นายฐิติพงศ์ บริสุทธิ์

เกิดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
บ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ ๔ ต�ำบลนางบวช อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธานสภานักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธานสภานักเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รองประธานสโมสรลีโอ สามชุก ภาค ๓๑๐D ประจ�ำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒
ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่น ๑/๒๕๖๒ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ พ่อแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-๖ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งสุพรรณบุรี” ในงานอนุสรณ์
ดอนเจดีย์ ประจ�ำปี ๒๕๕๙
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษา (Impromptu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ ในการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะภาษา (Informative Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔-๖ ในงาน Silapakorn English Excellence Day ๖th

นางสาวณัฐริกา โสขุมา

เกิดวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
บ้านเลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๓ ต�ำบลนางบวช อ�ำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
รองประธานสภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะกรรมการสภานักเรียนส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประธานสโมสรลีโอ สามชุก ภาค ๓๑๐D ประจ�ำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒
คณะกรรมการสโมสรลีโอภาค ๓๑๐D รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐
ยุวชนประชาธิปไตยจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่น ๒/๒๕๖๒ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รัฐสภา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๖ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเปิดถ�้ำสิงห์ ครั้งที่ ๑๒ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Editor’s talk

บก. บอกกล่าว

วารสาร “ใต้ร่มตะแบก” ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ส�ำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๓ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษานี้
ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ภาพ และค�ำแนะน�ำท�ำให้วารสารฉบับนี้ส�ำเร็จเป็น
รูปเล่มที่สมบูรณ์ แล้วพบกันในฉบับต่อไปค่ะ
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สวัสดี ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนที่รักทุกคน
ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 62 แห่งการก่อตั้งโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้มีการปรับปรุง
และพัฒนาในหลาย ๆ ด้านพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาและดูแลนักเรียน
อาคารสถานที่และการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุงโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและศักยภาพของตนโดยการสนับสนุนให้นักเรียนมี
โอกาสแข่งขันทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ฯลฯ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์
มากยิ่งขึ้น และปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนสามารถไปแข่งขัน และประสบความส�ำเร็จในหลาย ๆ รายการ
น�ำความภาคภูมิใจมาสู่สถาบัน ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ที่ให้การสนับสนุน
ทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสถาบัน อันเป็นที่รักของพวกเราทุกคน
แม้ว่าสภาวะวิกฤตของบ้านเมืองที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสังคมพื้นฐานทั้งระดับประเทศ ระดับครัว
เรือน นักเรียนส่วนมากในปัจจุบันสอนยาก สนใจเรื่องอื่น ๆ มากกว่าการแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวหน้า ดังนั้นการด�ำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งท�ำให้เกิดความสับสน วุ่นวาย และเป็นอุปสรรค
ต่อด�ำเนินการอยู่บ้าง โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์
ตามเป้าหมายของโรงเรียน คือ เรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น�ำชุมชน เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี เอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรี “ยิ้มไหว้ ทักทายกัน” ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตามแนวปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของชาติในปัจจุบัน ให้ทุกคนเป็นพลโลกที่ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านยังคงให้ความร่วมมือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดอ�ำนวยพรให้ทุกท่านมี
ความสุข ความเจริญ ประสบความส�ำเร็จตลอดไป
(นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

สารจากรองผู้อ�ำนวยการ

สารจากรองผู้อ�ำนวยการ

สวัสดีท่านผู้ปกครอง และลูกๆสามชุกรัตนโภคารามที่รักทุกคน
ในโอกาสที่โรงเรียนได้จัดท�ำวารสารสัมพันธ์ใต้ร่มตะแบก
ขึ้นเพื่อรวบรวมผลการด�ำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาในรอบปีการศึกษา
2/2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจ ของคณะ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงนักเรียนทุกคนในการ
มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นภาพความส�ำเร็จของการ
จัดการศึกษาในรั้วรัตนฯแห่งนี้ และในโอกาสนี้ขออ�ำนวยอวยพรให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น
ปีที่ 3 ที่ส�ำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ทุกคน ให้ลูกๆได้น�ำ
ความรู้ ทักษะต่างๆที่ได้รับจากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพเพื่ออนาคตของตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติของ
เราต่อไปเพราะเราคืออนาคตที่ส�ำคัญของสังคมให้สมกับเป็นลูกรัตนฯ
อย่างแท้จริง

