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	 วารสารสัมพันธ์ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	ฉบับที่	2	ของปีการศึกษา	2557	ได้รวบรวมผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

ของโรงเรยีนดงเจนวทิยาคมในภาคเรยีนทีผ่่านมา	ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงการท�างานของบคุลากรในโรงเรียนดงเจนวทิยาคม

ที่มีการพัฒนาตนเองและมุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ	ตามมาตรฐานการศึกษา	 ทั้งยังเป็นท่ีต้องการของ
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สารจากผู้อ�านวยการ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพทุกท่าน

ดฉินั นางถวิลจติ อนิต๊ะวงศ์ ได้เข้ารบัต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ดงเจนวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา ในนามของ
คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความ
ไว้วางใจส่งบุตรหลานให้มาศึกษาเล่าเรียน และอยู่ในความดูแลของทาง
โรงเรียนเพื่อท่ีจะได้ฝึกฝน ตลอดถึงประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อให้
บุตรหลานของท่านได้ออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมวิทยาคมได้ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีท่ีส�าคัญ
ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่าน และได้มุ่งเน้นในการพัฒนาบุตรหลาน
ของท่านในทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ ทักษะตามมาตรฐานหลักสูตร และ
การปลูกฝังด้านวินัยคุณธรรม ตลอดถึงทักษะของนักเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไปแล้วอย่างมหาศาล รวมทั้งการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมทั้งการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอล 
(DIGITAL LIFE) ดังนั้นเด็กไทยจึงควรมีทักษะที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

ความสร้างสรรค์และนวตักรรม : สามารถแสดงความคดิสร้างสรรค์ 
ผลิตความรู้ และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นผลิตผลและกระบวนการโดยใช้
เทคโนโลยี ด้วยการ:

• ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ
กระบวนการใหม่

• สร้างงานที่เป็นต้นแบบเพื่อสื่อถึงตัวตนหรือกลุ่ม
• ใช้โมเดลและการจ�าลองเพื่อส�ารวจระบบและปัญหาที่ซับซ้อน
• หาแนวโน้มและคาดการณ์ความเป็นไปได้

การส่ือสารและการท�างานร่วมกัน : สามารถใช้ประโยชน์จาก
สื่อดิจิตอลและสภาพแวดล้อมทางดิจิตอลเพ่ือสื่อสารและท�างานร่วมกัน
รวม ทัง้เพือ่สนบัสนนุการเรยีนรูท้างไกลส�าหรบัตนเองและผูอ้ืน่ ด้วยการ :

• มีปฏิสัมพันธ์ให้ความร่วมมือและเผยแพร่งานร่วมกับเพื่อน 
ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลอื่นๆ โดยใช้ส่ือดิจิตอลและสภาพแวดล้อม
ทางดิจิตอลต่างๆ

• สื่อสารข้อมูลและความคิดไปสู่ผู้รับจ�านวนมากอย่างมีประสิทธิผล
โดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ

• พัฒนาความเข้าใจทางวัฒนธรรมและจิตส�านึกต่อโลกการคลุกคลี
กับผู้เรียนจากวัฒนธรรมอื่น

• ช่วยเหลือสมาชิกในโครงการให้ผลิตผลงานที่เป็นต้นแบบและช่วย
แก้ไขปัญหา

ความเชี่ยวชาญในการค้นคว้าหาข้อมูล : สามารถใช้เคร่ืองมือ
ดิจิตอลเพื่อรวบรวม ประเมิน และใช้ข้อมูล ด้วยการ :

• วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น
• ค้นหา จัดระเบียบ วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์และใช้ข้อมูลอย่าง

มีจริยธรรมจากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ
• ประเมินและคัดเลือกแหล่งข้อมูลและเครื่องมือดิจิตอลตามความ

เหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ
• ประมวลข้อมูลและรายงานผล

การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา 
และการตัดสินใจ : สามารถแสดงทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์เพื่อวางแผนและวิจัย 
บรหิารโครงการ แก้ปัญหา และตัดสินใจจาก
ข้อมลู โดยใช้เครือ่งมอืดจิติอลและแหล่งข้อมลูดจิติอลทีเ่หมาะสม ด้วยการ :

• ก�าหนดและนิยามปัญหาที่แท้จริงและค�าถามส�าคัญเพื่อค้นคว้า
• วางแผนและบรหิารกจิกรรมเพือ่หาค�าตอบหรอืท�าโครงการให้ลลุ่วง
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค�าตอบ หรือตัดสินใจโดยอาศัย

