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วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง
2. เพื่อเผยแพรผลการปฏิบัติงานและผลงานของโรงเรียน
3. เพื่อประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตางๆ 

ของโรงเรียนในรอบปที่ผานมา

คณะทํางาน

นางภัทราพร  ภาธรธนฤต
นายพิพิธพัฒน ณ นาน
นายณรงคกรณ ธนานุรักษกุล
นางรัตนา อานนท
นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ

คณะที่ปรึกษา

นายอุทร นัดดากุล ผูอํานวยการโรงเรียน

นางอรทัย วรรณมุนินทร รองผูอํานวยการโรงเรียน

วาที่ ร.ต.อําพล บุญศรี รองผูอํานวยการโรงเรียน

ผูสนับสนุนขอมูล

หัวหนาฝาย/กลุมสาระการเรียนรู/หัวหนางาน
และคณะครูทุกทาน

บทบรรณาธิการ

 วารสารสัมพันธของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ฉบับที่ 1 ของปการศึกษา 2557 ไดรวบรวมผลงาน ที่นาภาคภูมิใจ

ของโรงเรยีนดงเจนวทิยาคมในภาคเรยีนทีผ่านมา ซึง่สะทอนใหเห็นถึงการทาํงานของบคุลากรในโรงเรียนดงเจนวทิยาคม

ที่มุงเนนและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งยังเปนที่ตองการของผูปกครองรวมถึงชุมชน และ

สังคมในปจจุบันดวย

 ขอขอบคุณผูบริหาร คณะครูและบุคลากร ตลอดจนผูที่เกี่ยวของทุกทาน ที่ใหความสนับสนุนและ ชวยเหลือใน

การจัดทําสารสัมพันธฉบับนี้ มา ณ โอกาสนี้
ภัทราพร ภาธรธนฤต

บรรณาธิการ

เรื่องราวในเลม
 » สารจากผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
 » สารจากรองผูอํานวยการทั้ง 2 คน
 » สารจากนายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
 » แนะนําครูใหม  
 » เชิดชูครูคนเกง
 » รายงานผลการแขงขันทักษะวิชาการระดับภาค
 » รายงานผลการแขงขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
 » ประชาสัมพันธจาก 8 กลุมสาระ
 » ประมวลภาพกิจกรรม
 » คณะกรรมการสภานักเรียน  ประจําปการศึกษา 2557
 » รายชื่อนักเรียนที่ไดรับเกียรติบัตรเรียนดี  ประจําภาคเรียนที่ 2

ปการศึกษา 2556
 » แนะแนวบอกกลาว
 » ขอบพระคุณผูมีอุปการคุณ (ทุนการศึกษา)
 » สรรหามาฝาก
 » รายชื่อนักเรียนที่ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
 » ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ O-NET
 » 36  แผนที่ชีวิต

๑ ÍíÒàÀÍ ๑ âÃ§àÃÕÂ¹ã¹½˜¹
ÊÒÃÊÑÁ¾Ñ¹¸�âÃ§àÃÕÂ¹´§à¨¹ÇÔ·ÂÒ¤Á
ฉบับที่ 1/2557

เจาของ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
294 หมู 13 ถนนพะเยา-ปาแดด ตําบลดงเจน 
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สารจากผู้อ�านวยการ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ

สวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่านและสวัสดีลูกๆ นักเรียนชาวดงเจน
วิทยาคมที่รักทุกคน ตลอดจนถึงท่านผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนทุกท่าน วารสารสารสัมพันธ์

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใน
นามคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านและ

ลูกๆ นักเรียนทุกคน เข้าสู่การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ด้วยความยินดียิ่งโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางโรงเรียนยินดีต้อนรับลูกๆ นักเรียนที่เข้าใหม่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนถึงที่ย้ายเข้า
มาเรยีนในระดบัชัน้อืน่ๆ ในปีการศกึษานี ้ทางโรงเรยีนขอขอบคณุท่านผูป้กครองทกุท่านทีไ่ว้วางใจและเชือ่มัน่ในการจดัการ
ศกึษาของโรงเรยีน โดยการน�าบตุรหลานของท่านมาเรยีนทีโ่รงเรยีนดงเจนวทิยาคมสถาบนัอนัทรงเกยีรตแิห่งนี ้ในปีการศกึษา
ทีผ่่านมาโรงเรยีนได้ด�าเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนรูต้ามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาโดยยดึหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จัดการศึกษาตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
และตามวสิยัทศัน์ของโรงเรยีนทีก่�าหนดไว้ โดยจดัการศกึษาตามหลกัสตูรของสถานศกึษาและจดัท�าโครงการ กจิกรรมต่างๆ 
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ก�าหนดไว้ การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ซ่ึงเน้นด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนดควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมให้แก่นกัเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านความมรีะเบยีบวนิยัและทกัษะการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากส�านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จากการประเมินรอบที่สาม ในปีการศึกษา 
2556 โรงเรียนได้รับการรับรองจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อันเป็นหลักประกันที่แสดงว่า
นักเรยีนโรงเรยีนดงเจนวทิยาคมมคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน นกัเรยีนมอีตัลกัษณ์ตามทีโ่รงเรยีนก�าหนดไว้
ว่า “รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม” ภายใต้เอกลักษณ์ของโรงเรียน “สะอาด ร่มรื่น” อีกทั้งโรงเรียนได้รับรางวัลอัน
ทรงเกยีรติจากกจิกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศกึษา โดยเป็นตวัแทนภาคเหนอืในนามจงัหวดัพะเยาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมาและได้เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยาและตัวแทนภาคเหนือ
เป็นครั้งที่สอง ในการเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศในเดือนกรกฎาคม 2557 นี้ นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
การแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับชาติในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองหลาย
รางวัล นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลต่างๆทั้งระดับภาคเหนือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดอีกหลายรางวัล 
ส�าหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสถาบัน
ต่างๆตามที่ต้องการ บ่งบอกถึงคุณภาพความสามารถของนักเรียนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมา

ในปีการศึกษา 2557 นี้โรงเรียนจะด�าเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและส่งเสริมความสามารถของนักเรียน
ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา อีกทั้งในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ปี 2558 และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในอนาคตโดยการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความส�าเร็จที่เกิดข้ึนเกิดจากความร่วมมือของคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนและนักเรียน ที่ส�าคัญได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าในท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู 
สมาคมศษิย์เก่า ตลอดจนถงึหน่วยงานต่างๆ ในการมส่ีวนร่วมพฒันาการศกึษาและคณุภาพของโรงเรียนดงเจนวทิยาคมเป็น

อย่างด ีขอขอบคณุทกุท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุและให้ความร่วมมอือย่างดยีิง่ในการจดัการศกึษาให้แก่นกัเรยีน ไว้ ณ โอกาสนี้

(นายอุทร นัดดากุล)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ
 โรงเรยีนดงเจนวทิยาคมขอกราบขอบพระคณุท่านผูป้กครองทุกท่านในความร่วมมอืทีท่่านมี

ให้กับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทางกลุ่มงานบริหาร
ทั่วไปที่ดิฉันได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนในการควบคุม ก�ากับและดูแลการปฏิบัติงานนั้น ทาง

ทีมงานของเราได้จัดหาและจัดท�าบรรยากาศต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมดูแลสิ่งต่างๆ เพื่อบริการให้กับ
นักเรียนในการท�ากิจกรรม รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในปีการศึกษา 2557 นี้ ทาง

โรงเรยีนดงเจนวิทยาคมได้เตรยีมความพร้อมเพ่ือรบัการประเมนิโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ เพือ่ให้นกัเรียนมีสขุภาพร่างกายแขง็แรง 
เจริญเติบโตสมวัย จิตใจสดชื่น ดีงาม พร้อมที่จะเฝ้าระวังสุขภาพของตน ให้มีสุขภาพที่พึงประสงค์และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว

 ท้ายน้ีดฉินัซึง่เป็นส่วนหนึง่ในทมีบรหิารโรงเรียน ทมีงานบริหารท่ัวไปได้ปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างเตม็ก�าลังและเตม็ความสามารถ
จากงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน เพื่อโรงเรียนเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าเรียน ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “สะอาด 
ร่มรื่น”

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ
ผมรูส้กึยนิดแีละเป็นเกยีรตอิย่างยิง่ ทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม

ร่วมกบัทกุท่านทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือสานนโยบายโรงเรยีนดงเจนวทิยาคมให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (2552 – 2561) 

  ในด้านวิชาการ ได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยิ่ง โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส�าคัญที่สุด จัดกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ มุ่งคุณภาพ บนกรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ด�าเนินการ
กิจกรรมปรับพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปูพื้นฐานการเรียนให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จัดการศึกษาเรียน
รวม เพือ่ให้สทิธิและโอกาสทางการศกึษาแก่ผูเ้รยีนอย่างเสมอกนั และด�าเนนิการกจิกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่างเป็นระบบเพือ่
แก้ไขปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียน อีกทั้งได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เพียงพอ น�า ICT มาบูรณาการบริหารจัดการ
สารสนเทศ เน้นข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและมีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนา
หลักสูตรให้มุ่งสู่หลักสูตรมาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ (รู้จริง) สื่อสารสองภาษา (รู้เรื่อง) ล�้าหน้า
ทางความคิด (รู้ไกล) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (รู้ท�า ) ด�าเนินการด้วยระบบคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งด�าเนินการโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้รับความร่วมมือกับสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจัดสอนติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
เพื่อยกระดับผล การทดสอบระดับชาติ (o - net) และช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู ้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู ้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า 
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครู บุคลการ ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

ช่วยเหลือโรงเรียนเสมอมา และร่วมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป

 (ว่าที่ ร.ต.อ�าพล บุญศรี)
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สาร จากรองผู้อ�านวยการ

(นางอรทัย วรรณมุนินทร์)
รองผู้อ�านวยการงานบริหารทั่วไป
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เรียนผู้ปกครองทุกท่าน

 กระผมต้องขอบคณุคณะผู้บริหาร คณะครู และคณะศษิย์เก่าทกุท่านทีไ่ด้ให้ความไว้
วางใจมอบหมายให้กระผมด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมศษิย์เก่าโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม ซึง่ความ
จริงแล้วจุดมุ่งหมายของการก่อต้ังสมาคมต่างๆ ขึ้นภายในโรงเรียนน้ันล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาทั้งสิ้น และเป้าหมายที่ส�าคัญข้อหนึ่ง คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้ศิษย์ปัจจุบันมี
โอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้ในนวัตกรรมใหม่ๆ การเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ เพื่อ

เป็นประสบการณ์ที่ดีในการเรียนรู้ ดังจากผลงานที่ผ่านมาของนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับทาง
โรงเรียนทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและประเทศมาแล้ว ดังนั้นทางสมาคมศิษย์เก่าจึงได้วางนโยบายหลักไว้ว่า เรา
จะคอยเป็นแรงสนับสนุนให้ศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสเหล่าน้ีมากข้ึน และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดาศิษย์เก่าทุกท่านและศิษย์
ปัจจุบันท่ีก�าลังจะจบ ให้กลับมาร่วมอุดมการณ์ในการเป็นศิษย์เก่าที่มีความกตัญญูต่อโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแห่งนี้ เพื่อเป็น
ก�าลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ของเราจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

(นายอุเทน วงศ์ไชย)

นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สาร จากนายกสมาคมศิษย์เก่า

เชิดชูครูคนเก่ง

ครูช�ำนำญกำรพเิศษ

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณครูทัศนีย์ ขัดทะเสมา คุณครูวารินทร์ ท้าวขว้าง คุณครูจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ คุณครูชุดาภรณ์ แท่นอ่อน 

ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูช�ำนำญกำรพิเศษ
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ครูผู้ฝึกสอนทักษะระดับประเทศ 

 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูผู ้ฝึกสอนทักษะทาง

วิชาการแก่นักเรียนจนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ งานศิลป

หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจ�าปีการศึกษา 2556

1. คุณครูเรือนค�ำ ค�ำโมนะ ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการท่องอาขยาน

ท�านองเสนาะ ม.1-ม.3 

2. คุณครูอ้อมใจ จันทร์กิเสน ผู ้ฝึกสอนการแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

3. คุณครูมยุรี เชื้อหมอ ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

4. คณุครวูำสนำ ปำล ีผูฝึ้กสอนการประกวดการขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับไม่ก�าหนดช่วงชั้น 

คุณครูเรือนค�า ค�าโมนะ คุณครูอ้อมใจ จันทร์กิเสน

ครูดไีม่มอีบำยมุข

ขอแสดงความยินดีกับครูวาสนา ปาลี
ที่ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2557

คุณครูมยุรี เชื้อหมอ คุณครูวาสนา ปาลี

แนะน�ำครูใหม่...
สู่รั้วดงเจน

นางสาวกาญจนา  ผาติธ�ารงศักดิ์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรังสิต

ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
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ล�ำดับ หมวด รำยกำร เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ ม.1-ม.3 ทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

นายจักรพงษ์ วงค์ไชย นางเรือนค�า ค�าโมนะ

2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เงิน 9
นายจักริน บุญตือ
นายปารเมศ เย็นจิต

นางจินดา เชื้อเมืองพาน
นายบัญชา อานนท์

3
สุขศึกษาและ

พลศึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา เงิน 29

นายศักดิ์ทวี สีไม้
นางสาวสุนา สิงห์แก้ว
นางสาวอรพรรณ อินทร์ชื่น

นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง
นางสาวฟองนวล ผลมาก

4 ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลประเภทชาย 
ม.1- ม.3

เงิน 30 เด็กชายครรชิต ชอบจิต นายอิทธิกร มาฟู

5 ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากลประเภทชาย 
ม.4- ม.6

เงิน 35 นายจีระพงษ์ ก้อมวงศ์ นายอิทธิกร มาฟู

6 ศิลปะ การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เงิน 5 เด็กชายกิจการ ปัญญา นายอิทธิกร มาฟู

7 ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ม.1-ม.3

ทอง 10 เด็กหญิงฐานิกา เกียสเสิ้น นายอิทธิกร มาฟู

8 ศิลปะ
การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ม.4-ม.6

ทอง 10 นายยุทธนา ก้อนค�า นายอิทธิกร มาฟู

9 ศิลปะ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.4-ม.6

ทอง 27 นางสาวอชิรญาณ์ เวฬุวนารักษ์ นายอิทธิกร มาฟู

10
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่2

เด็กหญิงนฤมล ส�าเนียง
เด็กหญิงวนิดา วงค์จักร์

นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
นางมาลัย ใจวุฒิ

11
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4 ม.6 ทอง 10 นายฤชานนท์ ฟักแก้ว

นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย
นางมาลัย ใจวุฒิ

12
เรียนร่วม
ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3

เข้าร่วม - เด็กหญิงสิรินทรา เบิกบาน นางเรือนค�า ค�าโมนะ

13
เรียนร่วม
ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ทอง ชนะเลิศ นางสาวสุทธิดา ค�าเชื้อ นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

14
เรียนร่วม
ภาษาไทย

การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ไม่ก�าหนดช่วงชั้น

เงิน 4 นายนครินทร์ ฟักแก้ว นางเรือนค�า ค�าโมนะ

15
เรียนร่วม

ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ทอง ชนะเลิศ นายวสันต์ เครือสาร นางมยุรี เชื้อหมอ

16
เรียนร่วม

ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก�าหนดช่วงชั้น

ทอง
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

นางสาวปิยวรรณ ฟองค�า นางวาสนา ปาลี

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 63 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556 สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่ำงวันที่ 18-20 ธันวำคม 2556
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ล�ำดับ หมวด รำยกำร เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ ม.1-ม.3 ทอง 7 นายจักรพงษ์ วงค์ไชย นางเรือนค�า ค�าโมนะ

2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 เข้าร่วม 12
เด็กหญิงนฤมล ส�าเนียง

เด็กหญิงวนิดา วงค์จักร์

นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อย

นางมาลัย ใจวุฒิ

3 เรียนร่วมภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน 

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
ทอง ชนะเลิศ นางสาวสุทธิดา ค�าเชื้อ นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

4 เรียนร่วมศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
ทอง ชนะเลิศ นายวสันต์ เครือสาร นางมยุรี เชื้อหมอ

5 เรียนร่วมศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท

บกพร่องทางสติปัญญา ไม่ก�าหนดช่วงชั้น
ทอง 7 นางสาวปิยวรรณ ฟองค�า นางวาสนา ปาลี

 ครูเฉลิมพล มาปิ๊ก ได้เป็นวิทยากรในการอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ�านวน 23 คน เรื่อง Thai Geometer’s 
Sketchpad ในวันที่ 10 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
ครั้งที่ 63 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2556 ณ อำคำรชำเลนเจอร์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธำนี

ระหว่ำงวันที่ 18-20 กุมภำพันธ์ 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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ENGLISH CAMP
 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนดงเจน
วทิยาคม จงัหวดัพะเยา จดักจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ MINI-ENGLISH 
CAMP “HONING ENGLISH TOWARDS ASEAN SPIRIT” เพือ่
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้สนุกกับภาษา มีความ
กล้าในการใช้ภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียน
ดงเจนวิทยาคม โดยมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูวำสนำ ปำลี 
ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง “คนดีศรีภูกำมยำว”

ประจ�าปี 2556 อ�าเภอภูกามยาว ประเภทครูผู้สอน
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 วิธีจัดการเรียนรู ้หรือวิธีการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งในท่ีนี้ผู ้เขียนขอใช้ค�าเหล่าน้ีในความหมายเดียวกันคือวิธี
สอนซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่าteaching strategies ข้ันตอน
ที่ครูด�าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ด้วย
วธิกีารต่างๆทีแ่ตกต่างกนัไปตามองค์ประกอบและขัน้ตอนส�าคญั
อันเป็นลักษณะเด่นที่ขาดไม่ได้ของวิธีสอนนั้นๆ 
 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) 
เป็นหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและเสาะหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ ผ่านข้ันตอนของการสงัเกต, การต้ังสมมตฐิาน(การ
อนมุาน, ท�านายผล), ทดสอบด้วยการทดลอง หรอืการรวบรวม
ข้อมลูจากแหล่งต่างจากผูรู้แ้ล้วท�าซ�า้ๆ เพือ่ยืนยันความถกูต้อง
ชัดเจนและแน่นอน แล้วจึงสรุปออกมาเป็นองค์ความรู้
  กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์หรือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มักจะเริ่มจาก การสังเกต (Observation) 
ปรากฏการณ์ต่างๆ ทีอ่ยูร่อบๆ ตวัเราเมือ่ได้ข้อสงัเกตบางอย่าง
ที่เราสนใจจะท�าให้ได้สิ่งที่ตามมาคือปัญหา (Problem) แล้วก็
มักจะตั้งข้อสันนิษฐานข้ึนก่อนว่าส่ิงนั้นควรจะเป็นอย่างไรนั่นก็
คือสมมติฐาน จากนั้นจึงเริ่มขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานโดย
การทดลอง เป็นกระบวนการปฏิบัติ หรือหาค�าตอบ หรือตรวจ
สอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยการทดลองเพื่อท�าการค้นคว้าหา
ข้อมูลและตรวจสอบดูว่าสมมติฐานข้อใดเป็นค�าตอบท่ีถูกต้อง
ที่สุด ประกอบ ด้วยกิจกรรม 3 กระบวนการ คือ 
1. การออกแบบการทดลอง 
2. การปฏิบัติการทดลอง 
3. การบันทึกผลการทดลอง

  นอกจากนี้แล้วผู้เรียนจะต้องมีทักษะที่จ�าเป็นต่อการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้ 
1. ทักษะการก�าหนดและควบคุมตัวแปร 
2. ทักษะการค�านวณ 
3. ทักษะการจัดท�าและสื่อความหมายข้อมูล 
4. ทักษะการจ�าแนกประเภท
5. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
6. ทักษะการตีความหมายข้อมูล และลงข้อสรุป 
7. ทักษะการทดลอง 
8. ทักษะการก�าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
9. ทักษะการพยากรณ์ 
10. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 
11. ทักษะการวัด 
12. ทักษะการสังเกต และ 
13. ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างมิติกับมิติ และมิติกับ

เวลา 
 ซ่ึงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์จะประสบผลส�าเร็จ
ได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ข้างต้นที่กล่าวมาและนอกเหนือจากนี้
แล้วกค็อืตวัผูเ้รยีนเองว่ามจีติวทิยาศาสตร์หรอืไม่ ถ้ามคีรบด้วย
กันทุกส่วนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เป็นปัญหาอีก
ต่อไป….

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Science In School

“Tell me and I forget.
Teach me and I remember.
Involve me and I learn.”

บอกฉัน ฉันจะลืม
สอนฉัน ฉันจะจ�ำ

แต่!! ถ้ำให้ฉันได้ท�ำ ฉันจะเรียนรู้
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียน ได้เข้าร่วม งานพิธีพระราชทานพัตยศ 
ของเจ้าคณะจังหวัด พะเยา ณ วัดศรีอุโมงค์ค�า

นักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้าร่วมเดินขบวนเดินพาเหรด 
กีฬากลุ่มมัธยมจังหวัดพะเยา (ร่องช้างเกมส์) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2556

เด็กหญิงฐำนิกำ เกียะเซิ้น 
แข่งขันร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาคเหนือครั้งที่ 63 วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรำงวัลเหรียญทอง

เด็กชำยกิจกำร ปัญญำฟู
แข่งขันร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ 63

 วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง และเมื่อปี 2555 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี

เด็กชำยครรชิต ชอบจิต
แข่งขันร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ภาคเหนือครั้งที่ 63 วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน

นำงสำวอชิรญำ เวฬุวณำรัตน์
แข่งขันร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ภาคเหนือครั้งที่ 63 วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง

นำยยุทธนำ ก้อนค�ำ
แข่งขันร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ภาคเหนือครั้งที่ 63 วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับรำงวัลเหรียญทอง

นำยจีรพงษ์ ก้อมวงศ์
แข่งขันร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ภาคเหนือครั้งที่ 63 วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2556 

ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน

จัดประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ของวิชาดนตรี

นำยวสันต์ เครือสำร
ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 

ประจ�าปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 

อิมแพค เมืองทองธานี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ผู้อ�านวยการมอบเกียรติ
บัตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
เนื่องจากผลการสอบโอเนต

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีคะแนนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมวันอาเซียน กลุ่มย่อยที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดนิทรรศการสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

คณะครูเละนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการอบรม 

เรื่องวัฒนธรรมไทย ของ
วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม

กิจกรรมวันส�าคัญชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

รับฟังบรรยายโครงการ จากนาย
สุรพล เต็มสวัสดิ์ เจ้าของโครงการ
ท�านา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท 

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพะเยากล่าวเปิด

โครงการ

พ่ออาจารย์ท�าพิธีแฮกนา 
(พิธีท�าขวัญ)

ผู้ว่าเก็บไข่เป็ด - พวกเรา
ช่วยกันบริการน�้าดื่ม เย็นชื่นใจ

ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้น�าชุมชน ผู้ว่าด�านา เราก็ด�านา ทัศนศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ รางวัลระดับ