ขอฝากข้อคิดและค�ำสอนของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เป็นข้อ
เตือนใจในการท�ำหน้าที่
“ลูกหลานเอ๋ย การท�ำหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม จงท�ำหน้าที่
ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลย”

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางประภัสสร สุวรรณประทีป

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคคล
และกลุ่มบริหารงานทั่วไป
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายไพโรจน์ ยังศิริ

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ฝากข้อคิดให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นสุภาพชน มีความขยันหมั่นเพียร มีความ
กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ รวมทั้ง
ประเทศชาติ มีความส�ำนึก และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาในการด�ำเนินชีวิต ตลอดจนยึดถือและ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

นายพงษ์วิน ชัยวิรัตน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

วันนี้จะฝากข้อคิดให้น้องๆนักเรียนเรื่องอนาคตศาสตร์
สิ่งที่จะกล่าวนี้ไม่ใช่เรื่องหมอดู แต่เป็นเรื่องที่จะให้นักเรียนมองไป
ในอนาคตข้างหน้า โดยใช้หลักการและเหตุผล การเปลี่ยนแปลง
ในปั จ จุ บั น และเหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต เพื่ อ น�ำ ไปวิ เ คราะห์ อ นาคต
ความเป็นไปได้ต่างๆของการเปลี่ยนแปลง แล้วน�ำมาประยุกต์
ใช้กับตัวนักเรียนเองว่าเราจะด�ำเนินชีวิตวางอนาคตไปทางไหน
ทั้งในการเรียนและท�ำงาน ไม่ใช่เรียนจบแล้วไม่มีหน่วยงานรับ
เข้าท�ำงาน ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินชีวิต
ขอให้โชคดีทุกคน

นายเรืองเดช กาญจนเมฆ
นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า
และผู้สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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ชั้น ม.๓/๑

ชั้น ม.๓/๒

ชั้น ม.๓/๓
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ชั้น ม.๓/๔

ชั้น ม.๓/๕

ชั้น ม.๓/๖
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ชั้น ม.๓/๗

ชั้น ม.๓/๘

ชั้น ม.๓/๙

ชั้น ม.๓/๑๐
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ชั้น ม.๖/๑

ชั้น ม.๖/๒

ชั้น ม.๖/๓
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ชั้น ม.๖/๔

ชั้น ม.๖/๕

ชั้น ม.๖/๖
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ชั้น ม.๖/๗

ปวช. ๓/๑

ปวช. ๓/๒
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จากผลงานการสร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ซึง่ ทางผูอ้ ำ� นวยการ รองผูอ้ ำ� นวยการ หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้ และครูผสู้ อน ตลอดจน
บรรดาศิษย์เอก นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ได้แสดงออกมาเป็นประจักษ์แล้วว่า “ลูกรัตน” ไม่เป็นสองรองใคร...
๑. สรุปผลการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ ๖๘
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย และระดับชาติ
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม
๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม ท่านผู้อ่านคงได้อ่านพบจากการรายงานของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ แล้วนะครับ ว่ายอดเยี่ยมทุกๆ กลุ่มสาระฯ
จริงๆ ครับ...

๒. นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยีย่ มและเป็นพีเ่ ลีย้ งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุน่ ใหม่
เมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�ำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐานของ สสวท.
เมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

“ทางโรงเรียนของแสดงความยินดีและขอให้นักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอนจงประสบความ
ส�ำเร็จในชีวิตทุกๆด้าน ในโอกาสที่ร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน มา ณ โอกาสนี้”
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โครงการอ่านสาส์นสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนร่วมกับอ�ำเภอสามชุก ได้จัดโครงการอ่านสาส์นสันติภาพและสงบนิ่ง
ร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ณ หน้าเสาธง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน ได้นำ� นักเรียนเข้าโครงการรณรงค์อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม กิจกรรมปล่อยพันธุส์ ตั ว์นำ�้
จัดโดยเทศบาลต�ำบลสามชุก ณ บึงระหาร อ�ำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน ได้จดั กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ มีการจัดแสดงดนตรีและจับสลากของขวัญให้กบั นักเรียน ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

งาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๑๑ ปี มังกรสวรรค์”
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรียน
ได้นำ� นักเรียนเข้าร่วมงาน “ตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ ๑๑ ปี มังกรสวรรค์”
ณ พิพธิ ภัณฑ์ลกู หลานพันธุม์ งั กร อุทยานมังกรสวรรค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ฝ่ายกิจการนักเรียน น�ำโดย ครูช�ำนาญ แสงงาม ได้น�ำนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างเยาวชน
รุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดพิชิตคุณธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ�ำปี
๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หน่วยบัญชาการ
จิตวิทยานาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายจิรศักดิ์ ช�ำนาญภักดี นายอ�ำเภอสามชุก ได้ให้เกียรติมาเปิด
การฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างแกนน�ำคนดีศรีสพุ รรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี เมือ่ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียน
สามชุกรัตนโภคาราม
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ขอแสดงความยินดีกับ รองฯ ประภัสสร สุวรรณประทีป

เนื่องในโอกาสย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนวัดลาดกระจับ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่
ชื่อ-สกุล นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์
ต�ำแหน่ง ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ย้ายมาจาก โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖
เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๐
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ โทภาษาญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๘๙/๒ ม.๔ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐๐

ชื่อ-สกุล นางสาววาสนา สุมา
ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (บัญชี)
เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๓๕
การศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๐๘/๔๒ ม.๒ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวนันท์ ธัญญเจริญ
ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่อยู่ปัจจุบัน ๘๖ ม.๒ ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

ชื่อ-สกุล นางสาวนีรนาฎ บุญประเสริฐ
ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๙๖/๒ ม.๒ ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๕๐

ชื่อ-สกุล นายภาคภูมิ ชื่นมาลา
ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)
เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๗
การศึกษา ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕/๑ เพชรเกษม ๖๙ แยก ๖-๑ ต.หนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ชื่อ-สกุล นางสาวเพ็ญศิริ เมฆฉาย
ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)
เกิดวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
การศึกษา ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต อส.บ. (เทคโนโลยีเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๔/๓ หมู่ ๒ ต�ำบลแจงงาม อ�ำเภอหนองหญ้าไซ
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๒๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๐-๘๐๘๒๐๐๗

ชื่อ-สกุล Miss.Gyemkit Lepcha
ต�ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สัญชาติ Bhutanese
เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๗
การศึกษา English and Media Studies จาก sherubtse college, kanglung
ภูมิล�ำเนา samtse, Bhutan.
ที่อยู่ปัจจุบัน ๗๖๒ ม.๒ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

ชื่อ-สกุล นายทวิพันธ์ จันทร์อินทร์
ต�ำแหน่ง ครูอตั ราจ้าง กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (อุตสาหกรรม)
เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๐ ม.๑ ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๓๐

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นาวาเอกสุวัฒน์ อินทะนะ และครอบครัว
คณะศิษย์เก่า ส.ภ. รุ่นที่ ๒๐ บริจาคเงินเพื่อก่อสร้างเสาธง จ�ำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามได้รับงบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน
จ�ำนวน ๔ รายการ ดังนี้
		 ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง มูลค่า ๒,๖๕๗,๑๐๐ บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่น
			 เจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
		 ๒. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) มูลค่า ๑๕๙,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
		 ๓. ก่อสร้างรัว้ มาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) มูลค่า ๑,๖๑๗,๗๐๐ บาท (หนึง่ ล้านหกแสนหนึง่ หมืน่ เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
		 ๔. ก่อสร้างรางระบายน�้ำฝาเหล็ก มูลค่า ๒๖๑,๙๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
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งานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู วันครูประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

นางภาวนา เปลี่ยนข�ำ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายกวี โพธิสุธา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางวราพร เนตรสว่าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์

นางสาวกิตติยาพร น�้ำแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสมเจตน์ กล้าหาญ

นางสาวจมานนท์ บุตรชาดา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวีระธนา ศรีสังข์งาม

นางสาวนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัมพร วรรชะนะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวสุกัญญา ชูกุล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธรรมสาร พวงบุปผา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชยารักษ์ แก้วมณี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม น�ำคณะ
ผู้บริหารและคณะครูวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพิธีหอประชุมใหม่
อ�ำเภอสามชุก

นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม น�ำคณะผู้บริหาร
และคณะครูวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าที่ท�ำการอ�ำเภอสามชุก
นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน น�ำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม เนือ่ งใน
โอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช
บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
อ�ำเภอสามชุก
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ร่วมกิจกรรมเนือ่ งในโอกาสวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๖๑
นางประภัสสร สุวรรณประทีป รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม น�ำคณะ
ครูรว่ มพิธบี วงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชา
นุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
คณะผูบ้ ริหารโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม งานสัมพันธ์ชมุ ชน
และสภานักเรียน มอบกระทงจากวัสดุธรรมชาติให้แก่ผมู้ อี ปุ การคุณ เนือ่ ง
ในวันลอยกระทง
คณะผูบ้ ริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ร่วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และรับพรปีใหม่จากพระมงคลกิตติวบิ ลู ย์ รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดวิมลโภคาราม

คณะผู้บริหารโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม และงานสัมพันธ์
ชุมชน มอบของขวัญปีใหม่แก่คณะกรรมการสถานศึกษา และผูม้ อี ปุ การคุณ
กับโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เนือ่ งในโอกาสวันขึน้ ปีใหม่ ๒๕๖๒
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นายพงษ์วนิ ชัยวิรตั น์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จัดประชุมคณะกรรมการฯ
เพือ่ ฟังรายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีและวางแผนการปฏิบตั งิ าน
ในปีตอ่ ไป

การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง “ร�ำกลองยาว” หน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้ร่วมแสดง “ร�ำกลองยาว” เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในงานฉลอง
ครบรอบ ๖๐ ปี สโมสรไลออนส์ไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผลทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตรเนื่องด้วยมีผลทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร มอบเกียรติบัตรให้กับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ซึ่งมีผลทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว่าระดับประเทศในระดับ ม.๓
นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย ผลการแข่งขันดังต่อไปนี้
		 ๑. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญเงิน
		 ๒. การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔ – ๖ อันดับ๖ เหรียญทองแดง
		 ๓. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือค�ำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑ – ๓
			 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ เหรียญทอง
		 ๔. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑ – ๓ อันดับ๕ เหรียญทอง
		 ๕. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔ – ๖
			 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
		 ๖. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทองแดง
		 ๗. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.๔ – ๖ อันดับ ๔ เหรียญเงิน
		 ๘. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน
		 ๙. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔ – ๖ อันดับ ๔ เหรียญทอง
		 ๑๐. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญทอง
		 ๑๑. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔ – ๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง
		 ๑๒. การแข่งขันซูโดกุ ม.๑ – ๓ เข้าร่วมการแข่งขัน
		 ๑๓. การแข่งขันซูโดกุ ม.๔ – ๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญเงิน
		 ๑๔. การแข่งขันเวทคณิต ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เหรียญเงิน

โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�ำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
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PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับเขตพื้นที่
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม. ๑-๓ งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการ
ศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ครั้งที่ ๓๙ ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และเข้าร่วมการแข่งขันวัดความรู้และทักษะ
ทางเคมี ครั้งที่ ๑๐ งานเกษตรก�ำแพงแสน ประจ�ำปี ๒๕๖๑
บุคลากรกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลยกย่องเป็น ครูพี่เลี้ยงดีเด่น
ตามโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้ารับการนิเทศการสอน
และเข้าร่วมประชุม”โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอ�ำเภอ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT)” วันที่ ๑๗ มกราคา
๒๕๖๒ ณ ห้องโสตฯอาคาร ๕ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

ติว O-NET วิทยาศาสตร์ ม.ต้น , ม.ปลาย และ V-NET ปวช

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน”โครงการราชภัฏนครปฐมวิชาการ ครั้งที่ ๓
ประจ�ำปี ๒๕๖๒” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
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กิจกรรม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศล�ำดับที่ ๑

