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สารจากผูอํานวยการ
ทานผูปกครองที่เคารพรัก
ภายในปการศึกษา 2565 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยมุงพัฒนากาวไกลไปสากล บนพื้นฐานความเปนไทย
ใชศาสตรพระราชา พัฒนาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
จากวิสยั ทัศนของโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัยขางตน เพือ่ เปนแนวทางใหผบู ริหาร ครู ผูเ กีย่ วของ นําไปใช
เพือ่ การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย เพือ่ ใหเปน “โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class
Standard school” อยางสมบูรณตอไป นักเรียนของเราจะเปน “คนดี คนเกง และคนมีคุณภาพ” ตามเปาหมาย
ของการศึกษาชาติ โดยเริ่มจากความเปนคนที่ “ประพฤติดี มีวินัย ใฝเรียนรู” ซึ่งเปนอัตลักษณของนักเรียน
โดยมีเอกลักษณของโรงเรียนสนับสนุน คือ “ภูมิทัศนเดน เนนสรางงาน วิชาการพัฒนา” และปรัชญาของโรงเรียน
ที่วา “ประพฤติดี เรียนเดน เลนดัง” จากสภาพแนวทางและเปาหมายขางตนจะเปนถนนใหพวกเราทุกคนเดินทาง
ไปดวยกัน รวมกับลูกๆ ของเรา รวมดวยชวยกันดูแลลูกๆ ทุกคน ไมทิ้งใครไวขา งหลัง ใหทกุ คนเดินทางไปสูเ ปาหมาย
ของตนไดสมปรารถนา ตอไป
ดร.วิโรจน ไชยภักดี
ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

สถาบันสรางคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ

ฝายบริหารทั่วไป

งานสัมพันธชุมชน

ผูบริหาร คณะครู และนักเรียนออกชวยเหลือกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน

นายชลิต เชื้อเพชร
รองผูอํานวยการ
ฝายบริหารทั่วไป

ผูบริหาร คณะครู เดินทางไปรวมแสดงความยินดีแกหนวยงาน/บุคคล ภายนอกในโอกาสตางๆ

การประชุมสมาคมศิษยเกาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา
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งานปฏิคม

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดมีสวนรวมในการตอนรับ ดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ใหกับกิจกรรม
ทั้งภายในสถานศึกษาและกิจกรรมของหนวยงานภายนอก ที่ขอความรวมมือ

จัดทําสนามเปตองเพื่อใหบุคลากร และนักเรียน
ไดออกกําลังกายและมีกิจกรรมรวมกัน

งานยานพาหนะ

4

ตรวจเช็ค ซอมบํารุงรถยนต
ของโรงเรียนอยางสมํ่าเสมอ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

งานซอมบ

อาคารเรยี น ํารุงไฟฟา
ตา ง
อาคารเรียน ๆ และวางระบบไฟฟา
ชั่วคราว

ซอมบํารุง และเปลี่ยนไสกรองเครื่องกรองนํ้า

ฝายวิชาการ
ในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีความกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะเปน
การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนหรือนอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูจากประสบการณตรง เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ โดยมี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางหลากหลายและจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูใหกับนักเรียนทั้งหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ
สงนักเรียนเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE เปดบานวิชาการ
สูตลาดวิชาชีพ นําเสนอผลงานในแตละกลุมสาระและพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 และ ปวช.3
ปการศึกษา 2562 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3,ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3
ที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2562

สรุปผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดเปนตัวแทนเขารวมการแขงขันจํานวน 34 รายการ และไดรับรางวัลเหรียญทอง 13 เหรียญ เหรียญเงิน
9 เหรียญ เหรียญทองแดง 9 เหรียญ เขารวม 3 รายการ โดยไดรับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รายการ ไดแก การแขงขันวาดภาพระบายสี
ม.4-ม.6 นายสันติภาพ เพ็งสวย มีครูไพฑูรย สายเสน เปนครูผูฝกซอม

สรุปผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดกับชาติ ครั้งที่ 69
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
กลุมสาระ/กิจกรรม
1. ศิลปะ
(การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6)
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(การประกวดมารยาท-ไทย ม.4-ม.6)
3. ศิลปะ
(การแขงขันเดี่ยวฆองวงเล็ก ม.1-ม.3)
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(การประกวดมารยาท-ไทย ม.1-ม.3)
5. ศิลปะ
(การแขงขันเดี่ยวฆองวงใหญ ม.1-ม.3)
6. ศิลปะ
(การแขงขันการขับรองเพลงไทย ม.1-ม.3)
7. ศิลปะ
(การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3)

ชื่อนักเรียน
นายสันติภาพ เพ็งสวย

ครูผูฝกสอน
นายไพฑูรย สายเสน

นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
นางสาวปุษยา มีพิมพ
เด็กชายปวริศร ฉิมพาลี

นางกัลยา รุจนพิพัฒน
นางสาวพัชรินทร ชื่นอารมย
นายธัญญากร ธรรมกาย

เด็กชายณัฐชานนท สุขสวัสดิ์
เด็กหญิงเสาวณีย หอมยามเย็น
เด็กหญิงยุพาภรณ โตยอ
เด็กหญิงชนิดา นนทีอุทก

คะแนน ลําดับที่
98 ชนะเลิศ

เหรียญ
ทอง

82.2

5

ทอง

88.67

6

ทอง

นางอมรรัตน สายเสน
นางสาวอัจฉราภรณ ออนสอาด
นายธัญญากร ธรรมกาย

84.2

7

ทอง

87

9

ทอง

นายธัญญากร ธรรมกาย

87.67

11

ทอง

85

11

ทอง

เด็กหญิงพรชนิกานต เอีย่ มละออง นายไพฑูรย สายเสน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา
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กลุมสาระ/กิจกรรม
8. ศิลปะ
(การแขงขันเดี่ยวระนาดทุม ม.1-ม.3)
9. ศิลปะ
(การแขงขันศิลปสรางสรรค ม.4-ม.6)
10. ศิลปะ
(การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3)
11. ศิลปะ
(การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค
ม.1-ม.3)
12. ศิลปะ
(การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6)

13. การงานอาชีพ
(การแขงขันทําอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.1-ม.3)
14. ภาษาไทย
(การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ม.4-ม.6)
15. ภาษาตางประเทศ
(การแขงขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6)
16. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor : YC) ม.4-ม.6
17. ศิลปะ
(การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6)
18. คอมพิวเตอร
(การแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-ม.3)
19. ศิลปะ
(การแขงขันนาฏศิลปไทยอนุรักษ ม.4-ม.6)

ชื่อนักเรียน
เด็กหญิงพรพญา ปนนวม

ครูผูฝกสอน
นายธัญญากร ธรรมกาย

นางสาวรัตนาภรณ ทองรอด

นายไพฑูรย สายเสน

86

17

ทอง

เด็กหญิงพรสวรรค ปรางคเทียน นางสาวบงกช เชื้อกุล

85

31

ทอง

เด็กหญิงศิริยาพร ดอนเหนือ

นางสาวบงกช เชื้อกุล

84

37

ทอง

นายณัชพล อิงคะวะระ
นางสาวดนตรี ออนสอาด
นายภัทรพล บุญรวม
นายยุทธนา หองหาญ
นายศุภสิน มวงงาม
เด็กหญิงปารีรัช จิตสุภาโภคิน
เด็กหญิงพรชนก แกวเนตร
เด็กหญิงสุภาดา เกาะแกว
นางสาวจุฑามาศ ไกรศรี

นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง
นางสาววรวลัญช เดชาพูลพิพัฒน

84

43

ทอง

นางสาวมารี ชุมฤทธิ์
นายปยวัฒฌ อภิวัฒณเมฑากร

80

47

ทอง

นางสาวรัชดา จิตสามารถ

74

15

เงิน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

เหรียญ
ทอง

18

เงิน

21

เงิน

นางสาวยุพาภรณ ตัวไธสง
นางสาวเพ็ญพิชชา พูลเพิ่ม
นางสาวฐิติรัตน คนตรง
นายณัฐวุฒิ ศีลธรรม
นางสาวนรีกานต เชาวนะ
นางสาวพรทิชา นํ้าจันทร
นายมงคล รักพวงทอง
นางสาวชุติมา จันทรอินทร

นางสาวนันทนัช ปาจิตร
78.33
นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซาย 75
นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ

นางสาวบงกช เชื้อกุล

78

30

เงิน

เด็กชายนนทพัทธ แกวภักดี
เด็กชายพีรพัฒน ทองอุทัย

นางสาวสมปอง คุมสิน
นายวิษณุ ทองคํา

73.6

37

เงิน

นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร
นางสุภณิดา ขาวฟา

72.4

40

เงิน

นางสาวอลิษา จันทรเปลง
นางสาวเสาวลักษณ สังขสุวรรณ

77.3

41

เงิน

นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง
นางสาววรวลัญช เดชาพูลพิพัฒน