ประเทศ ปี พ.ศ. 2552

ฐานการท�าเตาแก๊สชีวมวล 
บ้านพ่อเสาร์แก้ว ใจบาล

จักตอกไม้ไผ่ด้วยเครื่อง 
เพื่อสานสุ่มไก่

จักตอกไม้ไผ่ เพื่อสานเข่ง
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พิธีถวายพวงมาลาวันปยมหาราช

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม นําโดย ผอ.อุทร นัดดากุล พรอมคณะครูทุกคน รวมแสดงความจงรักภักดีงานพิธีถวายพวง

มาลาวันปยมหาราช ในวันพุธ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ ที่วาการอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายศักดิ์ชัย 

โชติมานนท นายอําเภอภูกามยาว เปนประธานในพิธี พรอมดวยหนวยงานราชการ องคกร และประชาชนภายในอําเภอภูกามยาว

ทุกหมูเหลา ทั้งนี้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 5 ซึ่ง

มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญตอสยามประเทศ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่สรางความวัฒนาใหกับชาติเปนจํานวนมาก ไมวา

จะเปน การเลกิทาส พฒันาการศกึษา การไฟฟา การไปรษณยี โทรเลข โทรศพัท ฯลฯ ดวยพระราชกรณยีกจิทีย่งัความผาสกุใหเกดิ

แกประชาชน ทวยราษฎรทั้งปวงจึงนอมใจแสดงความจงรักภักดี ดวยการถวายพระนามวา “พระปยมหาราช” หรือพระพุทธเจา

หลวง และกําหนดใหทุกวันที่ 23 ตุลาคม เปน วันปยมหาราช

ทบทวนความรู GAT/PAT และ O-NET

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา รวมกับสมาคมศิษยเกาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมทบทวนความรู GAT/

PAT และ O-NET ประจําปการศึกษา 2556 สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (GAT/PAT, O-NET) และนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 (O-NET) เพื่อทบทวนความรูและเตรียมความพรอมในการสอบ ทั้งการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัด

ทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญจากสถาบัน Le Guru Chiangmai 
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พิธีเปดสนามกีฬาฟุตซอล

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นําโดยนายอุทร นัดดากุล ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีเปดสนาม

กีฬาฟุตซอลกลางแจง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน การฝกซอมกีฬาและ

การจัดการแขงขันกีฬาใหกับนักเรียน โดยในชวงเชาเปนพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง  มีคณะครู บุคลากร และนักเรียน

ทุกระดับชั้นเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน จากนั้นในชวงเย็นเปนการแขงขันฟุตซอลรอบปฐมฤกษ ระหวาง 2 ทีมจากคณะ

ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

 กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นําโดยนายอุทร นัดดากุล ผูอํานวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ ประจําป 2556 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อนอมรําลึกถึงวันคลายวันสวรรคตใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ผูทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ไดพระราชทานกําเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย 

ซึ่งนับไดวาเปนประเทศที่ 3 ของโลก นับถึงปจจุบันมีประเทศสมาชิกคณะลูกเสือโลกแลว 161 ประเทศ และมีสมาชิกลูกเสือกวา 

30 ลานคนทั่วโลก
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วันเอดสโลก

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา รวมกับชมรม To Be Number One จัดกิจกรรม “วันเอดสโลก” ประจําป 2556  ในวัน

พธุท่ี 4 ธันวาคม 2556 เพือ่เผยแพรความรูเกีย่วกบัโรคเอดสใหกวางขวางยิง่ขึน้ เพือ่ใหทกุคนไดตระหนกัถงึอนัตรายจากการตดิตอ

ของโรคเอดส สรางเสริมและสนับสนุนใหมีมาตรการการปองกันโรคเอดสใหมากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ โดยองคการอนามัยโลก 

(WHO) ไดกําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกป เปนวันเอดสโลก หรือ World AIDS Day ซึ่งเริ่มครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2531 

5 ธันวามหาราช

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดหวัดพะเยา จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา “5 ธนัวามหาราช” และวันพอแหงชาติ  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 นาํโดยนายอุทร นัดดากุล ผูอํานวยการโรงเรียน 

เปนประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและการสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายสัตยปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 

(พุมเงิน-พุมทอง) ณ หอประชมุโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม และในวนัที ่5 ธนัวาคม 2556 รวมพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะและจดุเทียน

ชัยถวายพระพร ณ ที่วาการอําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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รองชางเกมส

ทมีนกักฬีาโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม จงัหวดัพะเยา ไดเขารวมการแขงขนักฬีากลุมมธัยมศกึษา จงัหวดัพะเยา ครัง้ท่ี 21 ประจาํป 

2556 “รองชางเกมส” ระหวางวนัที ่1-14 ธนัวาคม 2556 มีเจาภาพรวมในการจดัการแขงขนัครัง้นี ้คอื โรงเรียนดอกคาํใตวทิยาคม 

โรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม และโรงเรียนงําเมืองวิทยาคม  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2556 ผูอํานวยการอุทร นัดดากุล ไดนํานักเรียน 

คณะครูและบุคลากร เขารวมพิธีเปดการแขงขัน ณ สนามกีฬา อบจ.จังหวัดพะเยา โดยมีนายชูชาติ กีฬาแปง ผูวาราชการจังหวัด

พะเยาเปนประธาน

รณรงคการเลือกตั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ไดรวมกันเดินรณรงคประชาสัมพันธ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตยที่ 2 กุมภาพันธ 2557 มีการถือปายประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 

เพือ่ใหเยาวชนได มสีวนรวมในการสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข และกระตุนเตอืน

ใหประชาชนออกไปใชสิทธิเลือกต้ัง ไมนอนหลับทบัสิทธ ิตอตานการซือ้สทิธิข์ายเสยีง ซึง่ไดรับความสนใจจากประชาชนเปนอยางมาก
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สงทายปมะเส็ง ตอนรับปมะเมีย

คณะนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา รวมกันจัดงาน “สงทายปมะเส็ง ตอนรับปมะเมีย” ในวันที่ 

27 ธันวาคม 2557 เปนกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดเปนประจําทุกป เพื่อสงทายปเกาและสงคําอวยพรตอนรับปใหม ประกอบดวย

กจิกรรมการทอดผาปาเพือ่การศกึษา การประกวดฟอนราํของนกัเรยีนแตละหมูบาน การแสดงของนกัเรยีน และการแจกของขวญั

ปใหมจากโรงเรียน คณะครู บุคลากรและผูสนับสนุนโรงเรียน แบงปน รอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุขแกนักเรียนเนื่องใน

วันขึ้นปใหม 2557

คืนสูเหยาชาวดงเจน

สมาคมศษิยเกาโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม จงัหวดัพะเยา ไดจดังาน “คนืสูเหยาชาวดงเจน” ประจาํป 2556 ในวนัที ่30 ธนัวาคม 

2556 ณ สนามโรงเรยีนดงเจนวิทยาคม เพือ่พบปะสังสรรคระหวางศษิยเกาและคณะคร ูราํลกึเหตกุารณและชวงเวลาระหวางเรยีน

ในรั้วดงเจน มีการจัดตั้งกองผาปาศิษยเกา เพื่อหารายไดสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  บรรยากาศภายในงาน

เปนไปดวยความสนุกสนานและอบอุน



สารสัมพันธ ์ โรงเ รียนดงเจนวิทยาคม
Dongjenwittayakhom School 1/255718 สารสัมพันธ  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
Dongjenwittayakhom School 1/255718

TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา เปนตัวแทนจังหวัดพะเยาเขารวมแขงขัน การประกวด

กิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําป 2557 ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

จังหวัดเชียงใหม ดวยการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องจนมีผลงานเปนที่ประจักษ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเ จน

วิทยาคม จึงไดรับการตัดสินใหรับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมดีเดน ระดับ

ภาคเหนือ และเปนตัวแทนภาคเหนือเพื่อเขาแขงขันในระดับประเทศตอไป

คายพักแรมลูกเสือ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ ประจําปการศึกษา 2556 ระหวางวันที่ 11-13 

กุมภาพันธ 2557 เพื่อฝกใหลูกเสือมีความอดทน อยูในระเบียบวินัย รูจักชวยเหลือตัวเองและผูอื่น รูจักอยูและทํางานรวมกับผูอื่น 

ตลอดจนเรียนทักษะลูกเสือเพิ่มเติม ประกอบดวยกิจกรรมการเดินทางไกล ฐานผจญภัย ฐานกิจกรรม และกิจกรรมรอบกองไฟ 

โดยลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 เขาคายพักแรม ณ อางเก็บนํ้าหวยชมพู อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา สวนลูกเสือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาคายพักแรม ณ อางเก็บนํ้าหวยแกว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
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วันการงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา ไดจัดงาน “วันการงานอาชีพ” 

ประจาํปการศกึษา 2556 ในวนัที ่19 กมุภาพนัธ 2557 ณ ลานกจิกรรมการงานอาชพี โรงเรยีนดงเจนวทิยาคม ประกอบดวยกจิกรรม

ตาง ๆ  มากมาย อาท ิการจดันทิรรศการงานอาชพี การประกวดโครงงานอาชพี การแนะแนวอาชพีและการศกึษาตอสายอาชพี การ

แขงขนัคอมพิวเตอรกราฟก การประกวดรองเพลง เปนตน มคีณะครแูละนกัเรยีนใหความสนใจและเขารวมกจิกรรม เปนจาํนวนมาก

วัคซีนทางวัฒนธรรม

โรงเรยีนดงเจนวทิยาคม จงัหวดัพะเยา รวมกบัสาํนกังานวฒันธรรมจังหวดัพะเยา จดักจิกรรมอบรม “วคัซนีทางวฒันธรรรม 

Cultural Vaccine” ณ วัดสันกูเชียงมั่น อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 โดยมีนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศกึษาปที ่1 เขารวมกจิกรรม  มวีตัถปุระสงคเพือ่เสริมสรางศกัยภาพชมุชนใหเขมแขง็ เช่ือมโยงเปนเครือขายดวยกระบวนการ

เรยีนรู และการจดัการองคความรูอยางเปนระบบ พฒันาเปนแผนชมุชนเพือ่แกไขปญหาของชุมชน บนฐานของการพึง่ตนเองและ

การพึ่งพาซึ่งกันและกันในทองถิ่น ทั้งยังเปนการสรางความตระหนักรับรู จิตสํานึก และเขามามีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหแกคนไทยยุคใหม สามารถปรับใชชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง
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จากมือพี่สูมือนอง รวงขาวชาวนํ้าเงินเหลือง 

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา รวมกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 รวมกันจัด

กิจกรรมคาย “จากมือพี่สูมือนอง รวงขาวชาวนํ้าเงินเหลือง” ประจําปการศึกษา 2556 ระหวางวันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2557 

เพือ่เช่ือมความสมัพันธระหวางนกัเรยีนรุนนองและรุนพี ่ใหมคีวามรกัความสามัคคตีอกนั ฝกความอดทนอดกลัน้ รูจกักระบวนการ

แกปญหา รวมดวยชวยกนัพฒันาโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม มีนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปที ่4 เขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรยีงกนั

ปจฉิมนิเทศ

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา นําโดยผูอํานวยการอุทร นัดดากุล ไดจัดกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ประจําปการศึกษา 2556 ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติเปนประจําทุกป 

เพื่อเปนการแสดงความยินดีและใหโอวาทแกนักเรียนที่กําลังจะจบการศึกษา แสดงความรักความผูกพันระหวางครู นักเรียนและ