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม. ๑-๓

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้น ม. ๔-๖

การประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้น ม. ๔-๖

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศล�ำดับที่ ๑ การประกวด
สวดมนต์ แ ปลอั ง กฤษระดั บ ชั้ น
ม. ๑-๖

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม. ๑-๓
รางวั ล ระดั บ เหรี ย ญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น
ม.๑ - ม.๓

กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศล�ำดับที่ ๑ การประกวดโครง
งานคุณธรรมระดับชั้น ม. ๑-๓

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศล�ำดับที่ ๑ การประกวด
โครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม.๔-๖

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ในการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับ
ชั้น ม. ๔-๖

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ในการประกวดเล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โครงการแขนงพุทธศาสน์ ชิงทุนการศึกษาพระครูอภุ ยั ภาดาธร (หลวงพ่อขอม)
วัดไผ่โรงวัว ครัง้ ที่ ๑๙
รางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๑ การประกวดเรียง
ความแก้ ก ระทู ้ ธ รรม ระดั บ
(ม.๔ – ม.๖)
รางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๒ การประกวดเรียง
ความแก้ ก ระทู ้ ธ รรม ระดั บ
(ม.๔ – ม.๖)
รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
แข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาธรรมะ
ระดับ (ม.๔ – ม.๖)
รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
ประกวดบรรยายธรรม ระดับ
(ม.๑ – ม.๓)
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กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรมจังหวัด
สุพรรณบุรี ประจ�ำปี ๒๕๖๒

รางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๑ การประกวดบรรยาย
ธรรม ระดับ (ม.๑ – ม.๓)
รางวั ล ชนะเลิ ศ การ
ประกวดบรรยายธรรม ระดับ
(ม.๔ – ม.๖)
รางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับที่ ๑ การประกวดสวด
มนต์ ห มู ่ ท� ำ นองสรภั ญ ญะ
ระดับ (ม.๑ – ม.๖)

กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๙ ประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ฉบับ
วัดป่าเลไลย์รอบชิงชนะเลิศ

น�ำเสนอโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วถิ พี ทุ ธ
เรือ่ งเยาวชนคนดีศรีสพุ รรณสร้างสรรค์อตั ลักษณ์วถิ พี ทุ ธ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
น�ำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน งาน
มหกรรมความสารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศ
๔ รายการ รางวัลเหรียญทอง ๖ รายการ รางวัลเหรียญเงิน ๒ รายการ และ
รางวัลเหรียญทองแดง ๑ รายการ

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
น�ำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน งาน
มหกรรมความสารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ
จังหวัดนครปฐม โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลเหรียญทอง ๑ รายการ รางวัล
เหรียญเงิน ๒ รายการ และรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน ๑ รายการ

แข่งขันทักษะภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น�ำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ในงาน B.J.๑ Open house ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
		 การแข่งขันท่องกลอนภาษาจีน รางวัลชนะเลิศ
		 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
		 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลรองชนะเลิศ ๒

ค่ายภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน
ส�ำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษา ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

ค่ายภาษาจีน ฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัยกวางสี

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จัดโครงการค่ายฤดูร้อนส�ำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนภาษาจีน และผู้ที่ผ่านการสอบ
วัดระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามน�ำนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ระหว่าง
วันที่ ๑๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันคริสต์มาส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและได้มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์
โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันมากมาย ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันตรุษจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม “มหกรรมตรุษจีน สามชุกรัตน”
ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สอบ Hsk

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศน�ำนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับที่
๒ , และระดับที่ ๔ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต จังหวัด
สุพรรณบุรี
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โดย ครูบุษบง ก�ำลังแพทย์

“กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คว้ า รางวั ล มากมายในมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
(ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม”

การเข้าร่วมแข่งขันศิลปะ - ดนตรี “ดนตรีไทย”

การเข้าร่วมแข่งขันศิลปะ - ดนตรี “ดนตรีสากล”
การเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
“ประติมากรรม”
22
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โดย ครูสุเทพ ข�ำโขมะ

รางวั ล ชนะเลิ ศ เหรี ย ญทอง
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