73.3

41

เงิน

นางสาวนภัสกร กลิ่นประหลาด
นางสาวนริศรา นํ้าจันทร
นางสาวมัณฑนา รุงเรือง
นางสาวสุชาดา ประสพบุญ
นางสาวอริสรา รมลําดวน
นางสาวอัญญาวีร หนายนวม
20. ภาษาตางประเทศ
นางสาวกัญญพัชร มั่นปาน
(การแข ง ขั น ละครสั้ น ภาษาอั ง กฤษ (Skit) นางสาวกัญญาพร ศรีฉํ่า
ม.4-ม.6
นางสาวภัทรพร เมธีธรรมสาร
นายสุทธิภัทร ทองดี
นายอติวิชญ พูลสวัสดิ์
21.ศิลปะ
เด็กชายธนวิชญ ชวดนันท
(การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3)
เด็กชายพีรพงค ชาญสุทธิกนก
เด็กชายภัทรกร แตงโสภา
เด็กหญิงรุงระวี รุงรางแสง
เด็กชายศุุภกิตติ์ วันศาลา

6

คะแนน ลําดับที่
84.67
15

กลุมสาระ/กิจกรรม
22. ศิลปะ
(การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing)
ม.4-ม.6
23. วิทยาศาสตร
(การแขงขันอากาศยานบังคับดวยวิทยุ
ประเภทพิชิตเปาหมาย ม.4-ม.6)
24. คอมพิวเตอร
(การแขงขันการสราง Web Applications
ม.4-ม.6)
25. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(การแขงขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(Youth Counselor : YC) ม.1-ม.3

26. คอมพิวเตอร
(การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร ม.4-ม.6)
27. ศิลปะ
(การแขงขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6)
28. คณิตศาสตร
(การแขงขันซูโดกุ ม.4-ม.6)
29. คอมพิวเตอร
(การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร ม.4-ม.6)
30. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(การแขงขันการจัดการคายพักแรม ม.1-ม.3)

31 .คณิตศาสตร
(การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)
ม.4-ม.6)
32. การงานอาชีพ
(การแขงขันประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถิ่น ม.1-ม.3)
33. คอมพิวเตอร
(การแขงขันการเขียนโปรแกรม
ดวยภาษาคอมพิวเตอร ม.4-ม.6)
34. ภาษาตางประเทศ
(การแขงขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6)

ชื่อนักเรียน
นายฌานวัฒน รัตนวัน

ครูผูฝกสอน
นายไพฑูรย สายเสน

นายขจรศักดิ์ จันทรสอน
นายพรชัย เข็มเงิน
นายวรท เฉิดไธสง
นายศุภกร เกตุไผตั้ง
นายสรวิศ เกื้อทอง

นายเกรียงไกร ชทิสาจารย
นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์

62

13

ทองแดง

นางสาวศิรินภา คลายนาค
นายนพดล เชี่ยวชาญ

62

17

ทองแดง

เด็กหญิงจิตรลดา ปานสุวรรณ
เด็กหญิงชลนิชา เปรมทอง
เด็กหญิงทิพยวราริน มงคลภักดิ์
เด็กหญิงพุทธิภรณ สุกใส
เด็กหญิงวราพร งามจิตต
นายชนะชัย พิลา
นายทศพร เสมาชัย
นางสาววดี เสมาชัย
นายศิริโชค คงจอย

นางสายใจ กันประชา
นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ

67

19

ทองแดง

นายสุวรรณ ปนทอง
นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์

69

25

ทองแดง

นายธัญญากร ธรรมกาย

66

26

ทองแดง

นางสาวกุลชา ดวงจินดา

นางกนกวรรณ อูสุวรรณ

60

34

ทองแดง

เด็กหญิงมลฑณากร แกวศรีงาม
เด็กหญิงวิชญาพร แตงทอง
เด็กชายอภิชัย นุมนวล
เด็กชายกีรติ เยาวโรจน
เด็กชายชัยชนะ ศรีวิเชียร
เด็กชายณัฐพัชร แสงขํา
เด็กชายธนวัฒน ศรีโมรา
เด็กชายศุภกร ณ สายบุรี
เด็กชายสิทธินนท ทั่งทอง
เด็กชายอนิวัต จันทรนุม
เด็กชายเขมทัต พงษบุปผา
นายสุรสิทธิ์ แดงเปย

นางจุฬาลักษณ กลาหาญ
นางสาวสมปอง คุมสิน

62

44

ทองแดง

60.62

46

ทองแดง

นางสาวสมรักษ โสขุมา

61

50

ทองแดง

เด็กชายวรพรต วงษทองดี
เด็กชายวันชนะ แจงสวาง
เด็กชายเหมวิทย รอดเล็ก
นายนัตดานัย แชมชอย
นายปรมัตถ เทพกุศล

นายเกียงไกร ชทิสาจารย
นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์

55.2

36

เขารวม

นางกนกวรรณ จุลบุญญาสิทธิ์
นายวิษณุ ทองคํา

52

38

เขารวม

นางสาวธนัญญา นกแกว

นางสาวนันทนัช ปาจิตร

42

43

เขารวม

นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางสาวเพียงอัมพร ปนทอง
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย

คะแนน ลําดับที่
74
42

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

เหรียญ
เงิน

7

กิจกรรม OPEN HOUSE เปดบานวิชาการ
สูตลาดวิชาชีพ ปการศึกษา 2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ณ อาคาร 48 ปดร.วิโรจน
ไชยภักดี ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
กลาวรายงาน ตอประธาน ดร.รัฐวิทย ทองนวรัตน
รองศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประธาน ดร.รัฐวิทย ทองนวรัตน
รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
กลาวเปดงานและกดปุมเปดงานมอบเกียรติบัตร
ใหกับโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม

การแสดง
ในพิธีเปด

การออกราน
ของนักเรียน

วรัตน
ประธาน ดร.รัฐวิทย ทองน
ณบุรี
รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรร
เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ
ของกลุมสาระการเรียนรู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ในเขตพื้นที่บริการเขาชมการจัดนิทรรศการ

8

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

9

10

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

11

12

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

13

14

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

15
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ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ฝายกิจการนักเรียนไดจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายเพื่อสงเสริมผูเรียนในดานตางๆ ใหมีความสมบูรณทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ เตรียมพรอมออกไปสูสังคมภายนอกอยางปลอดภัย ทั้งสงเสริม
ั ตอไปนี้
คนดีคนเกงยกยองเชิดชูเกียรติตอ
 สาธารณชนดวย ซึง
่ กิจกรรมตางๆ มีดง

รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 นายชลิต รัตนวิเศษศรี ชั้น ม.4/3
ตามที่งานสงเสริิมคุณธรรมจริิยธรรมนัักเรีียน ฝายกิจการนักเรียน
รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 นายจิรศักดิ์ ทองดี
ชั้น ม.4/5
โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย ไดจดั โครงการประกวดเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ
เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน สมควรเปนแบบอยาง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
แกนกั เรียนและบุคคลทัว่ ไป เขารับเกียรติบตั รยกยองเชิดชูเกียรติ ในโครงการ
รางวัลที่ 1 นายสิรดนัย
สีนํ้าเงิน
ชั้น ม.5/2
ประกวดเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ ประจําป 2562 นั้น บัดนี้ การพิจารณา
รางวัลที่ 2 นายธนภูมิ
สุวรรณรังษี
ชั้น ม.5/1
คัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลว จึงประกาศรายชื่อดังตอไปนี้
รางวัลที่ 3 นายกิตติศักดิ์
มั่นคง
ชั้น ม.5/1
รางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ สวางศรี
ชั้น ม.5/1
1. รางวัลผูนําเยาวชนดีเดน
1.1 ปฏิบัติหนาที่งานสภานักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2562
รางวัลที่ 1 นายสันติภาพ
เพ็งสวย
ชั้น ม.6/4
รางวัลที่ 2 นายศุภกร
เกตุไผตั้ง
ชั้น ม.6/1
1. นางสาววราพร
ทองไพรวรรณ
รางวัลที่ 3 นายพัฒนพงษ เข็มเงิน
ชั้น ม.6/4
ประธานสภานักเรียน
2. นายอติวิชญ
พูลสวัสดิ์
4. รางวัลผูมีความซื่อสัตยสุจริต ใจซื่อมือสะอาด
รองประธานสภานักเรียนฝายอํานวยการและฝายบริหารทัว่ ไป
1. เด็กหญิงปุณยนุช มาซิว
ชั้น ม.2/10 และ
3. นายณัชพล
อิงคะวะระ
เด็กหญิงณฤดี
ราตรี
ชั้น ม.2/10
รองประธานสภานักเรียนฝายกิจการนักเรียน
เก็บเงินไดจํานวน 4,000 บาท
4. นางสาวอรปรีญา สีพุกทอง
2. เด็กชายเดชภพ
บุญอินทร
ชั้น ม.1/7
รองประธานสภานักเรียนฝายวิชาการ
เก็บเงินไดจํานวน 1,000 บาท
5. นางสาวธมลวรรณ ดีเสมอ
3. นายคฑาวุธ
ศรีสุข
ชั้น ม.5/1
รองประธานสภานักเรียนฝายนโยบายและแผน
เก็บเงินไดจาํ นวน 1,000 บาท
6. นางสาวอรณิชชา จิตสุภาโภคิน
5. รางวัลผูบําเพ็ญประโยชนและจิตสาธารณะดีเดน
หัวหนาสํานักงานสภานักเรียน
ดานการถายภาพ
7. นางสาวกัญญารัตน พิมพเอี่ยม
1. นายทศพร
เสมาชัย
ชั้น ม.6/7
2. นายวัชรชัย
รถมณี
ชั้น ม.6/7
หัวหนาฝายกิจกรรมพิเศษและบําเพ็ญประโยชน
3. นายทศพล
งามจิตร
ชั้น ม.6/7
1.2 รางวัลผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ดานการจัดทําไวนิล ดูแลเว็บไซตโรงเรียนและตัดตอวีดีโอ
รางวัลที่ 1 เด็กชายณัชชานนท สุขสวัสดิ์
ชั้น ม.1/10
นายรณกร
ยอดดําเนิน
ชั้น ม.6/7
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงวิชญาพร
แตงทอง
ชั้น ม.1/10
ดานการเปนผูประกาศเสียงตามสายของโรงเรียน
รางวัลที่ 3 เด็กชายนนทพัทธ
แกวภักดี
ชั้น ม.1/10
1. นายนพดล
ศรีคํา
ชั้น ม.6/7
2. นางสาวเขมมิกา นาเอก
ชั้น ม.6/7
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
3. นางสาวทัชชานันท สินนาบัล
ชั้น ม.6/7
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงขวัญฤทัย
ลีเอื้อ
ชั้น ม.2/10
4. นางสาววดี
เสมาชัย
ชั้น ม.6/7
รางวัลที่ 2 เด็กชายทัตธน
สิทธิ์นอย
ชั้น ม.2/3
5. นางสาววิราวรรณ ลอยอากาศ
ชั้น ม.6/7
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงสุพิชชา
สูงปานเขา ชั้น ม.2/10
6. นายภราดร
แซฉั่ว
ชั้น ม.6/7
รางวัลที่ 3 เด็กชายปรวัฒน
งอกงาม
ชั้น ม.2/3
รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 เด็กหญิงขวัญฤทัย ลีเอื้อ ชั้น ม.2/10
วงโยธวาทิตโรงเรียน
รางวัลชมเชย อันดับที่ 2 เด็กหญิงธริษรา ศรีสุข ชั้น ม.2/3
1. นายวรท
เฉิดไธสง
ชั้น ม.6/4
2. นายปวีณกร
โคงตระกูล
ชั้น ม.6/4
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
3. นายพลวัฒน
ศรีคงอยู
ชั้น ม.5/7
รางวัลที่ 1 นางสาวชนิดา
นนทีอุทก ชั้น ม.3/6
รางวัลที่ 2 เด็กชายพงศกร
สุขสวัสดิ์
ชั้น ม.3/9
วงดนตรีไทย
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงยุพาภรณ
โตยอ
ชั้น ม.3/8
1. นายสิทธิชัย
แดงเปย
ชั้น ม.3/9
2. นายนิธิกร
ชะนะวงศ
ชั้น ม.3/10
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
รางวัลที่ 1 นายนิโคลา
ฟรังโก
ชั้น ม.4/6
นาฎศิลปโรงเรียน
รางวัลที่ 2 นายปยวัฒน
พุมเส็ง
ชั้น ม.4/5
นางสาวอริสรา
รมลําดวน
ชั้น ม.5/7
รางวัลที่ 3 นายณุชาณัฏฐ
สุุธีไพบููลย ชั้น ม.4/3
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งานหัวหนาระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
ไดจัดกิจกรรมสวดมนตประจําสัปดาห
นักเรียนไดฝกทักษะชีวิต
และเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เมื่อวันอาทิตยที่ 14 ธันวาคม 2562
สถานที่ วัดมวง จ.อางทอง และสวนสนุกดรีมเวิลด