โรงเรียน โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหวางนองพี่ชาวดงเจนวิทยาคม พิธีมอบประกาศนียบัตร และพิธีบายศรีผูกขอมือเพื่อ

ความเปนสิริมงคลแกนักเรียน 



สารสัมพันธ ์ โรงเ รียนดงเจนวิทยาคม
Dongjenwittayakhom School 1/2557 21

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน�าความรู้เกี่ยวกับการ
ด�ารงชวีิต การอ าชีพ และเทคโนโลย ีมาใช้ประโยชน์ในการท�างานอยา่งมคีวามคดิสร้างสรรค ์และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล 
เหน็แนวทางในการประกอบอาชพีรกัการท�างาน และมีเจตคตทิีด่ต่ีอการท�างาน สามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างพอเพียงและ
มีความสุข 

ครูประพันธ์ ปนยะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ท่านผู้อ�านวยการกล่าวเปิดงานวันการงานอาชีพ 2556 การแสดงนักเรียนของกลุ่มสาระศิลปะในพิธีเปิด
งานวันการงาน 2556

คณะครูร่วมพิธีเปิดวันการงานอาชีพ ท่านผู้อ�านวยการเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน
โครงงานสิ่งประดิษฐ์และอาชีพ

คณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการนักเรียน นักเรียนท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข

กิจกรรมอาหารนานาชาติ นิทรรศการงานช่างและการแข่งขันโฟร์คซอง
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ที่ ประเภทกีฬำ ผลกำรแข่งขัน รำยชื่อนักกีฬำ ชั้น

1 เทเบิลเทนนิส 13 ปี ช. เหรียญทองแดง

(ทีม)

ด.ช.ภัทรภณ ตนบุญ

ด.ช.ณัฐนันท์ พาระสี

ด.ช.คณัชนันท์ เรียบร้อย

ด.ช.อภิรักษ์ บุญทา

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/1

ม.1/2

2 เทเบิลเทนนิส 13 ปี ญ. เหรียญทอง (เดี่ยว) ด.ญ.จิราภรณ์ สิงห์ชัย ม.1/2

3 เทเบิลเทนนิส 13 ปี ญ. เหรียญทอง 

(ทีม)

ด.ญ.จิราภรณ์ สิงห์ชัย

ด.ญ.สมฤทัย ก้อนค�า

ด.ญ.อรพลิน ไชยวาด

ด.ญ.คัทลียา ดวงต๋า

ม.1/2

ม.1/3

ม.1/1

ม.1/2

4 เทเบิลเทนนิส 13 ปี ญ. เหรียญเงิน 

(หญิงคู่)

ด.ญ.จิราภรณ์ สิงห์ชัย

ด.ญ.อรพลิน ไชยวาด

ม.1/2

ม.1/1

5 เทเบิลเทนนิส 13 ปี ญ. เหรียญทองแดง

(หญิงคู่)

ด.ญ.สมฤทัย ก้อนค�า

ด.ญ.คัทลียา ดวงต๋า

ม.1/3

ม.1/2

6 เทเบิลเทนนิส 18 ปี ญ. เหรียญทองแดง 

(ทีม)

น.ส.จารุณี อินอร

น.ส.พิมพิกา นาถิม

น.ส.ถิรวรรณ ปัญญาดี

น.ส.สายสุดา รัศมี 

ม.6/1

ม.5/2

ม.4/2

ม.4/2

7 เทเบิลเทนนิส 18 ปี ญ. เหรียญทองแดง (เดี่ยว) น.ส.พิมพิกา นาถิม ม.5/2

8 เทเบิลเทนนิส 18 ปี ญ. เหรียญเงิน 

(หญิงคู่)

น.ส.จารุณี อินอร

น.ส.พิมพิกา นาถิม

ม.6/1

ม.5/2

9 เทเบิลเทนนิส 18 ปี เหรียญทองแดง 

(คู่ผสม)

นายธน วัฒน ์  พิสุทธ ์

โกเมน

น.ส.ถิรวรรณ ปัญญาดี

ม.4/2

ม.4/2

10 เทเบิลเทนนิส 15 ปี ช. เหรียญเงิน 

(ชายคู่)

ด.ช.อนาวิน ชื่นวงศ์

ด.ช.ทินวัฒน์ ค�าชุม

ม.3/4

ม.2/1

11 เทเบิลเทนนิส 15 ปี ญ. เหรียญทองแดง 

(หญิงคู่)

ด.ญ.ดรุณี ฟักแก้ว

ด.ญ.ปนัดดา หล่อวงศ์

ม.3/1

ม.3/1

12 เทเบิลเทนนิส 15 ปี ญ. เหรียญทองแดง (เดี่ยว) ด.ญ.ปนัดดา หล่อวงศ์ ม.3/1

13 เทเบิลเทนนิส 15 ปี เหรียญทองแดง (คู่ผสม) ด.ช.เกียรติพงษ์ เมืองค�า 

ด.ญ.ปนัดดา ช�านาญยา

ม.2/4

ม.2/1

14 เทเบิลเทนนิส 18 ปี ญ. เหรียญทองแดง (ทีม) ด.ญ.ดรุณี ฟักแก้ว

ด.ญ.ปนัดดา หล่อวงศ์

ด.ญ.ปนัดดา ช�านาญยา

ด.ญ.กุลนันท์ ตันกูล

ม.3/1

ม.3/1

ม.2/1

ม.3/2

15 เครื่องบินจ�าลองและ

วิทยุบังคับ 

ประเภทบินผาดแผลง

เหรียญเงิน นายปรเมศ เย็นจิต

นายนรวิร์ ศรีบุญเรือง

ม.5/1

ม.5/1

16 เครื่องบินจ�าลองและวิทยุ

บังคับ ประเภทบินเร็ว

เหรียญทองแดง นายปรเมศ เย็นจิต

นายอภินันท์ นามอยู่

นายจักริน บุญตือ

ม.5/1

ม.5/1

ม.5/1

17 เซปักตะกร้อ 

รุ่นไม่จ�ากัดอายุ ทีมเดี่ยว

เหรียญเงิน นายนพพล ตันกูล

นายพันธชาติ พันธุ์ค�า

นายพงศ์ศิริ โคษารัตน์

นายยุทธชัย อุดค�ามา

นายวณิช วงศ์ไชย

ม.6/4

ม.6/4

ม.5/2

ม.5/3

ม.3/2

ที่ ประเภทกีฬำ ผลกำรแข่งขัน รำยชื่อนักกีฬำ ชั้น

18 เซปักตะกร้อ 15 ปี

ชาย

ทีมเดี่ยว

เหรียญทองแดง ด.ช.ณัฐพงษ์ วงศ์ไชย

ด.ช.ปิยะพัชร ปิงเมือง

นายทักษิณ หวัง

ม.2/3

ม.2/3

ม.4/4

19 เซปักตะกร้อ 

รุ่นไม่จ�ากัดอายุ

ทีมชุด

เหรียญทองแดง นายนพพล ตันกูล

นายพันธชาติ พันธุ์ค�า

นายพงศ์ศิริ โคษารัตน์

นายยุทธชัย อุดค�ามา

นายวณิช วงศ์ไชย

นายปฏิพันธ์ ปลูกเรือน

นายกฤษณะ เจนใจ

นายฆนาพงศ์ แก้วค�า

นายชยณัฐ น้อยตุ่น

นายธนบัตร วงศ์ไชย

ม.6/4

ม.6/4

ม.5/2

ม.5/3

ม.4/4

ม.4/5

ม.6/3

ม.6/3

ม.4/2

ม.5/5

20 เซปักตะกร้อ 

รุ่นไม่จ�ากัดอายุ

เหรียญทองแดง นายวีระพงษ์ ศรีสมบัติ

นายชัยชาญ ฟองจ�า

นายฐนะวัฒน์ ยอกุล

นายสุทธิพงษ์ วงศ์ไชย

นายธีระสิทธิ์ ขันทะกุล

นายภูริณัฐ ฟักแก้ว

ม.4/4

ม.4/4

ม.4/5

ม.4/4

ม.4/3

ม.4/3

21 มวยสากลสมคัรเล่น 51 ก.ก. เหรียญทองแดง นายพงศ์พล เดชบุญ ม.6/3

22 มวยสากลสมคัรเล่น 54 ก.ก. เหรียญเงิน นายกิตติพงษ์ สมณะ ม.6/3

23 มวยสากลสมคัรเล่น 80 ก.ก. เหรียญทอง นายอภินันท์ วงศ์ไชย ม.6/3

24 มวยไทยสมัครเล่น 69 ก.ก. เหรียญทอง นายทักษิณ จ�ารัส ม.4/5

25 กรีฑา 300 เมตร หญิง เหรียญเงิน ด.ญ.สิริญญา สุยะเอ้ย ม.1/2

26 กรีฑา 200 เมตร ชาย เหรียญทองแดง ด.ช.อภิชัย ถิระโคตร ม.3/2

27 กรีฑา ทุ่มน�้าหนักชาย เหรียญทอง ด.ช.ฤทธิชัย เรือนมูล ม.1/4

28 กรีฑา 100 เมตร หญิง เหรียญทองแดง ด.ญ.สิริวิมล พิมแสง ม.3/1

29 กรีฑา 4 X 300 เมตร หญิง เหรียญเงิน ด.ญ.กฤติยา แสนสี

ด.ญ.ณัฎฐณิชา นามแก้ว

ด.ญ.กฤติยาณี บุญเรือง

ด.ญ.แทรมรินทร์ บุญตัว

ม.1/3

ม.1/4

ม.2/2

ม.1/1

30 กรีฑา 4 X 400 เมตร หญิง เหรียญทองแดง ด.ญ.ปนัดดา ช�านาญยา

ด.ญ.สิริวิมล พิมแสง

ด.ญ.สุพัตรา เวียงวงศ์

ด.ญ.อรปรยีา อินทร์วงศ์วรรณ

ม.3/1

ม.3/1

ม.3/2

ม.2/2

31 กรีฑา 4 X 100 เมตร หญิง เหรียญทอง ด.ญ.กฤติยา แสนสี

ด.ญ.ณัฎฐณิชา นามแก้ว

ด.ญ.สิริญญา สุยะเอ้ย

ด.ญ.แทรมรินทร์ บุญตัว

ม.1/3

ม.1/4

ม.1/2

ม.1/1

สรุปผลการแข่งขันกีฬา
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ประจ�าปี 2556 “ร่องช้างเกมส์” 

ระหว่างวันที่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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ความส�าเร็จที่น่าชื่นชม

ที่ รำยกำร ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ
1 ตอบปัญหาสุขภาพ ด.ญ.ปัทมา วงศ์ไชย

ด.ญ.พรทิพย์ ไชยอุด
ม.3/2
ม.3/2

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

2 โครงงานสุขภาพ ด.ช.เรวัตร ชื่นวงศ์
ด.ญ.จิรนันท์ วงศ์ไชย
ด.ญ.กุลนันท์ ตันกุล

ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2

เหรียญทอง อันดับ 2
เหรียญทอง อันดับ 2
เหรียญทอง อันดับ 2

3 ตอบปัญหาสุขภาพ น.ส.วรัญญา อุดเมืองใจ
น.ส.ฐิติมา ยาดี

ม.6/1
ม.6/1

เหรียญเงิน
เหรียญเงิน

4 โครงงานสุขภาพ น.ส.สุนา สิงห์แก้ว
น.ส.อรพรรณ อินทร์ชื่น
นายศักดิ์ทวี สีไม้

ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

เหรียญเงิน เป็นตัวแทนเขตย่อย 5
เหรียญเงิน เป็นตัวแทนเขตย่อย 5
เหรียญเงิน เป็นตัวแทนเขตย่อย 5