“นครสวรรค์ เกมส์” ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22 - 30
มกราคม 2562 (ได้รับรางวัลชนะเลิศติดต่อกัน 4 สมัย
พ.ศ. 2559 ณ จ.นครศรีธรรมราช / พ.ศ. 2560 ณ จ.นครราชสีมา
/ พ.ศ. 2561 ณ จ.นครนายก / พ.ศ. 2562 ณ จ.นครสวรรค์

รางวัลรองชนะเลิศ 2 (เหรียญทองแดง)

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”
ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ 2561

รางวั
ล
ชนะเลิ
ศ
เหรี
ย
ญทอง
การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “กาญจนบุรีเกมส์” รอบคัดเลือกนักกีฬา
ระดับภาค 2 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
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โดย ครูไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง / ครูอัศวพล อิ่มสุดส�ำราญ

การแข่งขันสวนถาดชื้น ม.๑ - ๓ เหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่ฯ

การแข่งขันสวนแก้ว ม.๔ - ๖ เหรียญทอง ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

โครงการสื่อคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ สานฝันเพื่อน้อง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น.
ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

จัดการอบรมการตัดต่อวีดีโอให้กับนักเรียน เพื่อทักษะอาชีพ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

โครงงานสิ่งประดิษฐ์โดยนักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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โดย ครูวราพร เนตรสว่าง
นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร
ให้กับนักเรียน ดังนี้
1. เงินฝากสูงสุด 100,364.23 บาท ได้แก่ เด็กชาย รชตะ อุบล ม.2/3
2. ฝากเงินมากครั้งที่สุด 120 ครั้ง ได้แก่ นางสาวจิรพรรณ รังสีบุตร ม.4/7
3. ห้องเรียนที่มีจ�ำนวนครั้งฝากเงินกับธนาคารมากที่สุด รวม 759 ครั้ง
ได้แก่ ปวช. 3/1
4. ห้องเรียนที่น�ำขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารสูงสุด ได้แก่ ปวช.2/1
ม.2/9 และ นักเรียนกลุ่มธนาคารโรงเรียน ตามล�ำดับ

กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และ
งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ณ มหาราชวังสวนดุสิต กทม. เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3

กิจกรรมโครงการ “สานฝันรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” ระดับชั้น ปวช.2-3 โดยได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า 5 ท่าน คือ 1. อาจารย์ ไกรสร สว่างศรี
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี 2. นางสาวมณทิรา จูฑะศร เจ้าพนักงานสรรพากรช�ำนาญงาน ส�ำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี 3. นายภูวนาท แตงโสภา นักศึกษา
วิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 4. นายวันมงคล โปร่งมณี นักศึกษาวิชาแมคคาทรอนิกส์และ
หุ่นยนต์ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีและ 5. นายจุฑารุจ ปาละวงษ์ นักศึกษาวิชาบัญชี ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
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ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา

โดย ครูเจนจิรา ธัญญาเจริญ

(Youth Counselor : YC)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้
1. นางสาววริศรา	 สังขดี
2. นางสาวอนันตญา	 เขียวฉอ้อน
3. นางสาวศุภพิชญ์ ดอกไม้
4. นางสาวกิ่งเพชร สองอุ่นใจ
5. นางสาวสุนิสา	 สว่างศรี

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โดยทางงานแนะแนว จัดโครงการ

“เตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ O-NET”

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานสู่รั้วมหาวิทยาลัย (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 ในระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยทีมงานวิทยากรจาก สถาบันกวดวิชา ก็อทไลค์ (godlike)