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อวันอาทิตยที่ 10 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ วัดมวง จ.อางทอง และสวนสนุกดรีมเวิลด

กิจกรรม

ง
นักเรียนกลุมเส่ยี


วันที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย ไดจดั กิจกรรมโรงเรียนสีขาว อบรมนักเรียน
กลุมเสี่ยง เพื่อมุงหวังพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีคุณธรรม มีวินัยหางไกลยาเสพติดและวิธีปองกัน
กระทําตนใหเปนประโยชนและเปนพลเมืองดีของชาติตอ ไป วิทยากรผูบ รรยาย นายนิคม ทองสุวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสารธารณสุขอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
เปนผูบ รรยายในครัง้ นี้ โดยมี ดร.วิโรจน ไชยภักดี ผูอ าํ นวยการโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย เปนประธาน
ในพิธี

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา
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โครงการรณรงค สวมหมวกกันนอก “สังคมหัวแข็งป 4”
โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย รวมกับสถานีตาํ รวจภูธร
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไดจัดกิจกรรม
รณรงค ธ รรมโชติ ศึ ก ษาลั ย ใส ห มวก 100% ให กั บ ครู
ผูป กครอง นักเรียน และประชาชนทัว่ ไป โดยมีการใหความรู
แกนกั เรียนหนาเสาธงและ แจกเอกสารใหความรูค วามเขาใจ
ถึงความสําคัญของการสวมหมวกกันนอก

วันที่ 8 ม.ค. 2563 งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
โรงเรียนธรรมศึกษาลัย รวมกับ ฮอนดา หจก.พัฒนาภัณฑ
นวกิจฮอนดา จัดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากรจาก
ศูนยฝก ขับขี่ปลอดภัยฮอนดาประเทศไทย โดยจัดกิจกรรม
ใหกับนักเรียนที่นํารถจักยานยนตมาโรงเรียนเพื่อใหนักเรียน
ไดมคี วามรู และทักษะการขับขี่รถจักรยานยนตไดอยางปลอดภัย
ตอตนเองและผูอื่น

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย รวมกับเทศบาลตําบลเขาพระ จัดกิจกรรมซอมดับเพลิงและซอม
หนีไฟ ประจําป 2562 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อใหครูและนักเรียนไดมีความรู ในการปฏิบัติตนในสถานการณฉุกเฉิน
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ษาลัย
งานรักษาความปลอดภัยและจราจร โรงเรียนธรรมศึก
ดสุพรรณบุรี
รวมกับสํานักงานขนสงอําเภอเดิมบางนางบวช จังหวั
ณ พ.ศ. 2563
จัดโครงการ นักเรียนรุน ใหมม ีใบขับขี่ ประจําปงบประมา
า
ในวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2563 ใหกนั นักเรียนแกนนํ
ง
จํานวน 52 คน โดยจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเรื่อ
า
การ ช ว ยเห ลื อ ฉุ ก เฉิ น การ ขั บ ขี่ป ลอด ภั ย และ จั ด ทํ
ใบขับขี่ชั่วคราวใหกับนักเรียนที่เขารวม

งานสมาคม

ู
ผูปกครองและคร

การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ตอนรับคณะกรรมการประเมินภายนอกรอบ 4 งานเครือขายผูปกครอง โดยประธานเครือขายผูปกครองนายชํานาญ อินทาปจ

นายกสมาคมผูปกครองและครู นายนิยม เกียรติบรรลือ
และประธานเครือขายผูปกครอง นายชํานาญ อินทาปจ ไดรับรางวัล
นายกสมาคมฯและประธานเครือขายดีเดน ระดับประเทศ

นายกสมาคมคุณนิยม เกียรติบันลือ
รวมงานสังสรรคป ใหมโรงเรียน 2563
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา
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ฝายอํานวยการ

นางสาวชุติมา สุคันธตุล
รองผูอํานวยการ
ฝายอํานวยการ

เมื่อเปนนักเรียน หนาที่คือตองขยัน เรียน รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จ
ตามกําหนดอยางเต็มความสามารถ รูจักใหความรวมมือกับผูอื่น รูจักการแกปญหาเฉพาะหนา
รูจ กั ภาวะผูน าํ ผูต าม รูจ กั วางแผน รูจ กั แบงเวลาในการเรียนและทํากิจกรรมตางๆ รูจ กั เตรียมความพรอม
ในการมาเรียนทัง้ จิตใจและอุปกรณ อีกทัง้ เปนคนดี มีนาํ้ ใจโดยไมตอ งเรียนเกงก็สามารถเปนนักเรียนทีด่ ี
มีความเจริญกาวหนาในชีวิตได

แนะนําครูใหม

วันเดือนปเกิด 28 กรกฎาคม 2533
นายวศิน ทองคําใส
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดบางสะแกใน
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอินทารามวรวิหาร
- ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
ประวัติการทํางาน
- พ.ศ.2556-2557 พนักงาน IT support บริษัท AIA
- พ.ศ.2557-2560 ครูพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- พ.ศ.2560-2562 พนักงานราชการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
- ปจจุบัน
ครูผูชวยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจุบันสอนวิชา
คอมพิวเตอร
คติประจําใจ
ตัวอยางที่ดี มีคามากกวาคําสอน

นายศิริโชค คงแปน
วันเดือนปเกิด 2 กรกฎาคม 2537
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนดําเนินวิทยา
าร จังหวัดราชบุรี
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาก
ุทรสาคร
- ระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสม
ประวัติการทํางาน
ัยจังหวัดสุพรรณบุรี
- พ.ศ.2563 - ปจจุบัน ครูผูชวยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาล
พลศึกษา
ปจจุบันสอนวิชา
ทําวันนี้ใหดีที่สุด
คติประจําใจ
วันเดือนปเกิด 4 พฤษภาคม 2536
นางสาววชิราภรณ นุชนาร
ถ
ประวัติการศึกษา
- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดเดิมบาง
- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
- ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
ประวัติการทํางาน
- พ.ศ.2559-2560 โรงเรียนชุมชนบานใหมหนองไทร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว
- พ.ศ.2560-2561 โรงเรียนบานทุงใหญ อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
- ปจจุบัน
ครูอัตราจางโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรี
ปจจุบันสอนวิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
คติประจําใจ
จะไมรู ถาไมลองทํา
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รางวัล ยกยองเชิดชูเกียรติในงานวันครู ป 2563

