 นางสาวกัญญา
สุระเกตุ
ชั้น ม.5/2
รางวัลชมเชย นายรัชเขต
เพชรคอน
ชั้น ม.5/3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รางวัลที่ 1 นางสาวกมลวรรณ รัตนวรลักษณ
ชั้น ม.6/2
รางวัลที่ 2 นางสาวอรวรรณ
พูลเพิ่ม
ชั้น ม.6/3
รางวัลที่ 3 นายณัฐพงษ
มะกรูดอินทร
ชั้น ม.6/3
รางวัลชมเชย นายชาญวุฒิ
กูเกียรติกําธร
ชั้น ม.6/1
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
(นายวิโรจน ไชยภักดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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â¤Ã§¡ÒÃ¤‹ÒÂÍºÃÁ¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดจัดอบรมโครงการคายคุณธรรมจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2560 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดมีสติ เกิดสมาธิ ตระหนักถึงความสําคัญและมุงหวังใหนักเรียนทุกคนเติบโตอยางมีคุณภาพรอบดาน ทั้งดาน
สติปญญา ดานคุณธรรมจริยธรรม และดานการดํารงชีวิตอยางเปนสุขในสังคม โดยไดรับความอนุเคราะหจากพระมหาศรีพยัคฆ สิริวิญู
วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร เปนพระวิทยากรดําเนินการอบรมใหกับนักเรียน ซึ่งกําหนดการจัดกิจกรรมแบงเปน 4 รุน ดังนี้
รุนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ ปวช.2 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561
รุนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ ปวช.3 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561
รุนที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ในวันจันทรที่ 22 มกราคม 2561
รุนที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

นักเรียนรวมกิจกรรม ตอบคําถามธรรมะและแสดงความคิดเห็นจากพระวิทยากร
นายวิโรจน ไชยภักดี ผูอํานวยการโรงเรียน
ธรรมโชติศกึ ษาลัย เปนประธานในพิธเี ปดอบรมโครงการ
คายคุณธรรมจริยธรรม ประจําปการศึกษา 2560
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้ง 4 รุน โดยมี
นายเชีย่ วชาญ เทพกุศล รองผูอ าํ นวยการฝายบริหารงาน
กิจการนักเรียน เปนผูกลาวรายงาน

§Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Í¡ËÅÑ¡ÊÙµÃ

นักเรียนฝกจิต เพื่อใหเกิดความมีสมาธิ สงบนิ่ง มีสติอยูกับตัวเองตลอดเวลา

ตัวแทนสภานักเรียนและคณะครู รวมตอนรับคณะนักปนและทีมงาน “ปนไปไมทิ้งกัน สานตองาน
ที่พอทํา No One Left Behind” เมื่อ 29 มกราคม2561

¤³Ð¤ÃÙáÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÇÔªÒ·ËÒÃª‹ÇÂ§Ò¹¼ŒÒ»†Ò ³ ÇÑ´à¢ÒáÁ‹ªÕ 11 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ 2561

§Ò¹»ÃÐªØÁÃ¶ÃÑºÊ‹§ 1 µíÒÃÇ¨ / 1 âÃ§àÃÕÂ¹
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ทานผูอํานวยการและคณะครูเขารวมประชุมพนักงานขับรถรับสง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมอาคาร 4

§Ò¹àÂÒÇª¹¤¹´ÕÈÃÕÊØ¾ÃÃ³ (¡ÕÌÒ¿ØµºÍÅµŒÒ¹ÂÒàÊ¾µÔ´)
กีฬาฟุตบอลตานยาเสพติด
เมื่อวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

â¤Ã§¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ÊÕ¢ÒÇ
ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และวันที่ 6 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2561 ฝายบริหารงานกิจการนักเรียนไดดาํ เนินการ
จั ด กิ จ กรรมคั ด กรองตรวจป ส สาวะหาสารเสพติ ด
ในนั ก เรี ย นชายระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น และ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อหาแนวทางปองกันและ
ชวยเหลือนักเรียนไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

â¤Ã§¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹ÊÕ¢ÒÇ
ปการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ฝายบริหารงานกิจการนักเรียนไดจัดทําโครงการโรงเรียนสีขาว ซึ่งมีกิจกรรม
อบรมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด และอบายมุข มีนักเรียนเขารับการอบรม
ทั้งหมด จํานวน 60 คน มีวิทยากรใหความรูจาก สภ.อําเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 6 นาย ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับความรูจาก
การอบรม และตระหนั ก ถึ ง โทษของยาเสพติ ด และอบายมุ ข เพื่ อ ให
นักเรียนไดดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขและเปนเยาวชนของชาติ
ที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต

ÇÒÃÊÒÃÃÒª¾Ä¡É
รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุ
มชน 13
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ฝายบริหารงบประมาณและบุคลากร

รองฯ ชุติมา สุคันธตุล

คนทีจ่ ะประสบความสําเร็จไดนนั้ จะตองมีเปาหมายของชีวติ อยางชัดเจนวา ตนจะตองไป
เปนอะไร ทําอะไร หรือประสบความสําเร็จในชีวิตอยางไร สิ่งที่จะตองทําก็คือวางแผนวาจะตองทํา
อยางไรเพื่อใหตนเองไปสูเปาหมายได จากนั้นก็ตองสรางวินัยในตนเองเพราะถาไมมีวินัย ใชชีวิต
แบบเรื่อยๆ สบายๆ ไปวันๆ แลวอยากจะประสบความสําเร็จคงจะยาก คนที่มีวินัยในตนเองจะ
มีลักษณะที่ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบากมีความเสมอตนเสมอปลาย เปนคนประเภท
กัดไมปลอยจนกวาจะประสบความสําเร็จ แมวา แตละคนมีความแตกตางกัน การประสบความสําเร็จ
จึงแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ณ เวลานี้ครูรูสึกดีใจ ภูมิใจกับความสําเร็จอีกกาวหนึ่งนักเรียนที่
กําลังจะจบการศึกษาทั้งในระดับชั้น ม. 3, ม.6 และ ปวช. 3 และขอใหทุกคนประสบความสําเร็จ
ในเปาหมายถัดไป

á¹Ð¹íÒ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃâÃ§àÃÕÂ¹¸ÃÃÁâªµÔÈÖ¡ÉÒÅÑÂ
ผูอํานวยการวิโรจน ไชยภักดี เกิดวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2521 ประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนบานทาจีน ต.นํ้านอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา
พ.ศ. 2524 มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสวรรค อ.หาดใหญ จ.สงขลา
พ.ศ. 2527 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
พ.ศ. 2529 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
พ.ศ. 2533 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การแนะแนว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
พ.ศ. 2537 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การวัดผลประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
พ.ศ. 2554 ปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พ.ศ. 2560 กําลังทําวิทยานิพนธ ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการรับราชการ
22 กันยายน 2529 ครู 2 โรงเรียนอูทอง
9 พฤษภาคม 2544 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน จ.นครปฐม เปนเวลา 8 เดือน
19 ธันวาคม 2544
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนอูทองศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี เปนเวลา 6 เดือน
13 มิถุนายน 2545 ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” เปนเวลา 2 ป 6 เดือน
24 ธันวาคม 2547
รองผูอํานวยการโรงเรียนอูทอง เปนเวลา 7 ป 7 เดือน
19 กรกฎาคม 2555 ผูอํานวยการโรงเรียนสกลวิสุทธิ จังหวัดสมุทรสงคราม เปนเวลา 1 ป 3 เดือน
8 ตุลาคม 2556
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงแฝกพิทยาคม เปนเวลา 4 ป
2 ตุลาคม 2560 – ปจจุบัน
ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
คติประจําใจ
การศึกษา คือ ชีวิต
ชีวิต คือ การศึกษา
14
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แนะนําครูใหม