งานแนวแนะได้จัดโครงการ การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่บริการเพื่อให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ ช่วยในการตัดสินใจ และเพิ่มความมั่นใจในการเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
โดยด�ำเนินการออกประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตั้งแต่วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 จ�ำนวน 15 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต, โรงเรียนศรีรัตน์วิทยา, โรงเรียนวัดบ้านสระ, โรงเรียนวัดหนองโรง, โรงเรียนวัดลาดสิงห์, โรงเรียนวัดใหม่สระ
พลอย, โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง, โรงเรียนวัดวังหิน, โรงเรียนคลองขอม, โรงเรียนวัดบ้านทึง, โรงเรียนอนุบาลพรประสาทวิทยา, โรงเรียนวัดโคกหม้อ,
โรงเรียนวัดโป่งแดง, โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง และโรงเรียนวัดสามชุก
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งานสุ ข ภาพอนามั ย และ
โครงการ To be number one ร่วมกับ
โรงพยาบาลสามชุก จัดกิจกรรม
เข้าค่ายอบรม “เยาวชนทรงพลัง
ต่อต้านโรคร้าย” ภายใต้โครงการ
รัตนร่วมใจ ห่างโรคอ้วน ร่วมด้วย
To be number one ช่วยต้านภัยเอดส์
ปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมดูแลสุขภาพให้
กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนสามชุก
รัตนโภคาราม โดยภายในโครงการ
ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทั้งในเรื่อง
โรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรคอ้วน และ อย.น้อย โดยบูรณาการ
น�ำความรู้สุขศึกษา พลศึกษา
มาด�ำเนินกิจกรรม
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การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสภานักเรียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสภานักเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จัดโดยส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ณ ห้องประชุม อาคาร 72 พรรษา
วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 15 - 16 กันยายน พ.ศ.2561

โดย ครูกวี โพธิสุธา
นิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามเข้าร่วมจัด
กิจกรรมสภานักเรียน ในงานประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี
ณ ชั้น 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ศาลา
กลางจังหวัดสุพรรณบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖

สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามได้รับรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ�ำเภอ
เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมแถลงนโยบายพรรคของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2562

สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม ได้จัดกิจกรรมแถลงนโยบายพรรคของผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ณ หน้าเสาธง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2562
รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖

สภานักเรียนโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามได้รับรางวัลในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา
และการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
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ประธานสภานักเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประจ�ำปี 2561 นายฐิติพงศ์ บริสุทธิ์ ประธาน
สภานักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ประจ�ำปี 2561 และประธานสภานักเรียนจังหวัดสุพรรณบี ประจ�ำปี 2561 และนางสาวณัฐริกา โสขุมา รองประธาน
สภานักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2561 ได้รับ การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ประจ�ำปี 2561

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศในการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ระดับ ม.ต้น
และ ม.ปลาย ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี
โดย ครูแสงเดือน ศิริสอ

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ณ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่านระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม

ได้รางวัลเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างสรรค์ระดับประเทศ เพื่อภูมิปัญญาแด่เยาวชนไทย ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ พ.ศ.2562 และรางวัลเกียรติยศ เยาวชนคนเก่ง
ระดับประเทศ แข่งขันสารานุกรมไทยฯ พ.ศ.2560 ในการเข้าร่วมแข่งขันประกวด
โครงงาน สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

น�ำเด็กนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี แต่งบทกลอน
ในโครงการสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 10 ระดับภาค ประจ�ำปี 2561
ณ โรงเรียนนาคประสิทธิ จ.นครปฐม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รางวัลยอดนักอ่านประจ�ำปีการศึกษา 2561 คุณครูจิตต์มนัส สารสุวรรณ /
คุณครูอัญชลี น้อยเมืองเปลือย ด.ญ.จณิสตา ถวิลครบุรี ยอดนักอ่านระดับ ม.ต้น
และนางสาวอาทิติยา พันธ์ไธสง ยอดนักอ่านระดับ ม.ปลาย
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โดย ครูกาญจนา เวชวิฐาน

โครงการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทัศนศึกษา
กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้ทัศนศึกษา ณ เมืองเก่า จ.พระนครอยุธยา
ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมและทัศนศึกษา กิจกรรมยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อบรมในหัวข้อ รักสุขภาพ รักเดินทางไกล และได้ทัศนศึกษา
ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร ท�ำกิจกรรมอนุรักษ์มรดกของชาติ และได้ทัศนศึกษาสถานที่ส�ำคัญในจังหวัดนครปฐม
ได้แก่ พระราชวังสนามจันทร์ พระปฐมเจดีย์ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

พิธีเข้าประจ�ำกองและประดับบ่า ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

30

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ “ใต้ร่มตะแบก”

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