ข้อมูล
• ใช้กระบวนการต่างๆ และแนวทางท่ีหลากหลายเพื่อส�ารวจ

ทางเลือกอื่นๆ

ความเป็นพลเมืองดิจิตอล (Digital Citizenship) : สามารถแสดง
ความเข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และความเป็นมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลย ีปฏบิตัตินอย่างมจีรยิธรรมและตามครรลองกฎหมาย ด้วยการ :

• สนับสนุนและฝึกใช้ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
ถูกกฎหมายและอย่างรับผิดชอบ

• แสดงทศันคตเิชงิบวกต่อการใช้เทคโนโลยเีพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอื 
การเรียนรู้ และการเพิ่มผลผลิต

• แสดงให้เห็นว่าตนเองรู้จักรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• แสดงความเป็นผู้น�าในฐานะพลเมืองดิจิตอล

การใช้งานเทคโนโลยีและแนวคิด : สามารถแสดงให้เห็นว่าเข้าใจ
แนวคิด ระบบ และการท�างานของเทคโนโลยี ด้วยการ :

• เข้าใจและใช้ระบบเทคโนโลยีได้
• เลือกและใช้โปรแกรมประยุกต์อย่างมีประสิทธิผล
• แก้ไขปัญหาของระบบและโปรแกรมประยุกต์ได้
• รู้จักใช้ความรู้ที่มีปัจจุบันเพื่อเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ

องค์ความรู้เหล่านี้เป็นบทบาทหน้าท่ีของคุณครูทุกท่าน ท่ีต้องช่วย
กันสอดแทรกสร้างเสริมให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน โรงเรียนมีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริมสนับสนุนทุกวิถีทางที่จะอ�านวยความสะดวก ให้กับคณะครู 
ได้ประสทิธิป์ระสาทองค์ความรูด้งักล่าวให้บรรลตุามเป้าประสงค์ ทัง้นีต้้อง
อาศัย ความร่วมมือกับผู้ปกครองในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว ่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่น
ท่ีผ่านมา จากทุกท่านทุกองค์ประกอบในการสร้างเสริมสมรรถนะของ
นักเรียนดังกล่าวข้างต้น 

ด้วยจิตคารวะ

(นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Director’s talk…
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เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพ
ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิง ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมกับ

ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง เพื่อสานนโยบายโรงเรียนดงเจนวิทยาคมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ตามศักยภาพเพื่อมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

ในด้านวิชาการ ได้ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างย่ิง โดยได้ด�าเนินการจัดการศึกษาพิเศษ 
(การจดัการเรยีนร่วม) เพือ่ให้โอกาสทางการศกึษาแก่ผูเ้รียน และด�าเนนิการกจิกรรมส่งเสรมิรกัการอ่านอย่าง
เป็นระบบเพือ่แก้ไขปัญหาด้านการอ่านของผูเ้รยีน อกีทัง้ได้พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพ เพียงพอ น�า ICT มาบรูณาการบริหารจดัการ
สารสนเทศ เน้นข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและมีการติดตามผลการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพัฒนาหลักสูตรให้มุ่งสู่หลักสูตร
มาตรฐานสากล โดยให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ (รู้จริง) สื่อสารสองภาษา (รู้เรื่อง) ล�้าหน้าทางความคิด (รู้ไกล) ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ (รูท้�า) ด�าเนนิการด้วยระบบคณุภาพเพ่ือเตรยีมความพร้อมการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ใน ปี พ.ศ. 2558 พร้อมทัง้ด�าเนิน
การโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้รับความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมจัดสอนติวให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อยกระดับผล การทดสอบระดับชาติ (o - nET) และช่วยเพิ่มโอกาสในการ
เข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป 

ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน ครู บุคลการ ศิษย์เก่า นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนเสมอมา และร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป

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

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
กระผม นายอุเทน วงศ์ไชย เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อขอขอบคุณคณะ

ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมท้ังสิ้น โดยยึดจากเป้าหมายที่ส�าคัญของสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม คือ การส่งเสริม สนับสนุนให้ศิษย์ปัจจุบันมีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ เรียนรู้ใน
นวัตกรรมใหม่ๆ และการเข้าร่วมแข่งขันทักษะต่างๆ เพ่ือเป็นประสบการณ์ท่ีดีในการเรียนรู้ ดังจากผลงาน
ที่ผ่านมาของนักเรียนที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทั้งในระดับจังหวัด เขตพื้นที่
การศึกษาและประเทศมาแล้ว อีกทั้งทางสมาคมศิษย์เก่าก็ได้ด�าเนินการตามนโยบายหลัก คือ เราจะคอยเป็นแรงสนับสนุนให้ศิษย์ปัจจุบัน
ได้มีโอกาสเหล่านี้มากขึ้น โดยการมอบทุนการศึกษาต่างๆ ให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา และในภาคเรียนที่ 2 นี้ ทางสมาคมศิษย์
เก่าก็พร้อมให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ศิษย์ปัจจุบันที่ก�าลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 และปีที่ 6 
ได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมจากสถาบันกวดวิชาในโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สอนเสริม) เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ
สงูต่อไป และอกีหลายโครงการทีพ่ร้อมให้การส่งเสรมิ การสนบัสนนุอย่างเตม็ทีอ่นัเป็นประโยชน์แก่ศษิย์ปัจจบุนัและโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม
ของเรา 

ในโอกาสนีข้อเชญิชวนบรรดาศษิย์เก่าทกุท่านและศษิย์ปัจจบุนัทีก่�าลงัจะจบ ให้กลบัมาร่วมอดุมการณ์ในการเป็นศษิย์เก่าทีมี่ความกตญัญู
ต่อโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแห่งนี้ เพื่อเป็นพลังและก�าลังใจให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และน้องๆ ของเราจากรุ่นสู่รุ่นสืบไป

(นายอุเทน วงศ์ไชย)
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

สารจากรองผู้อ�านวยการ

สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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ท่านผู ้ปกครองนักเรียน ท ่านคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครู คณะกรรมการ
ศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ที่เคารพทุกท่าน 

ผมถือโอกาสนี้กล่าวลาทุกท่านเนื่องจากผมได้รับค�าสั่งจากส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนแม่ใจวทิยาคม อ�าเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา ทัง้นีต้ัง้แต่ วนัที ่2 ตลุาคม 
2557 ต้องกราบขออภยัทกุท่านทีไ่ม่ได้มาลาทกุท่านด้วยตนเอง ตัง้แต่ผมได้มาปฏบิตัหิน้าทีผู้่อ�านวยการโรงเรยีน
ดงเจนวิทยาคมสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 วันที่ผม
มอบหมายงานก่อนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนแห่งใหม่นับเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 ปี 9 เดือน 3 วัน ในช่วงเวลาที่
ผมปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคมผมมีความสุขในการท�างาน ได้รับความร่วมมือจากคณะครูโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ท่านผูป้กครองนกัเรยีนทกุท่าน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สมาคมผูป้กครองและคร ูสมาคม
ศิษย์เก่า ตลอดจนถึงนักเรียน และชุมชนเป็นอย่างดี ผมได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียน
อย่างเต็มความสามารถเน้นพฒันาคณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนให้ได้มาตรฐาน ส่งเสรมิความเป็นเลศิทางด้าน
วชิาการ วิชาชพี ด้านศลิปะ ดนตร ีกฬีา ปรบัปรงุพัฒนาด้านอาคารสถานทีใ่ห้สะอาดสวยงาม ส่งเสรมิให้นกัเรยีน
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจนได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคเหนือจนถึงระดับ
ประเทศโดยความร่วมมอืของคณะครูในการเป็นผูฝึ้กสอนแนะน�า ลูกๆนกัเรียนดงเจนวทิยาคมเป็นคนด ีใฝ่เรียนรู้
ผ่านทางด้านกจิกรรม กล้าแสดงออก ปัญหาทางด้านความประพฤตมิน้ีอยมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากผูป้กครองนกัเรยีน
ได้ให้การอบรม สั่งสอนและปลูกฝังให้ลูกหลานของท่านเป็นคนดี เหตุที่ผมได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งที่โรงเรียน
แม่ใจวิทยาคม เนื่องจากมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพะเยาพะเยาเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 
กันยายน 2557 จ�านวน 4 โรงเรียน จึงมีการโยกย้ายตามวิถีชีวิตราชการ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครู คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้น�าชุมชน ตลอดจนถึงนักเรียนทุกคน และคณะครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาของโรงเรยีนทกุท่านทีใ่ห้ความร่วมมอืและสนบัสนนุในการบรหิารงานทีโ่รงเรยีนดงเจนวทิยาคมสถาบนัอนั
ทรงเกยีรตแิห่งนีต้ามหลกัการการบรหิารแบบมีส่วนร่วมเป็นอย่างดส่ีงผลต่อคุณภาพชีวติ คุณภาพการศกึษาของ
ลูกๆ นักเรียนดงเจนวิทยาคมทุกคน 

ผมถือโอกาสนี้กราบลาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขออ�านวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
สุขภาพดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ พบพานแต่สิ่งที่ดีๆ ตลอดไป