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ประจ�าปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 ธันวำคม 2556

คุณครูฟองนวล ผลมาก
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ

1. ได้รับรางวัลครู-อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ประจ�าปี 2556
2. ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนการประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.4 - ม.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์  
ประจ�าปีการศึกษา 2556

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ประจ�าปีการศึกษา 2556
ระหว่ำงวันที่ 29 – 31 สงิหำคม 2556

การแข่งขันโครงงานสุขภาพระดับชั้น ม.ต้น

การแข่งขันโครงงานสุขภาพระดับชั้น ม.ปลาย

ที่ รำยกำร ชื่อ – สกุล ระดับชั้น รำงวัลที่ได้รับ

1 โครงงานสุขภาพ นางสาวสุนา สิงห์แก้ว
นางสาวอรพรรณ อินทร์ชื่น
นายศักดิ์ทวี สีไม้

ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3

เหรียญเงิน
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คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2557

น.ส.วิชุดา ปะระก�า
เหรัญญิก

น.ส.พัชราภรณ์ วันมหาชัย
ผู้ช่วยเหรัญญิก

น.ส.นันทนา ฟองจ�า
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

น.ส.กมลจันทร์ บัวเทศ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาชิกฝ่ายกิจกรรม
1. น.ส.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริ
2. น.ส.นันท์นภัส สิงห์แก้ว
3. น.ส.วิชญารัตน์ ค�าชุม
4. น.ส.เจนจิรา พุมมรัน
5. น.ส.ปวีณย์ธิดา ยองเพ็ชร
6. น.ส.พิมพ์ชนก ดูการดี
7. น.ส.กัลยา เรียบร้อย
8. น.ส.มัลลิกา ส่องแสง
9. นายปัฐพี งานหมั่น
10. นายสิทธิชัย ฟองจ�า
12. น.ส.พลอยไพลิน ทางทอง
วัฒนากุล

สมาชิกฝ่ายประชาสัมพันธ์
1. นายจักรพันธ์ บัวเทศ
2. น.ส.ญาสุมินทร์ หมอเก่ง
3. น.ส.สกาวเดือน มณี
4. นายกฤษฎาวุฒิ ไชยวุฒิ
5. น.ส.กัญญารัตน์ เผ่าปินตา
6. น.ส.ณัฐบล เหล็กหล่อ
7. น.ส.สินิทธา ธีระสาสน์
8. น.ส.ศรารัตน์ ค�ารักษา
9. น.ส.ศิริพร แสงเขียว
10. นายพิทักษ์ เดชบุญ

สมาชิกฝ่ายวิชาการ
1. น.ส.กันติยา เนิ่นแฝก
2. น.ส.ชัชวีวรรณ ทรงกุล

3. น.ส.สุนิสา ชื่นวงศ์
4. น.ส.จุฑามาศ ไชยกุล
5. น.ส.อรนุช ต้นศรี
6. นายเทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี
7. นายทวีรัตน์ โลมะวิสัย
8. นายณัฐพล ธนู
9. นายนันทวัฒน์ พันธ์ค�า

สมาชิกฝ่ายตุลาการ
1. นายเจนณรงค์ ทวอีภิรดีบญุตา
2. นายอังคาร อุ่นเปี้ย
3. นายปิยะพงศ์ จอมตัว
4. นายสุทธิพงษ์ วงศ์ไชย
5. นายสุธิพงษ์ จ�ารัส
6. นายพิษณุกร วงค์สม

7. นายวณิช วงศ์ไชย
8. นายธีรสิทธิ์ ขันทะกิจ
9. นายฤชานนท์ ฟักแก้ว

สมาชิกฝ่ายปฏิคม
1. น.ส.ธิราพร วุฒิไชยา
2. น.ส.อารียา กองประชุม
3. น.ส.วิภาดา ยาสาร
4. นายกิตติพงศ์ ดุเหว่า
5. น.ส.พัจน์ธัญชนัน วงค์ไชย
6. น.ส.วิภารัตน์ ฟูแสง
7. นายธีร์จุฑา ทิพย์ประสงค์ 
8. นายนนทนัตธ์ สิงห์แก้ว

น.ส.นิโลบล ปวงงาม
ประธาน

นายสาโรจน์ ชัยวร
รองประธาน

น.ส.ฝนดาว ส่องแสง
เลขานุการ

น.ส.ธนพร อุษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.ภวิกา ฟองจ�า
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

น.ส.ทิพวรรณ ต่อสวย
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

น.ส.นภาพร เดชะบุญ
หัวหน้าฝ่ายตุลาการ

แนะน�ำ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 ด.ญ. นันทิชา แซ่ตั้ง 1/1 4.00 ดีเยี่ยม
2 ด.ช. อภิรักษ์ ฟักแก้ว 1/1 3.93 ดีเยี่ยม
3 ด.ญ. สุพรรณี มั่นคง 1/1 3.91 ดีเยี่ยม
4 ด.ญ. กาญจนา เป็กตานะ 1/1 3.81 ดีเยี่ยม
4 ด.ญ. ปณิดา วงศ์ไชย 1/1 3.81 ดีเยี่ยม
6 ด.ญ. คัทลียา ดวงต๋า 1/2 3.77 ดีเยี่ยม
7 ด.ญ. ชนิกา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา 1/1 3.75 ดีเยี่ยม
7 ด.ญ. แทรมรินทร์ บุญตัว 1/1 3.75 ดีเยี่ยม
9 ด.ญ. ชลธิรศน์ วงค์พิมล 1/2 3.70 ดี
9 ด.ญ. เบญญาภา ไชยชนะ 1/2 3.70 ดี
11 ด.ญ. นฤมล วงค์ชัยนาท 1/1 3.65 ดี
11 ด.ญ. เกศเพชร อุ่นดี 1/2 3.65 ดี
13 ด.ญ. โศภิดา มโนภัทรกุล 1/1 3.63 ดี
14 ด.ช. คณัสนันท์ เรียบร้อย 1/1 3.58 ดี
14 ด.ช. ภัทรภณ ตนบุญ 1/2 3.58 ดี
16 ด.ญ. ตันหยง ขยันขาย 1/1 3.56 ดี
17 ด.ญ. ธมณวรรณ เอกสะพัง 1/1 3.55 ดี
17 ด.ญ. สมฤทัย ก้อนค�า 1/3 3.55 ดี
19 ด.ญ. จิตรานุช นาระจิตต 1/4 3.51 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 ด.ช. ทินวัฒน์ ค�าชุม 2/1 4.00 ดีเยี่ยม
2 ด.ญ. นิภาพรรณ เรียบร้อย 2/1 3.88 ดีเยี่ยม
2 ด.ญ. บัวชมพู ภิมุข 2/2 3.88 ดีเยี่ยม
4 ด.ญ. ปิยมน พวงค�า 2/2 3.83 ดีเยี่ยม
5 ด.ช. รุ่งโรจน์ ทองจ�าปา 2/1 3.74 ดี
5 ด.ญ. สิรินทิพย์ เชียงมูล 2/1 3.74 ดี
7 ด.ช. พันธกร มาฟู 2/1 3.72 ดี
8 ด.ญ. พัฒนิตดา บุญประเสริฐ 2/1 3.70 ดี
9 ด.ช. กฤษฎา มีเชาว์ 2/1 3.68 ดี
10 ด.ญ. กัลยกร ร�าไพ 2/1 3.66 ดี
11 ด.ญ. จันทัปปภา บุญเรือง 2/2 3.64 ดี
12 ด.ญ. ธนัชชา โสมนัส 2/2 3.62 ดี
13 ด.ญ. นิภาวรรณ ฟักแก้ว 2/1 3.61 ดี
14 ด.ญ. ศิริกานดา ฟองค�า 2/1 3.59 ดี
15 ด.ญ. อังคนา ปัญญาเสน 2/1 3.57 ดี
16 ด.ช. หมอนทอง หาอย่าทุกข์ 2/1 3.55 ดี
17 ด.ญ. ปนัดดา ช�านาญยา 2/1 3.53 ดี
18 ด.ญ. กันยารัตน์ ตันกูล 2/1 3.51 ดี
19 ด.ญ. ภัทริยา อวดหาญ 2/2 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 ด.ช. จตุรงค์ พวงค�า 3/1 3.88 ดีเยี่ยม
1 ด.ญ. ศศิธร ส่องแสง 3/1 3.88 ดีเยี่ยม
2 ด.ญ. ตรีรัตน์ งานหมั่น 3/1 3.83 ดีเยี่ยม
4 ด.ญ. สุชาดา ฟักแก้ว 3/2 3.77 ดีเยี่ยม
5 ด.ญ. ธัญลักษณ์ แก้วแดง 3/1 3.75 ดีเยี่ยม
6 ด.ญ. ธัญวรัตน์ ก้อนค�า 3/2 3.68 ดี
7 ด.ญ. ลักษณ์กมล ค�าปรุ่ง 3/1 3.66 ดี
7 ด.ญ. ณัฐกานต์ กาไชย 3/2 3.66 ดี
9 ด.ญ. ปนัดดา หล่อวงศ์ 3/1 3.64 ดี
9 ด.ช. หฤษฎ์ ปินทา 3/3 3.64 ดี
11 ด.ญ. วิจิตรา ทองฟู 3/1 3.62 ดี
11 ด.ญ. สุณัฐชา สิงห์แก้ว 3/1 3.62 ดี

ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
13 ด.ช. อนิวัฒน์ แจ่มใส 3/1 3.61 ดี
14 ด.ญ. นงนภัส เดชบุญ 3/1 3.55 ดี
14 ด.ญ. สิริวิมล พิมแสง 3/1 3.55 ดี
14 ด.ญ. นฤมล ส�าเนียง 3/2 3.55 ดี
17 ด.ช. อภิเทพ ส่องแสง 3/2 3.51 ดี
17 ด.ช. จักรพงษ์ วงศ์ไชย 3/3 3.51 ดี
17 ด.ญ. สุวนันท์ วงค์ไชย 3/4 3.51 ดี
20 ด.ญ. กนกวรรณ ชุ่มใจ 3/1 3.50 ดี
20 ด.ญ. นิรชา ฟักแก้ว 3/1 3.50 ดี
20 ด.ญ. สรัลนุช สุยะ 3/2 3.50 ดี
20 ด.ญ. กรรณิการ์ เตติ 3/2 3.50 ดี
20 ด.ญ. จิรนันท์ วงศ์ไชย 3/2 3.50 ดี
20 ด.ญ. ปัทมา วงค์ไชย 3/2 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 น.ส. อรนุช ต้นศรี 4/1 3.74 ดี
2 นาย เทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี 4/2 3.65 ดี
3 น.ส. สุนิสา ชื่นวงศ์ 4/1 3.62 ดี
3 นาย วณิช วงศ์ไชย 4/4 3.62 ดี
5 น.ส. สุพัชรี ก้อนค�า 4/1 3.60 ดี
6 นาย สุทธิพงษ์ วงศ์ไชย 4/4 3.58 ดี
7 นาย ธีรสิทธิ ขันทะกิจ 4/3 3.50 ดี
7 นาย นันทวัฒน์ พันธ์ค�า 4/3 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ที่ ชื่อ -สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 น.ส. นฤมล นามวงค์ 5/1 3.93 ดีเยี่ยม
2 น.ส. อรยา วงศ์สม 5/5 3.70 ดี
3 น.ส. ญาณัจฉรา ใจกว้าง 5/1 3.68 ดี
4 น.ส. ณัฐฐินี ปงไชยา 5/5 3.56 ดี
5 น.ส. ณัฐธิรา ใจกว้าง 5/1 3.53 ดี
5 น.ส. ลออรัตน์ เดชบุญ 5/5 3.53 ดี
7 น.ส. ธีราพร อินต๊ะวงค์ 5/5 3.51 ดี
8 น.ส. จุไรรัตน์ วงศ์ไชย 5/1 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 น.ส. เดือนเพ็ญ น�้าสา 6/4 3.69 ดี
2 น.ส. ชนิกา เครือสาร 6/1 3.64 ดี
2 น.ส. อนุสรา ตุ้ยหล้า 6/4 3.64 ดี
4 น.ส. ธัญลักษณ์ ศรีดวงใจ 6/1 3.59 ดี
5 น.ส. อมรรัตน์ เดชบุญ 6/4 3.58 ดี
6 น.ส. วรัญญา อุดเมืองใจ 6/1 3.57 ดี
7 น.ส. ณัฐพร จรรยารักษ์สกุล 6/3 3.53 ดี
7 น.ส. ณัชนันท์ สอนใจ 6/4 3.53 ดี
9 น.ส. เบญจมาศ สอนใจ 6/1 3.51 ดี
9 น.ส. ปรัชญาวรรณ สมศรี 6/1 3.51 ดี
9 นาย สิทธิพล ชอบจิตต์ 6/3 3.51 ดี
9 น.ส. บุญยวีร์ ศรีวิไชย 6/4 3.51 ดี
13 นาย พิสิษฐ์ เครือสาร 6/3 3.50 ดี