ชื่อ-สกุล
นางสมาพร มาดี
วัน เดือน ปเกิด 7 กรกฎาคม 2520
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดคูเมือง
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบางระจันวิทยา
ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเทพสตรี
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2556 – 2560 ครูโรงเรียนวัดคูเมือง
ปจจุบัน
ครูผชู ว ยโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ปจจุบันสอนวิชา ภาษาไทย
คติประจําใจ
ขยัน ซื่อสัตย อดทน

ชื่อ-สกุล
นางสาวพัชรินทร ชื่นอารมย
วัน เดือน ปเกิด 9 มีนาคม 2529
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดทามะกรูด
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ระดับปริญญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี
วิชาเอกสังคมศึกษา
ระดับปริญญาโท มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี
วิชาเอกสังคมศาสตรเพือ่ การพัฒนา
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2553 – 2555 ครูโรงเรียนชัยจิตตวิทยา
จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2556 – 2560 ครูโรงเรียนวัดประชุมสงค
จังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจุบัน
ครูผชู ว ยโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ปจจุบันสอนวิชา สังคมศึกษา

ชื่อ-สกุล
นางจุฬาลักษณ กลาหาญ
วัน เดือน ปเกิด 24 มกราคม 2523
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดอนเจดีย
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2549 – 2552 ครูโรงเรียนศุภลักษณ
พ.ศ.2552 – 2553 เจาหนาที่ธุรการโรงเรียนบรรหาร
แจมใสวิทยา 1
พ.ศ.2553 – 2560 พนักงานราชการตําแหนงครูผสู อน
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1
ปจจุบัน
ครูผชู ว ยโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ปจจุบันสอนวิชา คอมพิวเตอร
คติประจําใจ
พลังทีจ่ ะทําใหเราประสบความสําเร็จได คือ
เพียรพยายามและอดทน

ชื่อ-สกุล
นายธัญญากร ธรรมกาย
วัน เดือน ปเกิด 24 ธันวาคม 2532
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางขวาก
ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
ระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2556 – 2558 ครูอัตราจางโรงเรียนวัดบางขวาก
พ.ศ.2558 – 2560 ครูอตั ราจางโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ปจจุบัน
ครูผชู ว ยโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ปจจุบันสอนวิชา ศิลปะ (ดนตรีไทย)
คติประจําใจ
ถาโลกนีไ้ มมคี าํ วา “อุปสรรค” มนุษยกจ็ ะ
ไมรูจักคําวา “พยายาม”
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ชื่อ-สกุล
นางสาวเขมจิรา ใจรื่น
วัน เดือน ปเกิด 16 กันยายน 2536
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดดอนตูม อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประวัติการทํางาน
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาลโรงเรียนบานหนองกระทุม
อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปจจุบันครูอัตราจางโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ปจจุบัน สอนวิชาสังคมศึกษา
คติประจําใจ
ลําบากวันนี้เพื่อสบายในวันขางหนา

Name
Date of birth
From
Education
Experience
Motto

Name
Date of birth
From
Education

MISS SANDYKOVA ALENA
23/09/1988
RUSSIA
Bachelor’s Degree
Tomsk State Pedagogical University
/ Foreign Languages Department
1 year as a teacher in China
5 years as a teacher in Russia
There is nothing impossible.

MISS INDZHI ERDINCH MUSTAFA
08/11/1979
BULGARIA
Bachelor’s Degree
Ankara University / Public Relations
and Advertising
Master Degree Brunel University / Design and Branding
Strategy
Motto
Life is beautiful.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¤ÃÙ´Õà´‹¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2561

รองฯชลิต
ครูธนู
ครูสมคิด
ครูนนทะกาล
ครูสราวุธ
ครูทรงพล
ครูเจษฎา
ครูจักรวาล
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เชื้อเพชร
จันทรลอย
พันธุมิตร
ทองบุราณ
เจริญรื่น
มวงยิ้ม
ไพศาลธรรม
เข็มเงิน

9. ครูศุภานัน
10. ครูพิมพชนก
11. ครูบํารุง
12. ครูอารี
13. ครูรัชดา
14. ครูสุทธิรัตน
15. ครูอลิษา

เอกธีรธรรม
ทองบุราณ
สรหงษ
ทองประสม
จิตสามารถ
วิศิษฏานนท
จันทรเปลง
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ฝายบริหารงานนโยบายและแผนงาน

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ 2561

นโยบายที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

กลยุทธ
๑. เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และ
การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. ปลู ก ฝ ง ผู  เรี ย นด า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๓. พั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่
พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
นโยบายที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

กลยุทธ
๑. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาผูเรียน
อยางมีคณ
ุ ภาพดวยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
๓. สรางขีดความสามารถในการแขงขัน
๔. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและนําผลการวิจัย
ไปใชพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
นโยบายที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ
๑. เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒. ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
๓. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษใหเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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นโยบายที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๔ ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

กลยุทธ
๑. เพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

๒. ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

นโยบายที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

กลยุทธ
๑. จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
นโยบายที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
๒. สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๓. สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
18
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ด�าเนินการคัดเลือก
นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาภาษาไทย
เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ เพื่อ
ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาภาษาไทย และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นตัวแทนระดับภาค ๒
รายการ คือ การแข่งขันคัดลายมือระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย

นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิชาภาษาไทยเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นตัวแทนระดับภาค ๒ รายงาน ไปแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ จังหวัดนครนายก

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนอ่านท�านองเสนาะ ถวายความอาลัยในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
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กิจกรรม Open House เปิดบ้านวิชาการ สู่ตลาดวิชาชีพ เพื่อแสดงศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาไทย
กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทยได้ จั ด แสดงนิ ท รรศการผลงานนั ก เรี ย น การแสดง และจั ด เกมเกี่ ย วกั บ
ภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทยและเพิ่มความสนุกสนานในการจัดกิจกรรม
Open House

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกันจัดนิทรรศการ ผลงานนักเรียน
และจัดการแสดงชุดระบ�าแขกในกิจกรรม Open House

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในซุ้มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุกสนาน
20
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

คนเกง่ ขอ

งเรา

นายชาญวุฒิ กู้เกียรติก�าธร เหรียญทองแข่ง SODOKU งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 และเหรียญทองชนะเลิศ SODOKU งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4-6 มกราคม 2561 นางกนกวรรณ อูส่ วุ รรณ
ครูผู้ฝึกซ้อม

นางสาวณัฐพร จ่าค�า, นางสาวอภิญญา นุม่ จันทร์,
นางสาวสุทธิกาญจน์ ล้อทองค�าแท้ ตัวแทนแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 วันที่ 4-6 มกราคม 2561 นางสาวเฉลา เสือแดง,
นางสาวสมรักษ์ โสขุมา ครูผู้ฝึกซ้อม

ด.ญ. นิราพร แตงทอง ตัวแทนแข่งขันอัจฉริยะภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา
2560 วันที่ 4-6 มกราคม 2561 นางสุทธิรตั น์ วิศษิ ฏานนท์
ครูผู้ฝึกซ้อม
ด.ญ. กมลชนก โฉมแก้ว, ด.ญ. วนิดา
เขาแก้ว, นายโภไคย โสมนัส, นางสาวพิมฤทัย
สวนดอกไม้ ตัวแทนแข่งขันการสร้างสรรค์ผล
งานทางคณิตศาสตร์ด้วย GSP ระดับ ม.ต้น
และ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 4-6 มกราคม 2561
นางสุกัญญา เมฆฉาย ครูผู้ฝึกซ้อม
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กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. จัดอบรมและแข่งขัน A-Math game 15-21 ธันวาคม 2560