ลําดับ
รายชื่อผูไดรับรางวัล
ที่
1 นายวิโรจน ไชยภักดี
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ตําแหนง

ชื่อรางวัล/เกียรติบัตร

หนวยงานที่ใหรางวัล

ผูบริหาร รางวัลผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
สถานศึกษา ประเภทผูบริหาร
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
ครู
รางวัลผูมีผลงานดีเดนตอการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ
ประเภทครูผูสอน
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
ครู
รางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ รองชนะเลิศเหรียญทองครูผูสอนยอดเยี่ยม
Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่การเรียนการสอน
ครู
รางวัลเกียรติบัตร ครูผูสอนดีเดนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวฉลอม รุงเรือง
ครู
รางวัลเกียรติบัตร “ครูดีไมมีอบายมุข”ประเภทครูผูสอน
นางสาวฉลอมรุงเรือง
ครู
รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
นางสาวฉลอม รุงเรือง
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
ครู
รางวัลเกียรติบัตร “ครูดีไมมีอบายมุข”ประเภทครูผูสอน
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
ครู
รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
ครู
รางวัลครูดีเดน
นายเกรียงไกร ชทิสาจารย
ครู
รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
นายทรงพล มวงยิ้ม
ครู
รางวัล “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
นายไพฑูรย สายเสน
ครู
รางวัลครูดีเดน
ครู
รางวัลครูดีเดน
นายจักรวาล เข็มเงิน
นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวอลิษา จันทรเปลง
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางอมรรัตน สายเสน
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวดวงนภา ทองนวม
ครู
รางวัลครูดีเดน
นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวจิราพร วงจันเพ็ง
ครู
รางวัลครูดีเดน
นายสรายุทธ แกนหอม
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาววรัญญา หรุมคํา
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวสุพรรษา มาดอนคา
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม
ครู
รางวัลครูดีเดน
นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
ครู
รางวัลครูดีเดน
นายศุภโชค สาระสันต
ครู
รางวัลผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป 2562 (ประเภทผูสอน)

สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สพฐ
ศึกษาธิการจังหวัด
สพม.9
สพฐ
สพฐ
สพม.9
สพม.9
สพฐ
สพม.9
สพฐ
สพฐ
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
สพม.9
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ตลอดระยะเวลาของภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยไดเขารวม
การแขงขันและการอบรม รวมทัง้ จัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เพือ่ พัฒนาความรู ความสามารถของนักเรียน
และครูใหมีศักยภาพทางดานภาษาไทยมากยิ่งขึ้น

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย นําโดยครูรัชดา จิตสามารถ สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางภาษาไทย
“วรรณกรรมพิจารณ” ในการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับรางวัลเหรียญเงิน ลําดับที่ 15

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
นําโดยครูปริตตา ชาญสมร
พานักเรียนเขารวมการแขงขัน
เขียนตามคําบอกภาษาไทย
เทศกาลภาษานานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี
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กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทยไดจดั กิจกรรม OPEN HOUSE เปดบานวิชาการ สูต ลาดวิชาชีพ โดยมีการจัดนิทรรศการ
ใหความรูเกี่ยวกับภาษาไทย มีการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรม เชน การระบายสี
ทีค่ นั่ หนังสือ เกมบิงโกภาษาไทย สอยดาวตอบคําถามเกีย่ วกับภาษาไทย และยังมีของรางวัลมอบใหผเู ขารวมกิจกรรม
อยางหลากหลาย

24
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จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนตลอดภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2562 ดังนี้

1
จัดการแขงขัน A – math game
ระหวางวันที่ 4-12 ธันวาคม 2562
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

2

นํานักเรียนเขารวมแขงขัน A – math game ระดับชาติ ครัง้ ที่ 69 ปการศึกษา 2562
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
โดยนักเรียนที่เปนตัวแทนเขารวมแขงขัน ไดแก นายสุรสิทธิ์ แดงเปย
นักเรียน ชั้น ม.4/1 ฝกซอมโดย ครูสมรักษ โสขุมา

3
นํานักเรียนเขารวมแขงขัน SUDOKU ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปการศึกษา 2562
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
โดยนักเรียนทีเ่ ปนตัวแทนเขารวมแขงขัน ไดแก นางสาวกุลชา ดวงจินดา นักเรียนชัน้ ม.5/1
ฝกซอมโดย ครูกนกวรรณ อูสุวรรณ
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4

รวมจัดหาอาหารเลี้ยงนักเรียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
วันที่ 27 ธันวาคม 2562

นํานักเรียนเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการระดับชั้น ม.ตน และ
ระดับชัน้ ม.ปลาย วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนสิรนิ ธรราชวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม

5

6
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รวมจัดนิทรรศการเปดบานวิชาการ (OPEN HOUSE)
ประจําปการศึกษา 2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อน้อง ณ โรงเรียนวัดท่าทอง  วันที่   23  มกราคม  2563  โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ร่วมกับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีกิจกรรมสันทนาการ  การเข้าฐาน  การเรียนรู้ในสาขาวิชาทั้งฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  และธรณีวิทยา

2. การศึกษาดูงาน วันนักประดิษฐ์ Thailand Inventors Day 2020 ณ ไบเทค บางนา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย คุณครูฉลอม รุ่งเรือง
และคณะ
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3. การทัศนศึกษา พิพธิ ภัณฑ์การแพทย์ศริ ริ าช คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ส�ำหรับนักเรียนกลุม่ ผูเ้ รียนวิทยาศาสตร์ลว่ งหน้า
สาขาวิชาชีววิทยา นักเรียนผูท้ สี่ นใจในการเรียนด้านชีววิทยา และนักเรียนกลุม่ ผูจ้ ดั ท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ น�ำโดยคุณครูสรายุทธ  แก่นหอม
และคณะ  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ  เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2563

4. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สู่ตลาดวิชาชีพ TCS Open House 2020 น�ำทีมโดย คุณครูสราวุธ เจริญรื่น และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทกุ ท่าน  ร่วมกับนักเรียนกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์  จัดกิจกรรม  และแสดงผลงาน  การจัดการเรียนรูส้ าขาวิชาฟิสกิ ส์
เคมี  ชีววิทยา  และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
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พิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต รนั ก เรี ย น งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 69
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ   โดยงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับชาติ จ�ำนวน 5 รายการ
1. การแข่งขันการสร้าง Web Applications  ม.4 – ม.6
2. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ม.4 – ม.6
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ม.1 – ม.3
4. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ม.4 – ม.6
5. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ม.1 – ม.3

งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย   ได้เข้าร่วมกิจกรรมการงานอาชีพสัญจร พี่น้องสานสัมพันธ์   ปีการศึกษา 2562
วันที่ 14 มกราคม 2563  ณ โรงเรียนวัดยางนอน  ต�ำบลยางนอน  อ�ำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
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งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  คัดเลือกนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  จ�ำนวน  30 คน เข้าร่วมอบรม
หลั ก สู ต ร “การสร้ า ง M otion Graphic ด้ ว ยโปรแกรม Adobe Preimere Pro CC 2017” วั น ที่    29 มกราคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนย์สุพรรณบุรี

งานคอมพิ ว เตอร์ โรงเรี ย นธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย    ได้ จั ด กิ จ กรรมในงาน Open House “เปิ ด บ้ า นวิ ช าการ สู ่ ต ลาดวิ ช าชี พ ”
ประจ�ำปีการศึกษา 2562  วันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การสอบธรรมศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562
การสอนติวเข้มเรื่องธรรมศึกษา-บาลี เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าสอบจริง และจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน   2562
ซึ่งเป็นการจัดสอบปีแรกที่มีนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการสอบ

การบริการวิชาการสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดก�ำมะเชียร
มีกิจกรรมที่สนุกสนาน การให้ความรู้ พร้อมรางวัล เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดก�ำมะเชียรได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

การเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

รางวัลเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลเหรียญทอง   การประกวดมารยาทไทย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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การประกวดมารยาทไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
กระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางด้านสังคมศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

การแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัล
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันในสถานที่ต่างๆ นอกจากจะได้แสดงความสามารถแล้ว นักเรียนยังได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากโรงเรียน
การพบเจอกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ถือเป็นการสร้างมิตรภาพต่างโรงเรียน ท�ำให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ที่กว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อ
การเข้าสังคม  ซึ่งเป็นสารัตถะที่ส�ำคัญยิ่งของวิชาสังคมศึกษา
งานเปิดบ้านวิชาการ สู่ตลาดนัดอาชีพ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ปีการศึกษา 2562
		 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกอบไปด้วยซุ้มให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ ความหนาแน่นทางประชากร ภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 การเกิดลมวนขั้วโลก
รวมทั้งสถานที่ส�ำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีกิจกรรมการตอบค�ำถาม ให้นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน ได้ชิงรางวัล
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โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬาฟุตบอลและฟุตซอล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อายุ 15 ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสุพรรณิการ์เกมส์ครั้งที่ 7 ประจ�ำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันฟุตบอล รุ่น 13 ปี อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 6 ประจ�ำปี 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
สุพรรณิการ์เกมส์ ประจ�ำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬาเซปักตะกร้อ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�ำปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสุพรรณิการ์เกมส์ ประจ�ำปีการศึกษา 2562