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนด ี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
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ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

แนะแนวบอกกลา่ว กิจ
กรรมดีๆ  ในรอบปีการศกึษาทีผ่่านมา

กิจกรรมค่ายแนะแนวสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ ่นพ่ี-รุ ่นน้อง 

ในร้ัวน�้าเงิน-เหลืองและมีการวางแผนในการท�างานและด�าเนิน
กิจการได้จนส�าเร็จ

2. เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมคีวามพร้อม มคีวามคิดรบยอดทีด่ีและ
ความกระตอืรือร้น ต่อการวางแผนด้านการสอบแขง่ขนัเพ่ือศกึษา
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพ
ที่ตนสนใจได้

จำกพระเดชพระคุณพระเทพวสิุทธญิำณ 
กองทุนหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล 

จ�านวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
1. ด.ญ.ชนิกา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา ม.1/1
2. ด.ช.มนัญชัย ฟองจ�า ม.1/4
3. ด.ญ.ณัฐทนีย์ ฟักแก้ว ม.3/1
4. ด.ญ.พรทิพย์ ทองเลิศ ม.3/2
5. ด.ญ.สุวนันท์ วงศ์ไชย ม.3/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย
1. นายสิทธิชัย ฟองจ�า ม.4/3
2. น.ส.มนต์นภา ฟองค�า ม.4/4
3. น.ส.สินิทธา ธีระสาสน์ ม.4/5
4. น.ส.อรณี คร่องค้า ม.5/1
5. นายกิตติชัย วงศ์ไชย ม.5/3

กจิกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศกึษา 2556
วัตถุประสงค์
1. เพ่ือให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อแก่นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

ในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพ้ืนที่บริการ อ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสในเขตพื้นที่บริการ 
อ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

2. เพ่ือประชาสมัพันธ์การรับนักเรียนเพ่ือเข้าศกึษาต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

รำยชื่อนักเรยีนที่ได้รับทุนกำรศกึษำจำกคณะศษิย์เก่ำ
น�ำโดยคุณอำภำพัชร สุภำกำศ

วันที่ประชุมผู้ปกครอง 28 มนีำคม 2557
1. ด.ช.ปิยะพัฒน์ ระวังทรัพย์ ม.1/4
2. ด.ญ.วิภาวรรณ บุญสุข ม.2/1
3. น.ส.สรัลนุช สุยะ ม.3/2
4. นายปัฐพี งานหมั่น ม.4/1
5. นายต่อศักดิ์ นามค�ามี ม.5/2
6. น.ส.เจนจิรา หาญชนะ ม.6/1

กองทุนฤทธิ์เดชำ-อำร ีปิตเิดชำชัยและ
คณะสำยบุญและปันน�้ำใจ 
ประจ�ำปีกำรศกึษำ 2556

1. ด.ญ.สุจิตรา ผูกประยูร ม.1/2
2. ด.ญ.วีระญา สมศรี ม.2/3
3. ด.ช.กิจการ ปัญญาฟู ม.2/4
4. น.ส.ถิรวรรณ ปัญญาดี ม.4/2
5. น.ส.พรนภา หริ่งเรไร ม.5/5
6. น.ส.มาลัยพร เดชะบุญ ม.6/1
7. น.ส.นิตยา วงค์ไชย ม.6/2
8. น.ส.สุธาทิพย์ สีแพง ม.6/2
9. น.ส.กนกวรรณ ศักดิ์สูง ม.6/3
10. น.ส.กรรณิการ์ ระวังทรัพย์ ม.6/4

พร้อมกันนี้ยังมอบเงินเพื่อเป็นกำรสนับสนุนและพัฒนำห้องสมุด
ของโรงเรียนดงเจนวิทยำคม อีกจ�ำนวน 4,000 บำท 

กลุ่มศิษย์เก่ำร่วมสมทบ อีกจ�ำนวน 12,367 บำท
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สรรหา...
มาฝาก

ครูกัลยา อินทร์ไชย

การสอบ O–NET (Ordinary Nation Educational Test)

 หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
เป็นการสอบความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของนักเรียนท่ี
ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และปีท่ี 6 ตามมาตรฐานการ
เรยีนรูห้ลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2544 โดยสอบ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนแต่ละคนสอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น 

ในปีการศึกษา 2556 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องน�าคะแนนจากการสอบ 
O – NET ร้อยละ 20 มาร่วมประเมินกับผลการเรียนของโรงเรียน (6 ภาคเรียน) เพื่อประเมินการจบหลักสูตร 
ดังนั้นผู้ปกครองต้องติดตามและให้ความสนใจนักเรียนในความปกครองของท่าน ในวันสอบ O – NET สิ่งที่
ต้องเตรียม  1. ปากกา 2. ดินสอ 2B / ยางลบ 3. บัตรประจ�าตัวประชาชน
 เปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557 ผู้ปกครองต้องสนใจการเรียนของบุตรหลาน เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้บุตรหลาน เพื่ออนาคตของนักเรียนและประเทศชาติ มีปัญหาสามารถติดต่อได้ท่ีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
โทรศัพท์ 054-422776

ข�ำข�ำ-พจนำนุกรม-อำหำรสมอง
 - บุหรี่ : ใบยาสูบที่มีกระดาษพันอยู่โดยมีไฟติดอยู่อีกข้างหนึ่งและ
มีคนโง่อยู่อีกข้างหนึ่ง

 - หย่า : Future tense ของค�าว่า “แต่งงาน”
 - เลกเชอร์ : ศิลปะในการถ่ายทอดข้อมูลจากกระดาษโน้ตของ
อาจารย์ไปยังกระดาษโน้ตของนักศึกษาโดยที่ไม่ผ่านหัวสมอง
ของทั้ง 2 ฝ่าย

 - ประชมุ : ความงนุงงของคนคนหนึง่ทีม่มีากขึน้เม่ือเหตุการณ์จบลง
 - ยินยอม : ศิลปะในการแบ่งเค้กให้ทุกๆคนโดยท�าให้แต่ล่ะคนคิด
ว่าตนเองได้เค้กชิ้นใหญ่สุด

 - น�้าตา : พลังน�้าที่ผู้หญิงสามารถสยบความแข็งแกร่งของพลังงาน
แห่งความเป็นชายได้

 - พจนานุกรม : ที่เดียวที่ค�าว่า Success มาก่อนค�าว่า Work
 - ห้องประชุม : สถานที่ซึ่งทุกๆ คนจะส่งเสียงโดยไม่มีใครฟังและ
ไม่มีใครยอมรับอะไร

 - เจ้านาย : ใครบางคนที่ชอบมาท�างานเช้าในวันที่คุณเข้างานสาย
และก็มาซะสายในวันที่คุณมาเช้า

 - อาชญากร : ก็เหมือนคนเราๆ ท่านๆ นี่แหละ เพียงแต่ถูกจับได้
 - นักการทูต : คนที่บอกให้คุณไปลงนรกได้ด้วยวิธีพูดที่ท�าให้คุณ
อยากไปแทบจะรอไม่ไหว

 - หมอ : คนที่ช่วยชีวิตคุณด้วยยาและฆ่าคุณทีหลังด้วยบิลค่ารักษา
 - ทนายความ : คนที่ยื่นมือเข้าช่วยคนท�าผิดกฎหมาย อย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย

 - นักโฆษณา : คนที่รู้จักเลือกพูดแต่ความจริงเกี่ยวกับสินค้าหรือ
บริการเฉพาะครึ่งที่ดี

 - นักร้องวัยรุ่น : เด็กหนุ่มสาวที่มีหน้าตาเป็นอาวุธ และเครื่องแต่ง
เสียงกับ sound engineer เป็นเพื่อนตาย

 - หมอดลูายมอื : คนแปลกหน้าทีส่ามารถจบัมอืแฟนคณุได้ต่อหน้า
ต่อตาโดยไม่โดน...

 - ข่าวลือ : สิ่งที่มีประสิทธิภาพไวกว่าแสง
 - ประสบการณ์ : ชื่อที่มนุษย์ตั้งให้กับความผิดพลาดที่ท�าในอดีต
 - หาว : จังหวะเดียวในชีวิตที่ผู้ชายที่แต่งงานแล้วบางคน มีโอกาส
ได้อ้าปาก

แหล่งที่มา : จิ้มจุ่ม.ข�ำข�ำ-พจนำนุกรม-อำหำรสมอง. www.teenee.com, 2557

มาตรการการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษา

 จากการส�ารวจพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือของวัยรุ่นไทย เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มวัยรุ่นในแถบเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด 11 ประเทศ 
พบว่าวัยรุ่นไทยทั้งคลั่งและครองโทรศัพท์มือถือมากเป็นอันดับหนึ่ง 
โดยใช้เกณฑ์อายุตั้งแต่ 8-24 ปี และพบว่า 72 ใน 100 คนของวัยรุ่น
ไทยจะต้องมีโทรศัพท์มือถือ จึงเป็นเหมือนกับว่าโทรศัพท์มือถือเป็น
เหมอืนถงัออกซิเจนของวัยรุน่ ถ้าวนัไหนลมืถือหรอืท�าหาย กจ็ะมอีาการ
เหม่อลอย เซื่องซึม วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม เหมือนอาการของคนที่รับ
ออกซิเจนไม่เพียงพอ
 ภาพทีเ่ราเหน็กนัจนชนิตาคอื บรรดาวยัรุน่ทีต้่องยกโทรศพัท์แนบหู
ไว้ตลอดเวลา หรอืไม่กก้็มอยูก่บัโทรศพัท์ ซึง่ส่วนใหญ่กเ็น้นไปท่ีการคยุ
เล่นมากกว่าการตดิต่อธรุะหรอืโทรถามสารทกุข์สขุดบิของพ่อแม่ตวัเอง 
จากการส�ารวจยงัพบว่าวยัรุน่ไทยใช้โทรศพัท์คยุเล่นประมาณวนัละ 102 
นาที ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั้ง 11 ประเทศอยู่ที่ 49 นาทีเท่านั้นเอง 
 ส�าหรับการใช้มือถือของวัยรุ่นที่ก�าลังเกิดขึ้น โดยมีการใช้มือถือได้
อย่างไร้ขอบเขตของช่วงเวลาและสถานที่ ไม่ว่าจะตอนกินข้าว ดูหนัง 
บนรถเมล์ หรือแม้แต่ตอนที่อยู่ในชั้นเรียน เป็นการแสดงถึงการไม่
เคารพครูอาจารย์ ไม่เคารพในสิ่งที่ตัวเองก�าลังศึกษา และไม่เคารพ
ต่อเวลาและสถานที่ และปัญหาส�าคัญที่ตามมาคือ โทรศัพท์ที่นักเรียน
น�ามาด้วยอาจมีการสูญหาย
 ดังน้ันเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
กับผู้ปกครองนักเรียน จึงมีมาตรการการใช้โทรศัพท์ของนักเรียนดังนี้
1. ก�าหนดการใช้โทรศพัท์ในโรงเรียนในช่วงเวลา ก่อน 07.50 น. และ