ระดับชั้น ม.ต้น
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายณัฐวัตร ดวงแก้ว, เด็กหญิงวณิดา เขาแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภูมิระพี พิมพ์พันธุ์, เด็กชายวายุ เจียมกันยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายวรวิทย์ ช่วงยา, เด็กหญิงกมลชนก โฉมแก้ว
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ, เด็กหญิงนิราพร แตงทอง
ระดับชั้น ม.ปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ
นายพงษ์พิรุณ โมกทิพย์, นายภาณุ หอมไม่หาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายพีรพัฒน์ สดคมข�า, นายดนัยวุฒิ วังทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกฤติยาภรณ์ ภาณุทัต, นางสาวอุไรวรรณ บุญช่วย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6
รางวัลชนะเลิศ
นายชาญวุฒิ กู้เกียรติก�าธร, นางสาวจาริณี รอดทอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวตรีรัตน์ กุลฉิม, นางสาวน�้าทิพย์ พุ่มจ�าปา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกานต์สิริ แสงบัวเผื่อน, นางสาวสโรชา หมื่นสุดตา
นางสาวสุธาสินี ดวงแก้ว, นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดเสวี
2. ร่วมแสดงผลงานคณิตศาสตร์และเกมคณิตศาสตร์ในเปิดงานบ้านวิชาการ (Open House)
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 30 มกราคม 2561
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ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์กับการบูรณาการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ส�าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน 137 คน ณ เดอะไพน์รีสอร์ท สามโคก-เสนา ท้ายเกาะ จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านรูปแบบ STEM และมีกิจกรรมผ่อนคลายด้วยฐานผจญภัยในสระน�้า ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน อย่างเต็มรูป
แบบจริงๆ !!

ผอ.วิโรจน์ ไชยภักดี กล่าวเปิดค่าย

คุณครูและวิทยากร

นักเรียนห้อง ม.2/9

นักเรียนห้อง ม.3/9

นักเรียนห้อง ม.1/9

นักเรียนห้อง ม.1/10

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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้ งเรยี นพเิ ศษ
กจิ กรรมโครงการหอ

ค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์กับการบูรณาการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM ส�าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 13 – 14 มกราคม พ.ศ. 2561
โดยทีมวิทยากร จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ซึง่ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
ในครั้งนี้ นักเรียนได้ท�ากิจกรรมที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ประยุกต์ใช้ในการต่อหุ่นยนต์ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
สนุกครบรสจริง ๆ ค่ะ !
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การประเมินศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อขยายห้องพิเศษ
ด้วยส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ จะด�าเนินการประเมินศักยภาพและความพร้อมของโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ในการขยายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น มีคณะกรรมการประเมินศักยภาพและความพร้อม
โดยท่านผูอ้ า� นวยการค�ารณ รูปสูง เป็นประธานกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน รองผูอ้ า� นวยการส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙,
ร่วมด้วยผู้อ�านวยการโรงเรียนสงวนหญิง, นายอดิศักดิ์ คงทัต ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ, นางสุพัตรา เพชรล�้า ผู้อ�านวยการ
กุล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายธวัช หมอยาดี ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางสาวศุภวรรณ โคกกระชาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ,
นายอัมรินทร์ เกิดสงกรานต์ คณะกรรมการสถานศึกษา, นายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตา� บลเขาพระ และผูแ้ ทนผูป้ กครอง
3 ท่าน ได้แก่ นายยิ่ง กู้เกียรติก�าธร , นายเฉลิม มีเจริญวัฒนา และนางเกสร เกื้อทอง ในนามคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ
ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยในการประเมินครั้งนี้

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยมีการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ร่วมออกร้านแจกอาหารให้แก่นักเรียน

วันที่ 19 – 20 มกราคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์
อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อน�ำความรู้ เทคนิคและวิธีการสอน มาปรับใช้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ
สู่ตลาดวิชาชีพ โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
เปิดฐานการเรียนรู้ เปิดห้องปฏิบัติการ และเกมต่างๆ ให้กับนักเรียนที่มาเยี่ยมชม

(Open House)

วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้มีการจัดการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยหน่วย
การแข่งขัน สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 ณ โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย โดยกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ส่งแข่งขันทั้งหมด 10 รายการ ดังนี้
กิจกรรม

รายชื่อนักเรียน

ครูที่ปรึกษา

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ 1. เด็กหญิงปฐมพร มีเจริญวัฒนา 1. นายทรงพล ม่วงยิ้ม
ทางวิทยาศาสตร์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชาวม่วงขวัญ 2. นางสาวไพรินทร์ ช้างเขียว
ม.1-ม.3
3. เด็กหญิงวิลาสินี ปัสสา

รางวัล
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้ 85 คะแนน

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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2. การแข่งขันอัจฉริยภาพ 1. นางสาวรุจิรา พุมมา
ทางวิทยาศาสตร์
2. นายมนตรี นิลทับ
ม.4-ม.6
3. นายรักพงศ์ ทองคล้าย

1. นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พศิ าล เหรียญทองแดง
2. นายสมคิด พันธุมิตร
อันดับที่ 4 ได้ 60 คะแนน

3. การประกวด
1. เด็กหญิงกัณตินันท์ มิ่งสมร
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2. เด็กหญิงจุฑามาศ ไกรศรี
ประเภททดลอง ม.1-ม.3 3. เด็กหญิงรจนา ชื่นจิต

1. นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์ เหรียญทอง
2. นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้ 84 คะแนน

4. การประกวด
1. นายบรรณสรณ์ ใจแสน
โครงงานวิทยาศาสตร์ 2. นายปิยพงษ์ แตงเงิน
ประเภททดลอง ม.4-ม.6 3. นางสาวจตุพร สุขสิงห์

1. นายศุภโชค สาระสันต์
2. นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้ 89 คะแนน

5. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ม.1-ม.3
6. การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ม.4-ม.6
7. การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ม.1- ม.3
8. การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)
ม.4- ม.6
9. การประกวดผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
10. การประกวด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

1. เด็กชายคฑาวุธ ศรีสุข
2. เด็กหญิงธนพร สมใจบุญ
3. เด็กหญิงธัญชนก ไชยเพชร

1. นางสาวฉลอม รุ่งเรือง
2. นายพชรพล จันทร์สุวรรณ

เหรียญทอง อันดับที่ 5
ได้ 80.75 คะแนน

1. นางสาวอาทิตย์ตญา เพิ่มพล
2. นางสาวสมิตานัน จาละ
3. นายพฤฒภณ สีบานเย็น

1. นายสราวุธ เจริญรื่น

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้ 83.50 คะแนน
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1. เด็กหญิงนันท์นภัส พิทกั ษ์วนิชยกุล 1. นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
2. เด็กหญิงชลิดา โพธิ์ยา
2. นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
3. เด็กชายสตางค์ ค�ำศรี

เหรียญทอง อันดับที่ 6
ได้ 83 คะแนน

1. นายไชยวัฒน์ เสาวรส
2. นางสาวพรรณปพร ไพรวรรณ์
3. นางสาวฐิติพร พลานชุน

1. นางสาวปวีณา บุญประดับ
2. นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้ 90.67 คะแนน