กรีฑา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กระโดดไกล อายุ 18 ปีหญิง และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุ่มน�้ำหนัก อายุ 18 ปีชาย
การแข่งขันกรีฑา สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 7 ประจ�ำปีการศึกษา 2562
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โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬาเทเบิลเทนนิส

เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ภาค 2 ที่จังหวัดอุทัยธานี

รวมถ้วยรางวัล 6 ถ้วยทอง กีฬาเทเบิลเทนนิส สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 7 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�ำปี 2562

2 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง กีฬาเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�ำปี 2562
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬาบาสเกตบอล

ชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือก ภาค 2 ที่จังหวัดอุทัยธานี
และเป็นตัวแทนภาค 2 แข่งขันรอบระดับประเทศ ที่จังหวัดตราด 19-29 มีนาคม 2563

ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือก เขต 7 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และเป็นตัวแทนเขต 7 แข่งขันรอบระดับประเทศ ที่จังหวัดอุดรธานี 22-30 มกราคม 2563

ชนะเลิศ กีฬาบาสเกตบอล รุ่น 18 ปีชาย สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 7 จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�ำปี 2562
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นายเจริญชัย กิตติพรี เดช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ร่วมเป็นประธานในพิธพี ร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารในจังหวัดสุพรรณบุรี คณะครูจากวิทยาลัยช่างศิลป ครูผสู้ อนศิลปะในจังหวัดสุพรรณบุรี ผูน้ ำ� ชุมชน ฯลฯ

เปิดศูนย์พฒ
ั นาวิชาการกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะจังหวัดสุพรรณบุรอี ย่างเป็นทางการ จัดกิจกรรมรวมพลังทุกศาสตร์ศลิ ป์
และกัลยาณมิตรแห่งการสรรค์สร้างกับบรรยากาศที่อบอุ่นด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่หัวใจศิลป์ ณ ลานศิลป์อุทยาน
แห่งการสร้างสรรค์หอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
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กิจกรรมใน “ลานศิลป์”
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โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝึกซ้อม แต่งกาย แต่งหน้าการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด
โจราฤกษ์เบิกฟ้าต�ำนานเสือ) เนื่องในงาน “ต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่”
ในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝึกซ้อม แต่งกาย แต่งหน้าการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
(การแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ชุดโจราฤกษ์เบิกฟ้าต�ำนานเสือ, การแสดงชุดชนไก่ และการแสดงชุดฟ้อนผาง)
เนื่องในงาน “ย้อนวันวานเมืองสุพรรณคนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง”
ในระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2562 ณ เวทีหน้าลานว่าที่ท�ำการอ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝึกซ้อม แต่งกาย แต่งหน้าการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดร�ำกลองยาว)
เนื่องในงาน “มงคลสมรส” ในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมตลาดท่าช้าง อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝึกซ้อม แต่งกาย แต่งหน้าการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุดร�ำบายศรีสู่ขวัญ)
เนื่องในงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2563” ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคมตลาดท่าช้าง อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
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ปฏิบัติหน้าที่แสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (การแสดงโขน ชุดรามเกียรติ์ ตอน จองถนนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา)
เนื่องในงาน “ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของโรงเรียนสีสัตตะนาท จาก สปป.ลาว” ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562
ณ หอศิลป์ร่วมสมัย พระอาจารย์ธรรมโชติ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการวัฒนธรรมดนตรี - นาฎศิลป์อาเซียนในภูมิภาค 2563 (ASEAN Music & Dance
Connectivity 2020) ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝึกซ้อม แต่งกาย แต่งหน้า การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
(การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุดสาวกาฬสินธุ์ล�ำเพลิน)
เนื่องใน “OPEN HOUSE (เปิดบ้านวิชาการสู่ตลาดวิชาชีพ)” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ อาคารโดม 48 ปี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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เปิดบ้านวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ประเภทวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประเภทวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันวงดนตรี
ประเภทโฟล์คซอง

การแข่งขันวงดนตรีสตริง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชางานเชื่อมไฟฟ้า 2 เป็นความรู้พื้นฐานในงานเชื่อไฟฟ้า  การเชื่อมจุด  รอยเชื่อมแบบต่าง ๆ
เทคนิคงานเชื่อม  การพัฒนางานเชื่อมเพื่อชิ้นงานและสามารถใช้งานได้จริง
ครูผู้สอน คุณครูส�ำเริง  บุญมี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชางานเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน  รู้จักวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  การต่อวงจรไฟฟ้า
การเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน  ปฏิบัติงานเดินสายไฟฟ้า
ครูผู้สอน  คุณครูส�ำเริง  บุญมี

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาดิจิตอลเบื้องต้น  ศึกษาระบบตัวเลขฐาน  และการเปลี่ยนแปลงฐาน  เลขรหัสต่าง ๆ
การออกแบบวงจรคอมบิเนชั่น   ลอจิกเกจ   การออกแบบวงจรลอจิกทฤษฎีเดอมอร์แกนลอจิกเกจ   ผังคาร์นอร์   ด้วยวงจรรวมทีทีแอล
ซีมอส  และการประยุกต์ใช้งาน  ปฏิบตั ทิ ดลองการท�ำงานของวงจรภายในอุปกรณ์ลอจิกเกจต่าง ๆ หลักเกณฑ์การเชือ่ มต่อกันระหว่างลอจิกเกจ
ครูผู้สอน คุณครูภาคภูมิ  เมฆโพธิ์

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนวิชางานไม้เครื่องเรือน 2 เป็นการเรียนการเข้าเข้าไม้แบบต่าง ๆ การไส  การขัด  เจาะ
ประกอบ  รวมถึงการออกแบบงานไม้เครื่องเรือน
ครูผู้สอน คุณครูส�ำเริง  บุญมี

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนวิชาประมาณราคาก่อสร้าง   เป็นความรู้พื้นฐานการประมาณราคา   การก่อสร้าง  
ตั้งแต่พื้นฐานการค�ำนวณพื้นที่และปริมาตร  ปริมาณดิน  ค�ำนวณโครงสร้้างปริมาณงานปูน  เหล็ก  ปริมาณงานไฟฟ้าและสุขาภิบาล
								
ครูผู้สอน  คุณครูเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
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นักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพ (งานช่าง) มีส่วนร่วมในการพัฒนา   เพิ่มทักษะการท�ำงานช่าง   การใช้เครื่องมือ   วัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางทักษะการงานพาชีพระดับต่าง ๆ

รางวัลการเข้าร่วม ระดับชาติ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานพาณิชยกรรม)

22 ตุลาคม 2562 คณะครูศึกษาดูงานและมาส่งคุณครูอุมาพร ไพฑูรย์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชร บูรณ์

4 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนพาณิชยกรรมและมาส่งคุณครูวศิน ทองค�ำใส

22 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน ภาค 5 โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
และได้รับรางวัล “สถานศึกษาส่งเสริม Virtual School Bank” สถานศึกษา 5,000 บาท ครูอาจารย์ 4,000 บาท ธนาคารออมสิน
สาขาพี่เลี้ยง 4,000 บาท

27 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กลุ่มสาระน�ำขนมจีน น�้ำยา มาเลี้ยงนักเรียน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานพาณิชยกรรม)

14 มกราคม 2563 จัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสัญจร.... โรงเรียนวัดยางนอนน�ำเสนอหุ่นยนต์และ
การตัดพวงมะโหด

14 กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สู่ตลาดวิชาชีพ Open House ปีการศึกษา 2562
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคหกรรม)
ส�ำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทีผ่ า่ นมานัน้ ทางงานคหกรรมได้ดำ� เนินการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง “ท�ำกินได้ ท�ำขายดี มีรายได้เสริม” ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
คือนักเรียนมีรายได้ จากการน�ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการเรียนในแต่ละวิชาของทางงานคหกรรมได้เปิดสอน ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ทีเ่ ป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหาความรูแ้ ละเรียนรู้
ได้ดว้ ยตนเองอย่างต่อเนือ่ งตลอดชีวติ โดยการขับเคลือ่ นภายใต้วสิ ยั ทัศน์คนไทยทุกคนได้รบั การศึกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