ช่วงพักเที่ยงเวลา 12.00 - 13.00น.
2. กรณีนักเรียนใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียน อันดับแรกครูผู ้สอนจะ

ตักเตือนนักเรียนคนดังกล่าวและแจ้งครูที่ปรึกษาด้วยวาจา
3. กรณีที่นักเรียนคนเดิมกระท�าบ่อยครั้งหรือไม่หยุดใช้โทรศัพท์ ครู

ผู้สอนจะยึดโทรศัพท์ไว้ก่อนแล้วคืนหลังเลิกเรียนและบางกรณี 
ถ้าท�าผิดซ�้าซากจะยึดเพื่อส่งฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียนและให้
ผู้ปกครองมารับคืน หลังจากผ่านพ้นไป 3 วัน

หมายเหตุ 
1. การใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน ในโรงเรียนมีตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่แล้ว
2. นักเรียนสามารถขอยืมโทรศัพท์ของโรงเรียนหรือครูในโรงเรียน

ติดต่อกับผู้ปกครองได้
คัดลอกบทควำมบำงส่วนจำก http://www.healthygamer.net/information/article/10033

ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน
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ข้อควรระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
 ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมีทั้งชนิดที่ใช้สารเคมี และชนิดที่ใช้น�้ามัน
ตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง หากผลิตภัณฑ์ใช้สารเคมี
ในการไล่ยุง บนฉลากต้องมีเลขทะเบียนในกรอบเครื่องหมาย อย. 
หากผลิตภัณฑ์ใช้น�้ามันตะไคร้หอม บนฉลากต้องมีเลขที่รับแจ้งโดย
ไม่มีเครื่องหมาย อย.ย�้า ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจะไม่สามารถฆ่ายุงได้ แต่
ผู้ใช้ยังต้องระวังการใช้ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และเด็ก โดยปฏิบัติ
ตามข้อแนะน�าบนฉลากอย่างเคร่งครัด
 ปัจจบุนัมีสนิค้า ท่ีเป็นผลติภณัฑ์ไล่ยงุเป็นจ�านวนมาก โดย
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่า
ยุง ได้ ออกฤทธิ์โดยไปรบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง นิยมใช้ใน
รูปแบบทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง โดยสารส�าคัญท่ีพบบ่อย ได้แก่ ดีท 
(DEET) และน�า้มนัตะไคร้หอม (citronella oil) ผลติภณัฑ์ไล่ยงุทีม่ี 
ดีท (DEET) เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุงนั้น จัดเป็นวัตถุอันตราย
ชนดิที ่3 ตามพระราชบัญญัตวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 ต้องได้รบัการ
ขึ้นทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมี
การแสดงเลขทะเบียน อย.วอส.โดยในกรอบเครือ่งหมายประกอบด้วย
อักษรย่อ วอส. (วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข) ตามด้วยเลข
ทะเบียนทับปี พศ.บนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน 
 ผลติภณัฑ์ไล่ยงุทีเ่ป็นทีน่ยิมอกีชนดิหนึง่คอื ผลติภัณฑ์ ทีม่ี
น�า้มนัตะไคร้หอม (citronella oil) ซึง่เป็นน�า้มนัหอมระเหยสกดัจาก
ต้นตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิใ์นการไล่ยงุ โดยต้องมปีระสทิธิภาพ
ในการออกฤทธิไ์ล่ยุงลายบ้านได้ไม่ต�า่กว่า 2 ชัว่โมง ผลติภณัฑ์น�า้มนั
ตะไคร้หอมจดัเป็นวตัถอุนัตรายชนดิที ่1 ผูผ้ลิตหรอืผูน้�าเข้าไม่ต้องขอ
ขึน้ทะเบยีนวัตถอุนัตราย แต่จะต้องแจ้งข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ 

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้งแล้วจะมีเลข
ที่รับแจ้งบนฉลากทับปี พศ.โดย
ไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย.บน
ฉลาก
 แม้ ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์
ไล่ยุงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกัน
มิให้ยุงกัดได้ แต่ผู้ใช้ต้องให้ความ
ระมัดระวังในการใช้ด้วยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มี ส่วนผสม
ของสารเคมี ดังนั้นก่อนใช้ควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้และค�า
แนะน�ารวมทั้งค�าเตือนบน ฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
 ส�าหรับ ผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งหรือโลชั่นห้ามน�าไปทา
แทนแป้งหรือโลชั่นทั่วไป ควรทาเมื่อต้องการใช้ป้องกันยุง และต้อง
ระวังมิให้เด็กน�าไปทาเล่น ควรทาเมื่อมีความจ�าเป็นอย่าใช้ติดต่อกัน
เป็นประจ�า อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน อาทิ บริเวณใกล้ตา ริมฝีปาก 
เปลือกตา รักแร้ หรือทาบริเวณที่เป็นแผล เป็นต้น 
ภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หากต้องการหยิบจับอาหารควรล้าง
มือให้สะอาดเสียก่อน นอกจากนี้ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิด ห่าง
จากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง 
 หาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยน�้ามันตะไคร้หอม ควร
ปิดฝาให้สนิท อย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟหรือความร้อน ก่อนใช้
ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงทุกครั้งขอให้นึกถึงข้อแนะน�าในการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่

ยุง ต่างๆเหล่านี้ เพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กเล็ก

แหล่งที่มา :  กองพัฒนำศักยภำพผู้บริโภค อย.ข้อควรระวังในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง. www.teenee.com, 2557.

ทักษะชีวิตง่ายๆ ที่พ่อแม่ควรสอนลูก
 พ่อแม่ คือ ครูคนแรกของลูก ฉะนั้นขณะท่ีอยู่ด้วยกันต้องสอน 
เช่น ให้รู้จักขอบคุณเม่ือได้รับสิ่งของหรือการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ 
เวลาไหว้ต้องก้มศีรษะ พนมมือ เวลาไหว้พระต้องกราบ คือพนมมือ
แล้วก้มศีรษะลง เอามือวางที่พื้น ให้มือจรดพื้นแล้วแบออก ต้องท�า
สามครั้ง เป็นการเคารพพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นต้น 
 การอาบน�้าอย่างสะอาด พ่อแม่ก็ต้องสอนว่าท�าอย่างไร รดน�้าให้
ตวัเปียกแล้วฟอกสบูใ่ห้ทัว่ตวั ใช้ผ้าขนหนเูลก็ๆถสูบูแ่ล้วใช้ถตูวั เพือ่
ให้เหงื่อไคลออกจากร่างกาย ล้างตัวด้วยน�้าสะอาด เช็ดตัวให้แห้ง
 ฝึกลูกให้กินอาหารที่มีประโยชน์ พ่อแม่ต้องหาความรู้ทาง
โภชนาการ หาอาหารให้ครบห้าหมู่ให้บริโภค ฝึกให้ลูกมีมารยาท
ในการกิน ล้างมือก่อนกินข้าว เคี้ยวอาหารไม่ให้มีเสียง เคี้ยวข้าวให้
ละเอียดก่อนกลืน และไม่พูดขณะท่ีข้าวอยู่ในปาก ฝึกใช้ช้อนกลาง 
เป็นต้น
 การหัดให้เด็กช่วยตัวเองส�าคัญมาก ในบ้านต้องเริ่มฝึกให้ท�าเอง
ตั้งแต่อาบน�้า แต่งตัว เก็บจานชามเมื่อกินข้าวเสร็จ

 พ่อแม่ลองหาเวลานั่งเล่น พูดคุยกันวันละนิดละหน่อยว่า มีเรื่อง
อะไรบ้างทีจ่�าเป็นต้องให้ลกูรูไ้ว้เพือ่น�าไปใช้ในชวิีตแล้วค่อยบอก ค่อย
สอน และท�าความเข้าใจร่วมกับลูกทีละอย่าง
 บอกวันละนิด สะกิดวันละหน่อย ค่อยๆ สอน ค่อยๆ เตือน และ
ท�าร่วมกันวันละหน่อย ไม่เคร่งเครียด แต่จริงจัง
 เวลาเห็นใครต่อใครรักลูกเรา ชมลูกเราว่า “เด็กคนนี้ พ่อแม่เขา
สอนมาดีจัง” แล้วจะชื่นใจ
 สาระส�าคญัของการใช้เวลาคณุภาพกบัลกูคอื พ่อแม่ได้แลกเปลีย่น
และถ่ายทอดทัศนะ ค่านิยม ความเชื่อที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ลูก
 เวลาที่มีคุณภาพของครอบครัว คือ เวลาที่สมาชิกในครอบครัว
ได้อยู่ร่วมกันและมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่าง เอาใจใส่ และไม่ถูก
ขดัจงัหวะด้วยสิง่ใด พ่อแม่อาจมเีวลาเพยีงไม่กีน่าท ีหรือหลายชัว่โมง 
แต่หากสามารถใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ และมีช่วงเวลาท่ีพ่อแม่ลูกมี
ความสุขร่วมกันแล้ว เวลาที่อยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็จะมี
คุณค่าและความหมาย

แหล่งที่มำ : วำรสำรครอบครัวเข้มแข็ง เวทีเรียนรู้ร่วมใจสร้ำงครอบครัวเข้มแข็ง 
ปีที่ 3 ฉบับที่ 18 เดือน พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2549
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น.ส.สุภาภรณ ์  ต ้นศรี  ม .6 /1  สาขาเศรษฐศาสตร ์ เกษตร 
คณะเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา
1. น.ส.จารุณี อินอร ม.6/1 สาขาสาธารณสุข คณะแพทย์ศาสตร์
2. น.ส.จารุวรรณ ฝาทอง ม.6/1 สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
3. น.ส.วรัญญา อุดเมืองใจ ม.6/1 สาขาบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการ

จัดการและสารสนเทศ
4. น.ส.ธารทิพย์ วงค์ไชย ม.6/1 สาขาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) 

คณะศิลปะศาสตร์
5. นายนนท์วฒัิ ์บญุเรอืง  ม.6/2 สาขาวชิา เศรษฐศาสตร์คูข่นานธรุกจิ 

คณะเศรษฐศาสตร์
6. นายนรวิชณ์ สมศรี ม.6/2สาขา ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายพัสกน สอนใจ ม.6/2สาขาการไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. นายพงษ์นรินทร์ พวงค�า ม.6/2 สาขาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. น.ส.ทิชากร ช่างทอง ม.6/2 สาขาอนามัยชุมชน คณะแพทย์ศาสตร์
10. น.ส.ทัศวรรณ นันท์แก้ว ม.6/2 สาขาการประชาสัมพันธ ์ 

คณะนิเทศศาสตร์
11. น.ส.วรรณกร เพ็ชรกลม ม.6/2 สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะนิเทศศาสตร์
12. น.ส.พัชรนิทร์ วนัขนั ม.6/3 สาขาประชาสมัพนัธ์ คณะนเิทศศาสตร์
13. น.ส.ณัฐธิดา ส ่องแสง ม.6/3 สาขาการเงินการธนาคาร  