1. เด็กชายธัญเทพ ศิริภาพ
2. เด็กชายนนทกานต์ ทับทอง

1. นางสาวรัตนา นุ่มคง

1. นายชุมพล สิทธิทัต
2. นายกนกพล ศรีเอี่ยม

1. นางศุภานัน เอกธีรธรรม

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้ 87.25 คะแนน
เหรียญเงิน อันดับที่ 6
ได้ 74.67 คะแนน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมสอบธรรมบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา 2560

การสอบธรรมบาลีสนามหลวง ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นักเรียนตั้งใจท�าข้อสอบกันอย่างเต็มที่

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

พัฒนาศักยภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ
2. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย ม.ปลาย
3. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
4. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย ม.ต้น
5. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ภาพยนตร์สั้น ม.ต้น
6. รางวัลเหรียญทอง นิทานคุณธรรม ม.ต้น
7. รางวัลรองชนะเลิศ อัันดับ 1 เหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย
8. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ม.ต้น
9. รางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ม. ต้น

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

ท้าทายสู่ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

1. รางวัลเหรียญเงิน เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. รางวัลเหรียญทอง ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1เหรียญทอง สวดมนต์แปลภาษาบาลี-อังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
4. รางวัลเหรียญทอง ประกวดมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงชัยอย่างมุ่งมั่นในระดับประเทศ
อับดับที่ 5 เหรียญทอง
ประกวดมารยาทไทย

อับดับที่ 6 เหรียญทอง
สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ

รายชื่อนักเรียนสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ
นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
ด.ช.ธนวัฒน์ ยิ้มจันทร์
น.ส.ปาริฉัตร กาฬภักดี
น.ส.ภาณุมาส อัศจันทร์
น.ส.สุพิชฌา ผิวขาว
ด.ช. วุฒิภัทร รอดทอง
ด.ช.อติวิชญ์ พูลสวัสดิ์
รายชื่อนักเรียนประกวดมารยาทไทยมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด.ช.เจษฎาภรณ์ ด้วงปาน
นายนิติชัย โตจิตร
ด.ญ.เบ็ญจมาศ ทั่งทอง
น.ส.สุวรรณา แก้วสมบัติ
ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่
ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่
ครูกาญจนา สีทาไข, ครูอมรรัตน์ สายเสน
ครูกัลยา รุจพิพัฒน์ และครูชวลิต พึ่งเสือ
และครูยุรนันท์ ปั้นนอก
30
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ภาพบรรยากาศการแข่งขัน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่กลุ่มสาระสังคมศึกษาได้เข้าร่วม
• การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น
มัธยม ศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
• การแข่งขันบรรยายธรรม
ณ วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี

งานเปิดบ้าน OPEN HOUSE โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

การแสดงพิธีเปิดงานอ�าเภอเดิมบางนางบวช ชุด รักชาติไทย เทิดไท้องค์ราชัน

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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“กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย”
กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 5 6-22 ธ.ค.60 รวม 12 ถ้วย

กรีฑา
กรีฑา รวม 2 เหรียญทอง
3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง
ถ้วยคะแนนรวมรองชนะเลิศอันดับ 2
18 ปีชาย 1 ถ้วยทอง

เซปักตะกร้อ (2 ถ้วย)

1.รองชนะเลิศเซปักตะกร้อ 18 ปีหญิง 1 ถ้วยทอง

เทเบิลเทนนิส (4 ถ้วยทอง)

2.รองชนะเลิศอันดับ 2 เซปักตะกร้อ 18 ปีชาย 1 ถ้วยทอง

1.คะแนนรวมชนะเลิศเทเบิลเทนนิส 18 ปีชาย 1 ถ้วยทอง
2.คะแนนรวมชนะเลิศเทเบิลเทนนิส 18 ปีหญิง 1 ถ้วยทอง
3.คะแนนรวมรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิส 15 ปีชาย 1 ถ้วยทอง 4.คะแนนรวมรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิส 15 ปีหญิง 1 ถ้วยทอง

บาสเกตบอล (2ถ้วยทอง)

1.รองชนะเลิศบาสเกตบอล 18 ปีชาย 1 ถ้วยทอง
32

2.รองชนะเลิศบาสเกตบอล 15 ปีชาย 1 ถ้วยทอง

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

ฟุตซอล (2 ถ้วยทอง) ฟุตบอล (1 ถ้วยทอง)

1.รองชนะเลิศฟุตบอลซอล 18 ปีชาย 1 ถ้วยทอง 2.รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอล 15 ปีชาย 1 ถ้วยทอง 3.รองชนะเลิศฟุตซอล 18 ปีชาย 1 ถ้วยทอง

กีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจ�าปี 2561 23-24 ธ.ค. 2560

รวม 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง

ตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีแข่งขันบาสเกตบอล และบาสเกตบอล 3x3 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
รอบคัดเลือก ภาค 2 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทองระหว่าง 20-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอล 3x3

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเชิดชูเกียรตินักกีฬา ผู้อ�านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมอบเกียรติบัตร
และถ่ายรูปร่วมกับผู้ฝึกสอนและนักกีฬา

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

37

ท�ำเนียบรุ่นผู้จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ม.3/1

ม.3/2

ม.3/3
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ท�ำเนียบรุ่นผู้จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ม.3/4

ม.3/5

ม.3/6
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ท�ำเนียบรุ่นผู้จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3

ม.3/7

ม.3/8

ม.3/9
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ม.6/1

ม.6/2

ม.6/3
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ท�ำเนียบรุ่นผู้จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

ม.6/4

ม.6/5

ม.6/6
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ท�ำเนียบรุ่นผู้จบหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

ม.6/6
ท�ำเนียบรุ่นผู้จบหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.3)

ปวช.3
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วันอังคารที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2561  โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ได้จดั กิจกรรม  “เปิดบ้านวิชาการ  สูต่ ลาดวิชาชีพ”  (OPEN  HOUSE)  
โดยมีนายนิพนธ์  ก้องเวหา  ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขต  พืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 9  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

โดยในซุ้มกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มีการแสดงผลงาน
ของนักเรียน  และครูครูในกลุ่มสาระ  พร้อมทั้งมีกิจกรรม  LANGUAGE  CLINIC
ของครู ช าวต่ า งชาติ ข องโรงเรี ย นธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย และครู ช าวต่ า งชาติ
จากโรงเรี ย นอู ่ ทอง และกิจ กรรมการเขีย นดาร์ ดค� ำ อวยพรภาษาจี น รวมถึ ง
บนเวทีมีการแสดงร้องเพลงภาษาอักฤษ  และเพลงภาษาจีนของนักเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัด
กิจกรรมวันคริสมาสต์ให้แก่ลกู ๆ ธรรมโชติ
ภายในงานมี ก ารประกวดซานต้ า  
แซนตี้ การลุ้นรับรางวัลหางบัตร
ตลอดงาน  ภายในงานมีการแสดงต่างๆ
มากมาย  อาทิ ละครสัน้ เต้นประกอบ
เพลงซุม้ สอยถุงเท้า ซุม้ การ์ดอวยพร
นอกจากนี้ยังมีการออกร้านอาหาร
ต่างๆ มากมาย  นบั ว่าเป็นบรรยากาศ
ทีน่ า่ รัก  อบอุน่ และได้เรียนรู  ้ แลกเปลีย่ น
วัฒนธรรมต่างชาติได้เป็นอย่างดี
รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานพาณิชยกรรม)
ธนาคารโรงเรียนธรรมโชติเขารวมกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ ธนาคารโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อเปดโอกาส
ใหนักเรียนที่ปฏิบัติหนาที่ธนาคารโรงเรียนในแตละแหงไดพบปะ แลกเปลี่ยนความรูและเรียนรูนอกหองเรียนในวันศุกร
ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 กิจกรรม OPEN HOUSE เปดบานวิชาการ สูตลาดวิชาชีพ ณ อาคาร 48 ป
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม)
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติและสามารถน�าไปใช้ในชีวิตจริง
เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ยุค Thailand 4.0
ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นั้นทางงานคหกรรม ได้ฝึกซ้อมและส่งนักเรียนเข้า แข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางละภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคและระดับเขตพืน้ ที่
สพม.9 สุพรรณบุรี และได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4 - ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 18 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
และรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่
นางสาวอรวรรณ พูลเพิ่ม
นักเรียนระดับชั้น ม.6/3
นางสาวสายพิณ ศิลปะชัย นักเรียนระดับชั้น ม.6/4
นางสาวกาญจนา วิระนนท์ นักเรียนระดับชั้น ม.5/2
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ดร.กรองทอง เขียนทอง และคุณครูจ�านงค์ รักการดี
กิจกรรมการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1 - ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง อันดับที่ 37 ระดับ
ภาคกลางและภาคตะวันออก และรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
ระดับเขตพื้นที่
เด็กหญิงโชติมา ล้อมลาย
นักเรียนระดับชั้น ม.2/9
เด็กหญิงธิติสุดา พิกุล
นักเรียนระดับชั้น ม.1/6
เด็กหญิงวรัญญา รุ่งโรจน์สมบัติ นักเรียนระดับชั้น ม.1/8
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย ดร.กรองทอง เขียนทอง
และคุณครูจ�านงค์ รักการดี