ผลงานนักเรียนระดับประเทศ
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันท�ำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ
รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน
เด็กหญิงสุภาดา เกาะแก้ว
เด็กหญิงปารีรัช จิตสุภาโภคิน
เด็กหญิงพรชนก แก้วเนตร
คุณครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม
คุณครูมารี ชุมฤทธิ์
คุณครูปิยวัฒฌ์ อภิวัฒณ์เมฑากร
คุณครูกชนิภา ลายพยัคฆ์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศได้ จั ด กิ จ กรรม
วันคริสต์มาส ร่วมกับวันปีใหม่ของโรงเรียนให้กบั นักเรียน ซึง่ จัดขึน้
ในวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2562 ณ อาคาร 48 ปี โดยมี
ดร.วิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกจิ กรรมต่าง ๆ อาทิเช่น พิธที ำ� บุญ
ตักบาตรในช่วงเช้า การแสดงพิธีเปิด ซุ้มประกวดการ์ดคริสต์มาส
บอร์ดความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาส การจับฉลากของขวัญให้กับ
นักเรียน การแสดงดนตรี และรับประทานอาหารร่วมกัน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น�ำโดย นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง พร้อมด้วย
นางสาวสินีนาถ สว่างศรี นางสาวสุพรรษา มาดอนคา นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สุวรรณ และ นางสาวปริตตา ชาญสมร น�ำนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันโครงการเทศกาลภาษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563
ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมชุดแฟชั่นประดิษฐ์จากวัสดุที่ใช้แล้ว โดยนายไชยวัฒน์ เสาวรส นักเรียนชั้น ม.6/2
ได้รับเงินรางวัลจ�ำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมร้องเพลงภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นางสาวดนตรี อ่อนสอาด
นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รับเงินรางวัลจ�ำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในซุ้มกิจกรรม
ภาษานานาชาติ ได้รับของรางวัลมากมาย
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม
“เทศกาลตรุษจีน” OLD SHANGHAI เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เยือนธรรมโชติศึกษาลัย” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แผนสายการเรียนศิลป์ภาษา มีซมุ้ กิจกรรมภาษาจีน ซุม้ ออกร้านขายของ และซุม้ ถ่ายรูป ให้นกั เรียนได้รว่ มกิจกรรม โดยมี ดร.วิโรจน์ ไชยภักดี
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การฝึกซ้อมในงานศิลปหัตถกรรม (ภาษาต่างประเทศ)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงิน
1. นายอติวิชญ์ พูลสวัสดิ์
2. นายสุทธิภัทร ทองดี
3. นางสาวกัญญาพร ศรีฉ�่ำ
4. นางสาวภัทรพร เมธีธรรมสาร
5. นางสาวกัญญพัชร มั่นปาน
ครูผฝู้ กึ ซ้อม นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง / นางสาวเสาวลักษณ์    สังข์สวุ รรณ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเงิน
1. นางสาวยุพารัตน์    ตัวไธสง
2. นางสาวเพ็ญพิชชา    พูลเพิ่ม
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนันทนัช ปาจิตร / นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ระดับเหรียญเข้าร่วม
1. นางสาวธนัญญา นกแก้ว
ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวนันทนัช ปาจิตร
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 ครูนันทนัช ปานจิตร ครูปาริฉัตร บุญเทียน ครูเตชินี วิทยาปรีชากุล และครูขนิษฐา ไชยวัฒน์
จากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ “ค่ายส่งเสริมอัจฉริยะภาพภาษาจีน 汉语文化体验营”
ณ โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์ อ�ำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีรายการและกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้น ม.1
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.นนทพันธ์ แจ้งภักดี ชั้น ม.1/10
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.วทัญญู อารีย์ชม ชั้น ม.1/10
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.อัญมณี อร่ามสวัสดิ์วงษ์ ชั้น ม.1/9
2. การแข่งขัน Quiz ระดับชั้น ม.2
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.กัญญ์วรา ก๋าถม ชั้น ม.2/8
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.อาทิตติยา ขุมทอง ชั้น ม.2/8
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ดามิสา ศรีสุข ชั้น ม.2/3
3. การแข่งขัน Quiz ระดับชั้น ม.3
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.กฤต แก้วเจริญสีทอง ชั้น ม.3/10
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.สิทธินนท์ สุขศิริ ชั้น ม.3/10
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.ขวัญชนก วงษ์จันทร์ ชั้น ม.3/9
4. การแข่งขัน Speech ระดับชั้น ม.4
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสรวิศ เกื้อทอง ชั้น ม.4/1
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐณิชา ยิ้มแย้ม ชั้น ม.4/2
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวลักขณา ค�ำแผง ชั้น ม.4/2
5. การแข่งขัน Quiz ระดับชั้น ม.5
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธราธร อินโต ชั้น ม.5/5
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจิราพร ไล้ทิม ชั้น ม.5/6
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชาลินี บุญสุข ชั้น ม.5/4
6. การแข่งขัน Quiz ระดับชั้น ม.6
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภาณุวัฒน์ ปานเงิน ชั้น ม.6/3
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายปวีกรณ์ โค้งตระกูล ชั้น ม.6/4
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวพรรณปพร ไพรวรรณ์ ชั้น ม .6/2 และนางสาวภัทรพร เมธีธรรมสาร ชั้น ม.6/4
7. การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรุ่งรวี รุ่งรางแสง ชั้น ม.2/10
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชวัลษิตารัต คชกูล ชั้น ม.4/1
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนกาญจน์ บุญรอด ชั้น ม.4/1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมและการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาจีน) มีรายการและกิจกรรมดังต่อไปนี้
8. การแข่งขันตอบค�ำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชมพูนุท สิทธิบูรณะ และ นางสาวชนิกานต์ พิชัยโรจน์วงศ์ชั้น ม.4/4
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุชาดา ประสพบุญ และ นางสาวนภัสชา ดารอด ชั้น ม.4/4
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมาริษา ค�ำพฤกษ์ และ นางสาวศศิวิมล จันทรา ชั้น ม.5/5

9. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธนัญญา นกแก้ว ชั้น ม.5/5
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกัณฐิ์ลดา ค�ำแผง ชั้น ม.6/5
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวนภาพร จันทร์เอี่ยม ชั้น ม.5/5
10. การแข่งร้องเพลงภาษาจีน
		 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนลินทิพย์ ไชยสวัสดิ์ ชั้น ม.4/4
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุทธิภัทร ทองดี ชั้น ม.6/5
		 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร อินโต ชั้น ม.5/5

กิจกรรม B.J.1 Open House ครั้งที่ 5 “มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู้สากล” ประจ�ำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

กิจกรรม B.J.1 Open House ครั้งที่ 5 “มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู้สากล” ประจ�ำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้จัดกิจกรรม “International Camp for Community”
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าทอง ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ
“Slipakorn English Excellence Day 8th (S.E.E.D)” ศิลป์ปลูกปัญญาพัฒนาต้นกล้าภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ทางโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ ได้แก่

1. Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
					
ด.ช. ภูริสิริ นาสมโภชน์
ผู้ควบคุมดูแล		
น.ส. วรัญญา หรุ่มค�ำ		
2. Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
					
นายธนกาญจน์ บุญรอด
ผู้ควบคุมดูแล		
นายวัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ
3. Singing Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
					
ด.ญ. รุ่งรวี รุ่งรางแสง
ผู้ควบคุมดูแล
น.ส. เพียงอัมพร ปิ่นทอง
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1

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 งานหองเรียนพิเศษรวมกับงานแนะแนว โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย “จัดกิจกรรมสงเสริม
การศึกษาตอ” นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขารวมงาน Open House ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรูอาชีพในอนาคต เพื่อประเมินตนเองในการศึกษาตอไป
โดยมีครูเยาวเรศ พระโพธิ์วังซาย ผูรับผิดชอบกิจกรรม

2

วันที่ 18–19 มกราคม 2563 งานหองเรียนพิเศษรวมกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
“จัดกิจกรรมเสริมประสบการภายนอกดานวิทยาศาสตร (คาย STEM) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน” ณ โรงแรมนานาชาติ บางแสน
ต.แสนสุข จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมเนนบูรณาการในรูปแบบ STEM ใหนักเรียนรูจัดการคิดแกปญหาอยางมีระบบและมีขั้นตอน สรางชิ้นงาน
ผานระบบทีมและแบบจําลองตามเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร ไดรับความรูและความสนุกสนานตางๆ มากมาย โดยมีครูทรงพล มวงยิ้ม
ครูพชรพล จันทรสุวรรณ ผูรับผิดชอบกิจกรรมและคุณครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรผูควบคุมดูแล
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3

วันที่ 23–24 มกราคม 2563 งานหองเรียนพิเศษรวมกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
“จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตรกับทักษะการคิดทางคณิตศาสตร” นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขาคาย
ณ ภูไอยรารีสอรท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก โดยวิทยากรจากคณะศึกศาสตร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขต กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมเนนพัฒนาทักษะการคิดดานคณิตศาสตร ไดรับความรู ความสนุกสนานเปนอยางมากและ วันสุดทายนักเรียนไดทัศนศึกษาลองแกง
ในแมนํ้านครนายกอีกดวย
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4

วันที่ 25–26 มกราคม 2563 งานหองเรียนพิเศษรวมกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
“จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมพรอมสูสนามสอบ O-NET ม.3” ณ หองประชุม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เพื่อทบทวนความรู ความเขาใจวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กอนสูสนามสอบ O-NET นักเรียนมีความตั้งใจและพรอมพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ โดยมีครูทรงพล มวงยิ้ม ครูปทมา เลี้ยงหลํ่า และครูศศิธร คําพิลา เปนวิทยากร

5

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2563 งานหองเรียนพิเศษรวมกับกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
“จัดกิจกรรมสริมเติมเต็มดานชีววิทยา” นํานักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ทัศนศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร
ณ พิพิธภัณฑการแพทยศิริราช โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาการเรียนการสอนดานวิชากาแพทย อุปกรณตางๆ เกี่ยวกับ
การแพทยและศึกษาแบบจําลองรางอาจารยใหญ ซึ่งไดรับความรูมาพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมาก โดยครูสรายุทธ แกนหอม
ครูพชรวรรณ นิติสิริ และครูสุกานดา เลิศเจริญธรรม เปนผูรับผิดชอบกิจกรรม

6

วันที่ 15–16 กุมภาพันธ 2563 งานหองเรียนพิเศษรวมกับกลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตรและกลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
“จัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมพรอมสูสนามสอบ O-NET ม.6” ณ หองประชุม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
เพือ่ ทบทวนความรู ความเขาใจวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กอนสูส นามสอบ O-NET โดยมีครูสรายุทธ แกนหอม ครูสทุ ธิรตั น วิศษิ ฏานนท
ครูศุภโชค สาระสันตและครูขวัญปวีณ สิทธิเขตรกรณ เปนวิทยากรในครั้งนี้
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7