คณะบริหารธุรกิจ
14. นายอชิตพล ศักดิ์สูง ม.6/4 สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิค  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. น.ส.บุญยวีร์ ศรีวิไชย ม.6/4 สาขาศิลปะและการออกแบบ  

คณะศิลปะศาสตร์
16. น.ส.นามิเอะ ฮิรายามา ม.6/4 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
17. น.ส.พิมพ์ผกา นามแก้ว ม.6/4 สาขารัฐศาสตร์ คระศิลปะศาสตร์
18. น.ส.เดอืนเพญ็ น�า้สา ม.6/4 สาขาภาษาองักฤษ คณะศลิปะศาสตร์

บัณฑิต
19. นายพิพัฒน์พงษ์ วงค์ไชย ม.6/1 สาขาวิชาการประมง 
20. น.ส.มาลัยพร เดชะบุญ ม.6/1 สาขาการบัญชี
21. นายภูชิต ราชคม ม.6/4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่ขนาน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1. นายพิศิษฐ์ เครือสาร ม.6/3 สาขาภาษาจีน คณะมนุษย์ศาสตร์
2. น.ส.ภาวนิ ีดเุหว่า ม.6/3 สาขาธรุกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม คณะ

ศิลปะศาสตร์
3. น.ส.จริาภรณ์ ค�าปัญโญ ม.6/4 สาขาการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

คณะศิลปะศาสตร์
4. นายคุณานนต์ จอมตัว ม.6/1 คณะวิทยาศาสตร์
5. น.ส.อังสุรินทร์ วงค์ไชย ม.6/1 สาขาจิตวิทยาองค์กร
6. น.ส.พรรณัฐชา วงศ์ไชย ม.6/2 สาขานิติศาสตร์

7. นายพินิษฐ์ เครือสาร ม.6/3
8. น.ส.ภาวินี ดุเหว่า ม.6/3
9. น.ส.จุฑาทิพ ผมด�าดก ม.6/3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะ
10. น.ส.จิราภรณ์ ค�าปัญโญ ม.6/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1. น.ส.เบญจวรรณ บุญสุข ม.6/2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. น.ส.สุนา สิงห์แก้ว ม.6/3 สาขานิเทศ (สื่อใหม่) คณะนิเทศศาสตร์
3. น.ส.กนกวรรณ ศักด์ิสูง ม.6/3 สาขานิเทศ (ส่ือใหม่) คณะ

นิเทศศาสตร์
4. น.ส.ศิริพร งามดี ม.6/3 สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ 
5. น.ส.อมรรัตน์ เดชบุญ ม.6/4 สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์
6. น.ส.ณัชนันท์ สอนใจ ม.6/4 สาขากฎหมาย คณะนิติศาสตร์
7. น.ส.กรรณิการ์ ระวังทรัพย์ ม.6/4 สาขาการเมืองการปกครอง คณะ

รัฐประศาสนศาสตร์
8. น.ส.เบญจวรรณ บุญสุข ม.6/2
9. น.ส.สุกานดา รักษาวงศ์ ม.6/3 สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. น.ส.ศิรินทิพย์ แก้วค�า ม.6/1 สาขาพืชสวน คณะเกษตร
2. น.ส.ปฐมาวดี ค�าปันติ๊บ สาขาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
น.ส.ช่อผกา นามอยู่ ม.6/3 สาขาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลป์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงราย
น.ส.อรพรรณ อินทร์ชื่น ม.6/3 สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาค
พายัพ เชียงใหม่
น.ส.เกสร สิงห์แก้ว ม.6/2

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทรซ่า
1. น.ส.ปิยธิดา เย็นจิตต์ ม.6/1 สาขาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ
2. น.ส.ดาริณี กิ่งสละ ม.6/1 สาขาธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเชียงราย
1. น.ส.พรรณราย นามอยู่ ม.6/1 สาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
2. น.ส.สมหญิง เครือสาร ม.6/1 สาขาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม
น.ส.ชนิกา เครือสาร ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
น.ส.ธิดาพร นามแก้ว ม.6/1 คณะพยาบาลศาสตร์

งานแนะแนวโรงเรียนดงเจนวิทยาคม : น.ส.ชไมพร สุธรรม



สารสัมพันธ ์ โรงเ รียนดงเจนวิทยาคม
Dongjenwittayakhom School 1/255730

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ค่ำเฉลี่ยคะแนนทั่วประเทศ จ�ำแนกตำมระดับ

โรงเรียน
ปี 2555

โรงเรียน
ปี 2556

จังหวัด สังกัด ประเทศ เทียบกับประเทศ

1. ภำษำไทย 54.54 44.14 46.20 44.43 44.25 -0.11

2. คณิตศำสตร์ 25.59 23.62 25.47 25.41 25.45 -1.83

3. วิทยำศำสตร์ 35.96 36.72 39.83 38.04 37.95 -1.23

4. สังคมศึกษำฯ 47.09 40.00 40.11 39.48 39.37 +0.63

5. สุขศึกษำฯ 56.78 57.95 60.67 58.72 58.30 -0.35

6. ศิลปะ 45.53 44.72 44.41 43.88 43.65 +1.07

7. กำรงำนอำชีพฯ 52.04 46.07 46.29 44.82 44.46 +1.61

8. ภำษำอังกฤษ 27.06 28.25 29.94 29.99 30.35 -2.10

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

ค่ำเฉลี่ยคะแนนทั่วประเทศ จ�ำแนกตำมระดับ

โรงเรียน
ปี 2555

โรงเรียน
ปี 2556

จังหวัด สังกัด ประเทศ เทียบกับประเทศ

1. ภำษำไทย 45.29 44.48 49.13 49.87 49.26

2. คณิตศำสตร์ 20.15 16.82 19.36 20.43 20.48

3. วิทยำศำสตร์ 32.22 28.24 30.57 30.60 30.48

4. สังคมศึกษำฯ 35.34 31.96 32.96 33.19 33.02

5. สุขศึกษำฯ 52.68 61.08 62.53 62.46 62.03

6. ศิลปะ 32.69 28.00 28.24 29.17 29.00

7. กำรงำนอำชีพฯ 42.67 47.02 50.64 50.71 49.98

8. ภำษำอังกฤษ 18.98 21.48 23.98 25.05 25.35
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รำยวิชำ ผู้ได้คะแนนสูงสุด คะแนน

ภำษำไทย นางสาวพนิตษา ฟองค�า 66.20

สังคมศึกษำฯ นางสาวตวงรัตน์ มโนภัทรกุล 64.00

ภำษำอังกฤษ นางสาวธัญญรัตน์ บุญชุม 50.00

คณิตศำสตร์ นายจตุรงค์ พวงค�า 46.40

วิทยำศำสตร์ นายจตุรงค์ พวงค�า 68.00

สุขศึกษำ นางสาวธัญลักษณ์ แก้วแดง 82.50

ศิลปะ นางสาวจิราพร ไชยเมือง 65.00

กำรงำน นางสาวอารียา ยี่นาง
นางสาวนฤมล ส�าเนียง

72.00

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รำยวิชำ ผู้ได้คะแนนสูงสุด คะแนน

ภำษำไทย นางสาวธัญลักษณ์ ศรีดวงใจ 75.00

สังคมศึกษำฯ นางสาวสุภาภรณ์ ต้นศรี 58.13

ภำษำอังกฤษ นางสาวจิราภรณ์ ค�าปัญโญ 36.00

คณิตศำสตร์ นางสาวชลธิชา พงษ์ค�า 50.00

วิทยำศำสตร์ นางสาวธัญลักษณ์ ศรีดวงใจ 55.00

สุขศึกษำ นางสาวชนิกา เครือสาร 81.25

ศิลปะ นายพิสิษฐ์ เครือสาร 52.50

กำรงำน นายพิสิษฐ์ เครือสาร 74.00

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โดยนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับทุนการศึกษาจาก
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รายวิชาละ 500 บาท ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



สารสัมพันธ ์ โรงเ รียนดงเจนวิทยาคม
Dongjenwittayakhom School 1/2557 31

ขอคิด สาระความรู

1 ขอบคุณขาวทุกเม็ด นํ้าทุกหยด อาหารทุกจานอยางจริงใจ 
2 อยาสวดมนตเพื่อขอสิ่งใด นอกจาก “ปญญา” และ “ความกลาหาญ” 
3 “เพื่อนใหม” คือของขวัญที่ใหกับตัวเอง สวน “เพื่อนเกา”/ “มิตร” คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณคา 
4 อานหนังสือ ธรรมะ ปละเลม 
5 ปฏิบัติตอคนอื่นเชนเดียวกับที่ตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา 
6 พูดคําวา “ขอบคุณ” ใหมาก 
7 รักษา “ความลับ” ใหเปน 
8 ประเมินคุณคาของการให”อภัย” ใหสูง 
9 ฟงใหมากแลวจะไดคูสนทนาที่ดี 
10 ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตําหนิและรูแกใจวาเปนจริง 
11 หากลมลง จงอยากลัวกับการลุกขึ้นใหม 
12 เมื่อเผชิญหนากับงานหนักคิดเสมอวา เปนไปไมไดที่จะลมเหลว 
13 อยาถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต 
14 ใชบัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อยาใชเพื่อกอหนี้สิน 
15 อยาหยิ่งหากจะกลาววา “ขอโทษ” 
16 อยาอายหากจะบอกใครวา “ไมรู” 
17 ระยะทางนับพันกิโลเมตร แนนอนมันไมราบรื่นตลอดทาง 
18 เมื่อไมมีใครเกิดมาแลววิ่งไดจึงควรทําสิ่งตางๆอยางคอยเปนคอยไป 
19 การประหยัดเปนบอเกิดแหงความรํ่ารวยเปนตนทางแหงความไมประมาท 
20 คนไมรักเงิน คือคนไมรักชีวิต ไมรักอนาคต 
21 ยามทะเลาะกัน ผูที่เงียบกอนคือผูที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี 
22 ชีวิตนี้ฉันไมเคยไดทํางานเลยสักวัน ทุกวันเปนวันสนุกหมด 
23 จงใชจุดแข็ง อยาเอาชนะจุดออน 
24 เปนหนาที่ของเราที่จะพูดใหคนอื่นเขาใจไมใชหนาที่ของคนอื่นที่จะทําความเขาใจใน สิ่งที่เราพูด 
25 เหรียญเดียวมี 2 หนา ความสําเร็จ กับ ลมเหลว 
26 อยาตามใจตัวเอง เรื่องยุงๆเกิดขึ้นลวนตามใจตัวเองทั้งสิ้น 
27 ฟนรวงเพราะมันแข็ง สวนลิ้นยังอยูเพราะมันออน 
28 อยาดึงตนกลาใหโตไวๆ(อยาใจรอน) 
29 ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีให 
30 ถาติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดตอๆไปก็ผิดหมด 
31 ทุกชิ้นงานจะตองกําหนดวันเวลาแลวเสร็จ 
32 จงเปนนํ้าครึ่งแกวตลอดชีวิต เพื่อเรียนรูเพิ่มเติมไดตลอด 
33 ดาวและเดือนที่อยูสูงอยากไดตองปน “บันไดสูง” 
34 มนุษยทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิตจงทําชิ้นงานที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ 
35 หนังสือเปนศูนยรวมปญญาของโลก จงอานหนังสือเดือนละเลม 
36 ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สําคัญในการดําเนินชีวิต

36 á¼¹·ÕèªÕÇÔµ 
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

แหลงที่มา

จิ้มจุม. 36 แผนที่ชีวิต พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.  www.teenee.com, 2557.
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