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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กิจกรรมการแข่งขันท�าอาหาร น�้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่
นางสาวเจนจิรา ชุ่มชื่น
นักเรียนระดับชั้น ม.5/6
นางสาวชุติมา พูลเพิ่ม
นักเรียนระดับชั้น ม.5/6
นางสาวอรณี เรทะณู
นักเรียนระดับชั้น ม.5/6
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย คุณครูปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร
กิจกรรมการแข่งขันท�าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่
นางสาวปาริชาติ นิลทับ
นักเรียนระดับชั้น ม.4/7
นางสาวณัฏฐ์นรี ขุมทอง
นักเรียนระดับชั้น ม.4/7
นางสาวพลอยพร สินธุ
นักเรียนระดับชั้น ม.4/7
ควบคุมการฝึกซ้อมโดย คุณครูปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร และคุณครูสุวรรณ ปิ่นทอง
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การเพาะเห็ดฟางในตะกรา

การเพาะเห็ดนางฟาในโรงเรือน

การน อ มนํ า หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
นํามาจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนกระบวนการ
ฝกทักษะอาชีพ การเพาะเห็ดนางฟาในโรงเรือน
การเพาะเห็ดฟางในตะกรา ทํางาย ไดคณ
ุ คา
ประหยัด ไดผลผลิต
14
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กิจกรรม ตักไขทายปญหา รับปลาสวยงาม
กิจกรรมเพาะเห็ดอยางงาย
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การจัดสวนถาด แบบชื้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลเหรียญทอง
การจัดสวนแกว แบบแหง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลเหรียญทอง
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15

งานคอมพิวเตอร
ประกาศการแขงขัน

และเบื้องหลังสูความสําเร็จ

ผลงานการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ

1. การแขงขัน Webpage ประเภท Web Editor ระดับ
ม. 1- ม. 3 ( ด.ญ. นภัสรา วุนคง ด.ช. สรวิช เสื้อทอง)
คุณครูศิรินภา คลายนาค คุณครูกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์
2. การแข ง ขั น การสร า งสรรค เ กมส ด ว ยคอมพิ ว เตอร
ระดับ ม. 4-6 นางสาวพิมพมาดา สาราคํา นายพีรวิชญ เพ็งทอง
คุณครูสุวรรณ วิดายา คุณครูกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
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กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานชางอุตสาหกรรม)
มุงมั่นพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและอาชีพ ควบคูคุณธรรมสูการเปนคน
ไทยที่มีคุณภาพ มีความคิดสรางสรรคใหสอดคลองกับแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความพรอมเพื่อกาวสูประชาคม
อาเซียน

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹

นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น เป น ตั ว แทน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดเขารวม
การแข ง ขั น งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 67 ปการศึกษา 2560 จังหวัดจันทบุรี
กิจกรรม การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(ปลอยอิสระ) ไดรบั รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายอนุชิต เข็มเงิน ม.3/9
เด็กชายวรวิมย ชางยา ม.3/9
ควบคุมการฝกซอมโดยครูสําเริง บุญมี และครูภาคภูมิ
เมฆโพธิ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเขารวมการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 ระดับภาคและระดับเขตพื้นที่
สพม.9 สุพรรณบุรี กิจกรรม สรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชทาง
ธรรมชาติ ไดรับรางวัลเหรียญทอง ลําดับที่ 10 ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออกและรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่
นายทศพร ปนทอง
นักเรียนระดับชั้น ม.6/7
นายอนุกูล พุมพวง
นักเรียนระดับชั้น ม.6/7
นายประพันธ พูลสวัสดิ์
นักเรียนระดับชั้น ม.6/6
ควบคุมการฝกซอมโดยครูสําเริง บุญมี ครูเกรียงไกร ชทิสาจารย
และครูภาคภูมิ เมฆโพธิ์

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เปนตัวแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไดเขารวมการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปลอยอิสระ ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายยุทธนา หองหาญ ม.3/1
เด็กชายอินทเดช พึ่งบุญ ณ อยุทธยา ม.3/3
ควบคุมการฝกซอมโดยครูสําเริง บุญมี และครูเกรียงไกร ชทิสาจารย
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¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹

¡Ô¨¡ÃÃÁà´‹¹
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเขารวมการ
แขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 67 ปการศึกษา 2560 ระดับเขตพืน้ ที่
สพม.9 สุพรรณบุรี กิจกรรม การแขงขันอากาศยานบังคับวิทยุ
ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ระดับชั้น ม.4-6 ไดรับรางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศลําดับที่ 1
นายสหัสวรรษ รัตนวัฒน นักเรียนระดับชั้น ม.5/7
นายฐาปกรณ ปาเปยม นักเรียนระดับชั้น ม.5/7
นายชิษณุพงศ วัฒนชัย นักเรียนระดับชั้น ม.5/1
ควบคุมการฝกซอมโดยครูสาํ เริง บุญมี และครูภาคภูมิ
เมฆโพธิ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดเขารวมการแขงขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางละภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67 ปการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ สพม.9 สุพรรณบุรี
กิจกรรม สรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชทางธรรมชาติ ม.1-ม.3
ไดรับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศลําดับที่ 1
เด็กชายวรพรต วงษทองดี ม.1/5
เด็กชายวันชนะ แจงสวาง ม.1/5
เด็กชายอภิสิทธิ์ บุญสุข ม.2/4
ควบคุมการฝกซอมโดยครูเกรียงไกร ชทิสาจารย และครู
ภาคภูมิ เมฆโพธิ์

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 เรียนวิชาบํารุงรักษา
เครือ่ งปรับอากาศ 1 เปนความรูพ นื้ ฐานพรอมการปฏิบตั งิ าน
เพื่อในการเรียนรูการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องตน
การรูจักใชงานอุปกรณ การถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ
ครูผูสอน คุณครูภาคภูมิ เมฆโพธิ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชางานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงานเพื่อ
ในการเรียนรูงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ใหผูเรียนไดการ
บัดกรี การเดินลายแผนปรินท เพื่อเตรียมความพรอมในงานไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส 2
ครูผสู อน คุณครูภาคภูมิ เมฆโพธิ์
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรียนวิชางานเขียนแบบเบื้องตน เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงานเพื่อในการเรียนรู
งานการเขียนแบบ ไอโซเมตริก การมองชิ้นงานในมุมมองที่ตางกัน Top View , Side View และ Front View
ครูผูสอน คุณครูสําเริง บุญมี