นักเรียนรุนพี่ รุนนอง ตัวอยาง ดานประพฤติดี มีวินัย ใฝเรียนรู
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สามารถสอบผานการคัดเลือกรอบสอง เขาศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิทยาศาสตรจฬุ าภรณราชวิทยาลัย
จ.เพชรบุรี จํานวน 4 คน โดยครูทรงพล มวงยิ้มและทีมงาน
หองเรียนพิเศษระดับ ม.ตน ผูดูแลโครงการ

ด.ช.กฤต แกวเจริญสีทอง
ม.3/10

ด.ญ.นภัสรา วุนคง
ม.3/9

8

ด.ช.สิทธินนท สุขศิริ
ม.3/10

ด.ญ.ณัชชา เกตุแกว
ม.3/9

ขอชื่นชม นางสาวเสาวภา รุงเรื่อง ม.6/1
มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน เทากับ 4.00
เปนตัวอยางใหกบั นองๆ โดยเปนผูม คี วามประพฤติดี มีวนิ ยั ใฝเรียนรู
คติพจนประจําใจในการเรียน :
ความพยายามไมเคยทํารายใครสักคนที่ตั้งใจ

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 งานหองเรียนพิเศษ จัดแสดงผลงานในกิจกรรม Open House เปดบานวิชาการ ประจําปการศึกษา 2562
และขอขอบพระคุณทาน ดร.รัฐวิทย ทองนวรัตน รองศึกษาธิการ จ.สุพรรณบุรี ทานประธานเปดงาน Open house
เปดบานวิชาการ และคณะผูบริหารทุกทาน เขาเยี่ยมชม งานหองเรียนพิเศษ โดยมีนักเรียน นางสาวกมลชนก โฉมแกว ม.5/1
นางสาวนิราพร แตงทอง ม.5/1 และนางสาววิลาสินี ปสสา ม.5/1 เปนผูนําเสนอกิจกรรมงานหองเรียนพิเศษ ตลอดปการศึกษา 2562
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ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 กิจกรรมพัฒนาผูเ รียน ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ไดจัดกระบวนการเรียนรูลูกเสือ เพื่อพัฒนาผูเรียน ใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

¡Ô¨¡ÃÃÁÅÙ¡àÊ×ÍÃÐ´Ñº»ÃÐà·È
- งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019)
ไดนําเสนอกระบวนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 สูการเปนลูกเสือจิตอาสา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

- งานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 21
ลูกเสือ เนตรนารี จํานวน 18 คน และครูผุบังคับบัญชาลูกเสือ ไดเขารวมงานฯ ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
กิจกรรมลูกเสือไดรับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) การแขงขันการจัดการคายพักแรม
ชั้น ม.1-3 ณ จังหวัดสมุทรปราการ และไดรับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่ สพม.9 หนวย 3 การแขงขัน
การสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ชั้นม.4-6
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- เข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ชั้นที่ 1-3
ดร.วีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไดมอบเข็มลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ชั้นที่ 1-3 ของสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
ใหกับลูกเสือ เนตรนารี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

- โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบังคับบัญชาลูกเสือ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
เมื่อวันที่ 21-24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

¡Ô¨¡ÃÃÁÅÙ¡àÊ×ÍÃÐ´Ñº¨Ñ§ËÇÑ´ÊØ¾ÃÃ³ºØÃÕ
- วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา จังหวัดสุพรรณบุรี

- กิจกรรมลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก
ลูกเสือจิตอาสา รวมกิจกรรมรณรงค ลดรับ ลดให ลดใชถงุ พลาสติก วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ หางสรรพสินคาโรบินสัน สุพรรณบุรี

- การนําเสนอความโดดเดนของสถานศึกษาในการประเมินคุณภาพภายในอกรอบสี่ จัดโดย สพม.9

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

65

¡Ô¨¡ÃÃÁÅÙ¡àÊ×Íã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
- คายพักแรมลูกเสือ เนตนารี ม.1
คายพักแรมลูกเสือ เนตนารี ประจําป 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ คายลูกเสือโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

- คายพักแรมลูกเสือ เนตนารี ม.2
คายพักแรมลูกเสือ เนตนารี ประจําป 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ คายลูกเสือไพรนกยูง จังหวัดชัยนาท

- คายพักแรมลูกเสือ เนตนารี ม.3
คายพักแรมลูกเสือ เนตนารี ประจําป 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ คายลูกเสือพงษลดา จังหวัดสระบุรี
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- วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา

- โครงการลูกเสือผูนําสันติภาพ (Messenger of Peace)
ดร.วี ร ะ ทวี สุ ข ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได ใ ห เ กี ย รติ เ ป น ประธานเป ด การฝ ก อบรมโครงการลู ก เสื อ ผู  นํ า สั น ติ ภ าพ
ใหกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีวิทยากรจากสมาคมลูกเสือเอกทันตและวิทยากรจากโครงการลูกเสือผูนําสันติภาพของ
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

- งานชุมนุมลูกเสืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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- พิธีเขาประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ
ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุนใหญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เขาพิธีปฏิญาณตนและประดับอินธนู เพื่อเขาประจํากองลูกเสือสามัญรุนใหญ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

- กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา รวมปลูกตนไม ลดโลกรอน
ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5 และปวช.1 รวมกันปลูกตนไมลดโลกรอน โดยไดความอนุเคราะหตนไม
จากสํานักงานปาไมจังหวัดสุพรรณบุรี

- รณรงคขับขี่ปลอดภัย สวมใสหมวกกันนอค
ลู ก เสื อ เนตรนารี จิ ต อาสา ร ว มกิ จ กรรมรณรงค ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย สวมใส ห มวกกั น น อ ค เพื่ อ ให ค วามรู  กั บ ประชาชนบริ เวณ
หนาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

- OPEN HOUSE เปดบานวิชาการ สูตลาดวิชาชีพ : วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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การฝกภาคที่ตั้ง ประจําปการศึกษา 2562 ณ ศูนยฝกยอยฯ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารสานสัมพันธนองพี่

การฝกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 3 ณ ศูนยฝกเขาชนไก จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการรณรงครักษาความสะอาด จิตอาสารรวมใจพฒนา
วมใจพัฒนา รรักษาคว
กษาความสะอาด

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภา

69

กิจกรรมคายพักแรมยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมคายพักแรมยุวกาชาด
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ณ คายลูกเสือไพรนกยูง อําเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท
ระหวางวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562

ฝกอบรมการปฐมพยาบาล
และการดูแลผูสูงอายุ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-5
ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
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ฝกอบรมโครงการชีวอนามัย
และความปลอดภัยในโรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

พิธสี วนสนามและมอบรางวัล
เนือ่ งในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ณ สนามโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
5 กุมภาพันธ 2563
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พิธีสวนสนามและปฏิญาณตน ระดับจังหวัด เนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ณ สนามโรงเรียนสงวนหญิง จัดโดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดสุพรรณบุรี 27 มกราคม 2563

รวมกิจกรรมและการแขงขัน ระดับชาติ ประจําป 2563 เนือ่ งในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
จัดโดยสํานักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวดี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให พลเอก หมอมเจาเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค 26-27 มกราคม 2563
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ผลการแขงขันเนื่องในวันคลายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ระดับชาติ ประจําป 2563
ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัลเกียรติยศ ระดับชาติ รวม 3 รายการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดการเดินสวนสนาม ยุวกาชาดระดับ 4 ระดับชาติ

รางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดสรางภาพโปสเตอรเพื่อจัดนิทรรศการ ยุวกาชาดระดับ 3 ระดับชาติ

รางวัลชมเชย กิจกรรมการแขงขันปฐมพยาบาล ยุวกาชาดระดับ 4
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งานแนะแนว
Guidance

สวัสดีทานผูปกครองนักเรียน และผูอานทุกทาน เปนอีกครั้งหนึ่งที่งานแนะแนวรูสึกภูมิใจและยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กําลังจะ
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะกาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ ในอนาคต
ถือเปนความสําเร็จอีกขัน้ ของนักเรียนทีจ่ ะศึกษาตอ มีอาชีพทีด่ แี ละมัน่ คงในอนาคตขางหนาเพือ่ เปนกลไกลและกําลังสําคัญในการขับเคลือ่ น
และพัฒนาประเทศตอไป สําหรับปการศึกษา 2562 งานแนะแนวรูสึกปราบปลื้มและภาคภูมิใจแทนทานผูปกครองและนักเรียนที่ไดรับ
การคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบที่ 1 ดังรายชื่อตอไปนี้...
1

นายสันติภาพ เพ็งสวย

ม.6/4

1

นายณัฐภัทร ทุเรียน

ม.6/2

1
2
3

นายวรท เฉิดไธสง
นายปวีณกร โคงตระกูล
น.ส.ธนดล มวงแกว

ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4

1

น.ส.พัดชนิตา สามงามดี

ม.6/3

1

นายนัตดานัย แชมชอย

ม.6/1

1
2
3
4
5

นายพีราพรรณ เกตุทิม
น.ส.นฤมล บุญกลาง
น.ส.อมรรัตน เข็มทอง
น.ส.วันวิสา ขุมทอง
นายวชิรกรณ วงคเจริญ

ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/5
ม.6/6

1
2

นายภาณุ หอมไมหาย
น.ส.เสาวภา รุงเรือง

ม.6/1
ม.6/1

1

น.ส.พรพิมล บุญยัง

ม.6/3

1
2
3
4
5
6
7
8

น.ส.กัญญาพร ศรีฉํ่า
น.ส.ณิชารีย นํ้าแกว
นายธีราภัทร นาคใหม
น.ส.อรวรรณ เข็มทอง
น.ส.มิลันตี อินรี
น.ส.วรรณภา จําปาเงิน
นายสุทธิภัทร ทองดี
น.ส.ทัชชานันท อินทาปจ

ม6/1
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/5
ม.6/7
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จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะสัตวแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาจีนธุรกิจ
สาขาจีนธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สาขาเกษตร
มหาวิทยาลัยแมโจ
สาขาคณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
สาขาสถาปตยกรรมภายใน
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
สาขารัฐศาสตร
สาขารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สาขาพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
สาขาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
สาขาภาษาจีน
สาขาภาษาจีน
สาขาบริหารธุรกิจ

คณะครุศาสตร

สํานักจีนวิทยา
สํานักจีนวิทยา
สํานักจีนวิทยา
คณะเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร
คณะครุศาสตร
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะศิลปศาสตร

1

น.ส.จิตรทิพย กาฬภักดี

1

น.ส.ศุภสุตา ยิ้มสุข

1
2
3
4
5
6

น.ส.อุไรวรรณ บุญชวย
น.ส.ทัชชานันท แยมทับ
น.ส.ธนาภา ทวีรัตน
น.ส.ลักษิกา อิ่มแกว
น.ส.อรสา จันทรเชียร
นายวัชรชัย รถมณี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

น.ส.กาญจนา อุบลรัศมี
น.ส.ผกา ศกุนตนาค
นายวรวิชญ สดคมขํา
น.ส.ภัทราพร เข็มเพชร
นายพีรพงษ หิรัญอุทก
นายเอกวิชญ พุมเจริญ
นายฐิติศักดิ์ งิ้วงาม
น.ส.วริษา เข็มเงิน
น.ส.วาสิตา แสงสกุล
น.ส.อรณิชา ดีเสมอ
น.ส.อรนัส กาฬษร
น.ส.วรัญญา ภูมิวงศสกุล
น.ส.ณัฐธยาน พิพิธพรเลิศ
น.ส.เมธาวี คงมั่น

1
2

นายพีรวิชญ เพ็งทอง
น.ส.พิมพมาดา สะราคํา

1
2

นายพัฒนพงษ เข็มเงิน
นายธนา คงเมือง

1
2

นายไชยวัฒน เสาวรส
น.ส.นลนี อินโต

1

น.ส.รัตนาวดี ขําเพ็ง

1

น.ส.ธนพร ตุลาทอง

1
2

น.ส.เพ็ญพิชชา พูลเพิ่ม
นายธีรยุทธ สุขนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ม.6/5 สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ม.6/5 สาขาภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ม.6/2 สาขาคณิตศาสตร
ม.6/3 สาขาคณิตศาสตร
ม.6/5 สาขารัฐประศาสนศาสตร
ม.6/5 สาขาภาษาจีน
ม.6/5 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ม.6/7 สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ม.6/2 สาขาการบัญชี
ม.6/2 สาขาการบัญชี
ม.6/3 สาขาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
ม.6/3 สาขาการบัญชี
ม.6/7 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
ปวช.3 สาขาการบัญชี
ปวช.3 สาขาการบัญชี
ปวช.3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปวช.3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
ปวช.3 สาขาการบัญชี
ปวช.3 สาขาการบัญชี
ปวช.3 สาขาการบัญชี
ปวช.3 สาขาการบัญชี
ปวช.3 สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ม.6/2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ม.6/2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
ม.6/4 สาขาพลศึกษา
ปวช.3 สาขาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยรังสิต
ม.6/2 สาขาภาพยนตและดิจิทัลมิเดีย
ม.6/3 สาขาการประชาสัมพันธและสื่สารองคกร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปวช.3 สาขาการตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ม.6/5 สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย
ม.6/4 สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
ม.6/6 สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะนิเทศศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายชนินทร พลเสน
นายอิศรินทร แข็งเขตร
นายรณกร ยอดดําเนิน
นายสรัล ธัญญเจริญ
น.ส.ปาริชาติ นิลทับ
น.ส.วดี เสมาชัย
น.ส.พลอยพร สินธุ
น.ส.อริสรา รมลําดวน
น.ส.เขมิกา นาเอก

ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7
ม.6/7

1
2
3
4

น.ส.จียรัตน นวมปาน
น.ส.ปยมาศ พงษนารายณ
น.ส.พัชรพร อินทนะ
น.ส.สุภาวิตา ปรึกษา

ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3
ปวช.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายวรรณพิรุณ คํากองราช
นายกฤติน เกตุรัตน
น.ส.ฐิติพร พลานชุน
น.ส.ณัฐชา ระโหฐาน
น.ส.ชลธรณ ขันทอง
น.ส.ฑิมพิกา ยิ้มศรี
นายจิรภัทร เขียวคํา
นายธิติวุฒ จับจุ
น.ส.สุวรา นิลทับ
นายศรัณย สุทธิตังกวิเชียร

ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/4
ม.6/5

1

น.ส.วิราวรรณ ลอยอากาศ

ม.6/7

สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
สาขาการตลาด
สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
สาขาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สาขาธุรกิจการจัดการประดิษฐดอกไม

คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ไดรับทุนการศึกษา “ทุนปจจัยพื้นฐาน” ภาคเรียนที่ 2
ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียนไดรับทุนทั้งหมด จํานวน 297 ทุนๆ ละ 1,500 บาท และการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
จํานวน 110 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ทั้งนี้ งานแนะแนวขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษาดังกลาว และหวังเปนอยางยิ่งวา
ทุนการศึกษาที่นักเรียนไดรับจะเปนประโยชนในการสนับสนุนดานการศึกษาตอไป...
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ในปการศึกษา 2562 มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 งานแนะแนวไดสงนักเรียนเขารวมแขงขันกิจกรรมนักเรียน
เพือ่ นทีป่ รึกษา (Youth Counselor : YC) ในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาผลการแขงขันไดรบั รางวัลชนะเลิศเหรียญทองในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนตน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับชาติ (ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก) ผลการแขงขันระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนไดรับรางวัลเหรียญทองแดง และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไดรับรางวัลเหรียญเงิน

ดานการแนะแนวการศึกษาตอ...งานแนะแนวไดจดั กิจกรรมนิทรรศการการศึกษาตอใหกบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 และปวช.3
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ อาคาร 48 ป โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยเพื่อเปนทางเลือกหนึ่งใหนักเรียนไดตัดสินใจในการศึกษาตอ
ในอนาคต มีสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวมมากมาย ทางงานแนะแนวขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยาง
ยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนตลอดไป

วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดจัดกิจกรรมเปดบานวิชาการ (Openhouse) งานแนะแนวไดจัด
นิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการศึกษาตอ ขอมูลอาชีพเสรีในอาเซียน เพศศึกษา การดําเนินชีวิตอยางมีความสุข และมีกิจกรรม 3 กิจกรรม
ใหนักเรียนไดรวมสนุกเพื่อรับรางวัล คือ การทดสอบบุคลิกภาพ บิงโกอาชีพ และแบบทดสอบคนพบตนเอง

ดานการแนะแนวการศึกษา...โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดานการศึกษาตอของนักเรียนโดยเฉพาะระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 3 มอบหมายใหงานแนะแนวดําเนินการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอน
ใหแกโรงเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ ทัง้ นีท้ างงานแนะแนวขอขอบพระคุณโรงเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการมา ณ โอกาสนี้ ทีใ่ หความรวมมือ สนับสนุน
และใหการตอนรับคณะครูงานแนะแนวเปนอยางดี และหวังเปนอยางยิง่ วาจะไดรบั การสนับสนุนการดําเนินงานดานตางๆ ในโอกาสตอไป...
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หองสมุดโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย ไดรบั การสนับสนุนจากทานผูอ าํ นวยการ ดร. วิโรจน ไชยภักดี
ผูอ าํ นวยการโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษา ทีม่ วี สิ ยั ทัศนความมุง หวังทีจ่ ะพัฒนานักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศกึ ษาลัย
ใหมีความรูและความสามารถทัดเทียมโรงเรียนอื่นๆ และกาวไปสูความเปนสากลไดอยางภาคภูมิ
ไดสนับสนุนหองสมุดใหปลูกฝงนิสัยรักการอาน การคนควา เปนการเปดโลกกวางแหงการเรียนรู
ของนั ก เรี ย นโรงเรี ย นธรรมโชติ ศึ ก ษาลั ย ห อ งสมุ ด ได จั ด กิ จ กรรมสั ป ดาห ห  อ งสมุ ด ขึ้ น มี กิ จ กรรม
อยางหลากหลาย เชน นิทรรศการ ตอบปญหา การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก การประกวดคําขวัญ
เกมพัฒนาทักษะความสามารถ วาดภาพ และชมวีดีทัศน นักเรียนไดรวมกิจกรรมไดรับความรู
ความสนุกสนานตลอดสัปดาห
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