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 เรียนวิชางานเชือ่ มไฟฟาเบือ้ งตน เปนความรูพ นื้ ฐานพรอมการปฏิบตั งิ านเพือ่ ในการเรียน
รูงานกการเชื่อมไฟฟา การรูจักอุปกรณงานเชื่อมไฟฟา การเดินลายเชื่อม การตกแตงชิ้นงาน
ครูผูสอน คุณครูสําเริง บุญมี

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาชางปูนกออิฐ เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงานเพื่อในการเรียนรูงานการ
ปูน งานกออิฐเบื้องตน รูจักอุปกรณงานปูน เทคนิคการกออิฐรูปแบบตางๆ การออกแบบผนังปูนตามความคิดสรางสรรค
ครูผูสอน คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 นายวิโรจน์ ไชยภักดี
ผู ้ อ� า นวยการโรงเรี ย นธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย ได้ ป ระกาศนโยบาย
น� า ค� า ปฏิ ญ าณและกฎของลู ก เสื อ มาเป็ น แนวปฏิ บั ติ ข องการพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน นับว่าเป็นนโยบายส�าคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี โดยกระบวนการลู ก เสื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ ว่ า สามารถ
สร้างเสริมให้เยาวชนมีทักษะชีวิต พร้อมที่จะแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
และสามารถด� า เนิ น ชี วิ ต ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข นั บ เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะส� า คั ญ
ของผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 อั น เป็ น เป้ า หมายส� า คั ญ ของการจั ด
การศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ได้จดั กิจกรรมโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
จนประสบผลส�าเร็จตามความมุ่งหมาย ดังนี้

1.

งานถวายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 ในพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์
จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดเดิมบาง โดยคณะผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา
ลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารีมากกว่า 200 คน ได้ร่วมเป็น
จิตอาสาในการให้บริการด้านต่างๆ อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

2.

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจ�าปีงบประมาณ
2561 ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ ได้รบั การประเมิน เมือ่ วันที่ 11 มกราคม 2561
เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของเราชาวธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย
เป็นอย่างยิ่ง
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3.

เข็มลูกเสือบ�าเพ็ญประโยชน์ จากการเป็นลูกเสือที่ดี มีจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือกิจการลูกเสือ
ท�ากิจกรรมในโรงเรียน และช่วยเหลือผู้ปกครองที่บ้าน ท�าให้ลูกเสือได้รับเข็มลูกเสือบ�าเพ็ญประโยชน์ นับเป็น
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเป็นสิ่งที่แสดงให้ลูกเสือเกิดความภาคภูมิใจในการท�าความดี
และการบ�าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป

4.

5.

64

รางวัลเหรียญทอง การจัดการค่ายพักแรม ชั้น ม.1-3
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก

บ ภาคก ลางแ ละ
รางวั ล เหรี ย ญทอ ง การส ร้ า งอุ ป กรณ ์ เ พื่ อ ให้ บ ริ ก าร ชั้ น ม.4- 6 ระดั
จังหวัดนครนายก
ภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ
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6.

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี น�าโดยผู้อ�านวยการวิโรจน์ ไชยภักดี
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

7.

กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โดยคณะผูอ้ า� นวยการวิโรจน์ ไชยภักดี
เป็นประธาน รองผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี
สามั ญ รุ ่ น ใหญ่ ลู ก เสื อ เนตรนารี วิ ส ามั ญ
พร้ อ มใจกั น ถวายพวงมาลา ถวายราชสดุ ดี
และบ�าเพ็ญประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อน้อมร�าลึกถึง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระผู้พระราชทานกิจการ
ลูกเสือไทย

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

65

โรงเรี ย นธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย
เป็ น โรงเรี ย นแกนน� า ลู ก เสื อ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการ
จัดท�าหลักสูตรลูกเสืออนุรักษ์ฯ และน�า
หลั ก สู ต รมาใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการ
สอนและการประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้
หลักสูตรการฝึกอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ
อนุรักษ์ฯ ณ จังหวัดสระบุรี

8.

9.

พิธีเข้าประจ�ากองลูกเสือสามัญ
รุน่ ใหญ่ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
การประดับเครือ่ งหมายวิชาพิเศษ สายยงยศ
ให้ กั บ ลู ก เสื อ เนตรนารี ส ามั ญ รุ ่ น ใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

10.
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ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สามารถพัฒนาและปลูกฝังทักษะชีวิตให้กับลูกเสือเพื่อน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
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งานแนะแนว
สวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียน และผู้อ่านทุกท่าน เป็นอีกครั้งหนึ่งที่งานแนะแนวรู้สึกภูมิใจและยินดี
กับนักเรียนทุกคนที่ก�าลังจะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะ
ก้าวเข้าสูร่ วั้ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในอนาคต ถือเป็นความส�าเร็จอีกขัน้ ของนักเรียนทีจ่ ะศึกษาต่อ
มีอาชีพที่ดีและมั่นคงในอนาคตข้างหน้าเพื่อเป็นกลไกลและก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป ส�าหรับ
ปีการศึกษา 2560 งานแนะแนวรู้สึกปราบปลื้มและภาคภูมิใจแทนท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบที่ 1 ดังรายชื่อต่อไปนี้...
มหาวิทยาลัยบูรพา
1. นายเกียรติศักดิ์ ประสงค์เงิน 6/2 คณะโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1. นางสาวนลินนิภา รอดทอง 6/2 คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. นางสาวศนัญญา ค�าอาจ
6/4 คณะจีนวิทยา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. นายชนาธิป บุญเสริม
6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน
1. นายปาตีพัฒน์ ดวงแก้ว
6/2 คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1. นายพิทักษ์ ทองรอด
6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นางสาวปภัสวรรณ ผลนาค 6/1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นายศุภกิตติ์ จุ้ยเปี่ยม
6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายณัฐวุฒิ ขุมทอง
6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นางสาวทิพย์น�้าฝน สิ่วสงวน 6/1 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางสาวพรฟ้าใส สิ่วสงวน 6/1 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
3. นายธนาธิป บุญประเสริฐ
6/3 คณะวิศวกรรมพลังงานทดแทน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
1. นางสาวบงกช ชินวงษ์
6/2 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1. นางสาวสาวิตรี ทับเงิน
ปวช.3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. นายธนวัฒน์ ช้างวงศ์
6/6 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
1. นางสาวศุภวรรณ ทองประศรี 6/2 คณะครุศาสตร์
2. นางสาวมยุรี บุญมี
6/2 คณะวิทยาการจัดการ
3. นายศุภกฤต รถมณี
6/3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. นายชนาธิป ขุมทอง
6/3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นายฐิติ แย้มวัด
6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. นางสาววราลักษณ์ สะราค�า 6/4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7. นางสาวปิยาพัชร มูลศิริ
6/4 คณะครุศาสตร์
8. นางสาวศุภิสรา รัตนวีระ
6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9. นางสาวสุพัชชา สุวรรณ
6/5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10. นางสาวพิชามญชุ์ อธิรัตนพัฒน์ปวช.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11. นางสาวพาณิภัค เสาวรส
ปวช.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. นางสาวเข็มวิภา ฉิมพาลี
ปวช.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิทยาการเดินเรือ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาภาษาจีนธุรกิจ
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ

สาขาสัตวศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเกษตร
สาขาพลังงาน
สาขาพยาบาล
สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจพาณิชนาวี
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาคณิตศาสตร์
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาภาษาจีน
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการปฐมศึกษา
สาขาภาษาจีน
สาขาภาษาจีน
สาขานิติศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา
สาขาสังคมศึกษา

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุมชน

67

1.
2.
1.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
1.
2.
1.

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
นางสาวกมลทิพย์ นาคทอง 6/5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวภูษิตรา ขาวเงิน
6/5 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
นางสาวสาวิตรี ทองเผือก
6/2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นางสาวกมลวรรณ รัตนวรลักษณ์ 6/2 คณะครุศาสตร์
นางสาวรสิตา แย้มคล้าย
6/2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาวลักขณา จ�าปาเงิน 6/2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นายณัชพล อิงคะวะระ
6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวณัฐณิชา วังทอง
6/2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางสาวฐิติพร ปานเพชร
6/5 คณะศิลปศาสตร์
นางสาวสุธิตา พงศ์ปัญจศิล 6/5 คณะศิลปศาสตร์
นางสาวพนิดา เขียววิราช
6/6 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุรศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ปวช.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวกัลยา ดียิ่ง
ปวช.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวธัญยาภรณ์ โทเสริฐ ปวช.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวมัลลิกา ถาวรสาลี ปวช.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวธัญชนก ทวีสุข
ปวช.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวธนพร อินทพันธุ์
ปวช.3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นางสาวประวีณา เจตนเสน 6/4 คณะบริหารธุรกิจ
นางสาวขนิษฐา สุขสิริ
6/4 คณะมนุษยศาสตร์
นางสาวภัทราพร พิมพ์ทอง 6/4 คณะอุตสาหกรรมการบริการ
สถาบันการจัดการปัญภาภิวัฒน์
นางสาวชลธิชา เหมือนแก้ว 6/3 คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
นายภาณุพงศ์ ศรีโมรา
6/6 สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
นายรุ่งเรือง เกาะม่วง
6/6 สาขางานโยธา
นายประพันธ์ พูลสวัสดิ์
6/6 สาขางานไฟฟ้าก�าลัง
นายพงศกร ชูทอง
6/7 สาขางานไฟฟ้าก�าลัง
นายธีรศักดิ์ เข็มเงิน
6/7 สาขางานเทคนิคยานยนต์
นายนันทกร เขียวไสว
6/7 สาขางานไฟฟ้าก�าลัง
นายอัณณพ พจนิตย์
6/7 สาขางานไฟฟ้าก�าลัง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
นางสาววัสนนันท์ อ่อนสอาด 6/5 สาขาการตลาด
นางสาวญาณี แก่นมั่น
6/5 สาขาการตลาด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
นางสาวอรวรรณ พูลเพิ่ม
6/3 สาขาการโรงแรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
นางสาวกนกพร ขาวจันทร์ 6/6 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวชไมพร คล้ายนาค 6/6 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย
นางสาวสุนิษา เอี่ยมผ่อง
6/6 วิชาชีพทางการพยาบาล
68
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สาขาโลจิสติกส์
สาขาพลศึกษา
สาขาวิศวกรรมพลังงาน
สาขาการสอนภาษาไทย
สาขาภาษาอังกฤษ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิศวกรรมโยธา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี
สาขาการตลาด
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาบริหารธุรกิจการค้าสมัยใหม่

โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัยได้คดั เลือกนักเรียนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา “ทุนปัจจัยพืน้ ฐาน”
ภาคเรียนที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีนักเรียนได้รับทุนทั้งหมด จ�านวน 215 ทุนๆ ละ 1,500 บาท ซึ่งแบ่ง
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 68 ทุน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ�านวน 75 ทุน
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 72 ทุน ทัง้ นี้ งานแนะแนวขอแสดงความยินดีกบั นักเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนการศึกษา
ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป...
ด้ า นการแนะแนวการศึ ก ษาต่ อ ...งานแนะแนวได้ จั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการการศึ ก ษาต่ อ ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปวช.3 ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเพื่อเป็น
ทางเลือกหนึ่งให้นักเรียนได้ตัดสินใจในการศึกษาต่อในอนาคต มีสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม
มากมาย ทางงานแนะแนวขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนตลอดไป

งานแนะแนวยังได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น
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ปัจจุบนั การด�าเนินชีวติ มีทงั้ ปัญหาและอุปสรรคมากมาย งานแนะแนวได้เล็งเห็นความส�าคัญข้อนีจ้ งึ จัดกิจกรรม
การเข้าค่ายตามโครงการทักษะชีวติ ในวันที่ 18 – 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุม โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
เพื่อให้นักเรียนได้แก้ปัญหาของตนและน�าความรู้ไปใช้ในการให้ค�าปรึกษากับเพื่อนที่มีปัญหา เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ปรับตัวและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

ในปี 2560 มีการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 67 งานแนะแนวได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพือ่ นทีป่ รึกษา (Youth Counselor : YC)
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการแข่งขันได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทองทั้ ง ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
และตอนปลาย ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงินทั้งระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
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ในวั น ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดกิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ (Open House) งานแนะแนว
ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อ
และมี กิ จ กรรม 4 กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ ร ่ ว ม
สนุกเพื่อรับรางวัล คือ การทดสอบบุคลิกภาพ
ปริศนาอักษรไขว้ปัญหาวัยรุ่น บิงโกอาชีพ และ
เติมค�าการศึกษาต่อ

ด้านการแนะแนวการศึกษา...โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านการศึกษาต่อ

ของนักเรียนโดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมอบหมายให้งานแนะแนวด�าเนินการ
ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ทั้งนี้ทางงานแนะแนว
ขอขอบคุณโรงเรียนดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนและให้การต้อนรับคณะครูงานแนะแนว
เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานด้านต่างๆ ในโอกาสต่อไป...
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§Ò¹ÊÀÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 สภานักเรียน ไดทํางานและกิจกรรมตางๆ ดังนี้
สภานักเรียนชวยงาน รับบาตรพระ
เนื่องในวันทําบุญตักบาตรวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2561

สภานักเรียน ชวยงานรับลงทะเบียนนักเรียนและผูปกครอง ในวันประกาศผลการเรียน

สภานักเรียน ชมนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”
ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีทองสนามหลวง กรุงเทพฯ

สภานักเรียนตอนรับ ผูอํานวยการคนใหม
ผอ.วิโรจน ไชยภักดี ในนามตัวแทนนักเรียน
ขอตอนรับทานดวยความยินดีอยางยิ่ง

สภานักเรียน รวมโครงการ “กาวคนละกาว” กับพี่ตูน บอดี้แสลม
ณ ปตท.เขาใหญ อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยสภานักเรียนไปรวมวิ่งกับพี่ตูน และบางสวนไปรอรับใหกําลังใจ
พี่ตูนและคณะ
ในชวงบาย สภานักเรียนนําถุงยังชีพ จํานวน 60 ชุด
ไปมอบใหกับผูปวย รพ.เดิมบางนางบวช

สภานักเรียนแยกของใสบาตร จัดเปนชุดถุงยังชีพ
เพื่อนําไปบริจาคในลําดับตอไป
16
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สภานักเรียน รวมโครงการ “เยาวชนไทย หัวใจใสสะอาด”
จัดโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสุพรรณบุรี

§Ò¹ÊÀÒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹

กิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงานสภานักเรียน โรงเรียนสภานักเรียนดีเดน”
ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อําเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 31 มกราคม 2561

โดยไดรับการตอนรับอยางอบอุนจาก ผอ.ศูนยฯ

นายธนพัฒน สมจิตร ประธานนักเรียน
และคณะนักดนตรี ของสภานักเรียนจัดการ
แสดงดนตรีใหนองๆ ไดสนุกสนาน ตามไปดูกัน

นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผูอํานวยการโรงเรียน ฝายบริหารงาน
กิจการนักเรียน มอบของที่ระลึกการศึกษาดูงาน

ตลอดระยะเวลาการทํางานในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 นี้
สภานักเรียนไดทํากิจกรรมมากมาย หลากหลาย ทั้งนี้ก็ดวยไดรับความ
เมตตาไววางใจจากคณะผูบริหาร คณะครู และบุคลากร สภานักเรียนรูสึก
ซาบซึ้งในพระคุณที่ทุกทานตระหนักและเห็นคุณคาและความสําคัญของ
งานสภานักเรียน และคอยอํานวยความสะดวก สนับสนุนทุกๆ กิจกรรม
มาโดยตลอด คณะทํางานงานสภานักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ แลวพบกัน
ใหมปการศึกษาหนา สวัสดีครับ/คะ

ตราประจําสภานักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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งานห้องสมุด
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญแห่งหนึง่ ในสถำนศึกษำ ซึง่ เป็นแหล่งรวบรวม
ควำมรู้ในรูปแบบต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ห้องสมุดได้พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนและ
สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้บริกำรแก่ครูและนักเรียนได้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่
ทันสมัย รวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์
พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั รักกำรอ่ำนอยูต่ ลอดเวลำเพือ่ เป็นกำรกระตุน้
ให้นักเรียนให้ควำมสนใจกำรอ่ำนซึ่งเป็นพื้นฐำนในกำรเรียนรู้ ห้องสมุดยังได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบรรยำกำศ และสถำนที่ให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้อีกด้วย

ห้องสมุดจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านงาน Open House
เปิดบ้านวิชาการ สู่ตลาดวิชาชีพ 30 มกราคม 2561
ส�าหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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งานอนามัย
¡ÒÃÊíÒÃÇ¨¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ·Ò§à¾È·Õè»ÅÍ´ÀÑÂ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 งานอนามัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดใหความรวมมือกับทีมวิจัยประเมินผลการดําเนิน
งานเชิงบูรณาการเพือ่ ปองกันและแกไขปญหาการตัง้ ครรภในวัยรุน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ทําการสํารวจความรู
และพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และมัธยมศึกษาปที่ 4

¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹àÍ´ÊâÅ¡

ในที่ 1 ธ.ค.ทุกๆ ป ถือเปนวันเอดสโลก (World Aids Day) งานอนามัยโรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย จึงไดกิจกรรมวันเอดสโลก ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู ตระหนัก
ถึงอันตรายจากการติดตอโรคทางเพศสัมพันธ สรางเสริมสนับสนุนใหมีมาตรการปองกันใหมากยิ่ง
ขึ้นในสังคมทุกระดับ รูจักยอมรับและหวงใยตอผูปวยและผูติดเชื้อ และเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยว
กับโรคเอดส โดยมีการจัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส และผลงานของนักเรียนที่
ใหความรูเกี่ยวกับโรคเอดส

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÃ‹ÇÁºÃÔ¨Ò¤àÅ×Í´¡ÑºàËÅ‹Ò¡ÒªÒ´¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ
งานอนามัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ไดนํานักเรียนรวมบริจาคโลหิตกับเหลา
กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ณ หอประชุมอําเภอเดิมบางนางบวช
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¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ËŒÍ§¾ÂÒºÒÅ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2560
งานอนามัย โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย ไดปรับปรุงหองพยาบาลใหไดมาตรฐานเปนแหลงใหบริการดานสุขภาพอนามัยแก
ผูเรียน และครู มีเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานเพียงพอและเอื้อตองานดานการดูแลสุขภาพอนามัยในสถานศึกษา

ติดผามาน เพื่อกรองควบคุมแสงแดดและปองกันฝุนละออง
จากโรงเก็บรถนักเรียน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อชวยทําใหอากาศสะอาด ชวย
ใหอากาศภายในหองไหลเวียน ไมอึดอัด และยังชวยควบคุม
ความชื้น ซึ่งประโยชนเหลานี้จะสงผลโดยตรงตอสุขภาพ
76
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ผามานกั้นหองพักฟนชาย-หญิง

ติดตั้งซิงคนํ้า สําหรับลางแผลและทําแผล

2561

ม
ห
ใ

ป
กิจกรรม
¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¤Ø³¤ÃÙ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹·íÒºØÞµÑ¡ºÒµÃ
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บานวิชาการ

Open House สูตลาดวิชาชีพ

โดยมีนายนิพนธ กองเวหา ผูอ าํ นวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เปนประธาน
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โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.) สุพรรณบุรี ไดมามอบรางวัล
การแขงขันยุวชนประกันภัย สําหรับป 2560 โดยมีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
ระดับจังหวัด
: รางวัลชนะเลิศประเภทเพลง เงินรางวัลมูลคา 4,000 บาท
ระดับภาค
: รางวัลชมเชยประเภทเพลง เงินรางวัลมูลคา 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท โดยมีคุณครูที่ปรึกษาผลงาน
นักเรียน คุณครูศภโชค สาระสันต และคุณครูสุวรรณ ปนทอง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย(สํานักงาน คปภ.) สุพรรณบุรี ไดมามอบรางวัลการแขงขันยุวชนประกัน
ภัย สําหรับป 2560 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ระดับจังหวัด
: รางวัลชนะเลิศประเภทละครสัน้ /หนังสัน้ เงินรางวัลมูลคา 4,000 บาท
ระดับภาค
: รางวัลชมเชย ประเภทละครสั้น/หนังสั้น เงินรางวัลมูลคา 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท โดยมีคุณครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน
คุณครูประภาศิริ พูนชัย คุณครูสวุ รรณ ปน ทอง และคุณครูพมิ พชนก ทองบุราณ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(สํานักงาน คปภ.) สุพรรณบุรี ไดมามอบรางวัลการแขงขันยุวชนประกันภัย
สําหรับป 2560 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ระดับจังหวัด
: รางวัลชนะเลิศประเภทการแสดงศิลปะพืน้ บาน เงินรางวัลมูลคา 5,000 บาท
ระดับภาค
: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการแสดงศิลปะพืน้ บาน เงินรางวัล
มูลคา 6,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,000 บาท โดยมีคุณครูที่ปรึกษาผลงานนักเรียน
คุณครูธญั ญากร ธรรมกาย คุณครูสวุ รรณ ปน ทอง และคุณครูรชั ดา จิตรสามารถ

ชีวิตดี๊ดี รามคําแหง

การแขงขันโครงการประกวคลิปเชิงสรางสรรค “ชีวิตดี๊ดี@
รามคําแหง” ซึ่งผลการแขงขัน การประกวดคลิป จาก 31 ทีม
ทั่วประเทศไทย
รอบที่ 1 จาก 31 ทีม ผานเขารอบ 10 สุดทาย
รอบที่ 2 จาก 10 ทีม ไดลําดับที่ 7
โดยคุณครูที่ปรึกษาประจําโครงการ คุณครูสุวรรณ ปนทอง

รายงานผลการด�ำเนืนงานต่อผู้ปกครองและชุ
มชน 79
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โครงงานคุณธรรม

กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2560 ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และปวช.

ม.ต้น

ม.ปลาย
และ ปวช.
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