(ผู้อ�านวยการอุทร นัดดากุล)
อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สาร จากผู้อ�านวยการอุทร นัดดากุล 
ในโอกาสที่ได้ย้ายจากดงเจนวิทยาคม
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ขอแสดงความยินดีกับผู ้ อ� านวยการอุทร นัดดากุล 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เนื่องในโอกาสย้ายเพื่อ
ด�ารงต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัด
พะเยา ผู้อ�านวยการอุทร นัดดากุล วิทยฐานะ ผู้อ�านวยการ
ช�านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งอื่นๆ ได้แก่

• ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สพม.36
• คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา
• คณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดพะเยา
• คณะกรรมการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
• คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 1
• เลขานุการกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา

ผลงานดีเด่น
• รางวัลคนดีศรีเชียงราย ระดับจังหวัด สาขาภูมิปัญญา

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ประจ�าปีพุทธศักราช 2548 
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

• รางวัลบุคลากรแกนน�าปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขา
บริหารสถานศึกษา (มัธยมศึกษา) ประจ�าปีพุทธศักราช 
2549 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

• รางวลัผูบ้ริหารรักการอ่าน ระดบัมัธยมศกึษา (ขนาดกลาง) 
ระดบัยอดเยีย่ม ประจ�าปีพทุธศกัราช 2552 จากส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2

• รางวัลผู ้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาดีเด่น 
ประจ�าปีพุทธศักราช 2553 จากส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาพะเยา เขต 2

• รางวลัผูป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษา ทีป่ฏบิติัหน้าทีต่าม
มาตรฐานและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพ เนื่องในโอกาส
วันครู 16 มกราคม พุทธศักราช 2554

• รางวลัครเูกยีรตยิศ ประเภท ผูอ้�านวยการโรงเรียน ประจ�า
ปีการศึกษา 2556 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 36

บนเส้นทางคุรุเกียรติยศ
ด้วยรักและศรัทธามีมาให้	 วันแห่งความยิ่งใหญ่จึงปรากฏ

น�้าเงินเหลืองก้องชื่อลือลาภยศ	 ผู้ก�าหนดสร้างชื่อเลื่องลือนาม
ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เป็นหนึ่ง	 ค�าเคยซึ้งตรึงใจให้เกรงขาม
จุ่งจ�าเริญยิ่งใหญ่ไปทุกยาม	 ยังติดตามศรัทธา	“ท่านอุทร”
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โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดงาน “ดงเจนมุทิตาจิตสดุดี” เพื่อแสดงมุทิตาจิต

แด่ท่านรองผู้อ�านวยการอรทัย วรรณมุนินทร์ เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. 

โดยมผีูอ้�านวยการอทุร นดัดากลุ เป็นประธานในพธิ ีรองผูอ้�านวยการอรทยั วรรณมนุนิทร์ 

ต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียน กลุ่มงานบริหารทั่วไป เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2497 

จบการศึกษาชั้นสูงสุด ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการบริหาร

การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้สร้างคุณประโยชน์ ความดีงาม แก่โรงเรียนดงเจน

วทิยาคม นานัปการ พวกเราชาวน�า้เงนิเหลืองจะสบืทอดเจตนารมณ์ของท่านในการพฒันา

โรงเรียนให้ก้าวหน้าสืบไป

ดงเจนมุทิตาจิตสดุดี
เมื่อถึงวนัเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษยีณเวยีนมาน่าใจหาย

ต้องอ�ำลำจำกกันแสนอำลัย	 แต่สำยใยควำมผกูพนัยงัมั่นคง
คณุควำมดปีระจักษ์เป็นหลักฐำน	 ตรำกตร�ำงำนอย่ำงซื่อสัตย์มิใหลหลง
พฒันำชำตไิทยให้ยืนยง	 เกียรตดิ�ำรงก้องปรำกฏมิวำงวำย
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คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน คร ูบคุลากร ผูป้กครองนกัเรียน และนกัเรียนโรงเรียนดงเจนวทิยาคม ยนิดต้ีอนรบั
ท่านผู้อ�านวยการถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายเพื่อด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ด้วยความ
ยินดียิ่ง

แนะน�ำครูใหม่...

ก้าวสู่รั้ว
น�้าเงินเหลือง

นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์
การศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

วิทยฐานะ ผู้อ�านวยการช�านาญการ

คือก้าวใหม่ก้าวเสริมมาเติมต่อ	 ให้	“ดอคอ”	จรัสไกลในโลกหล้า
เสริมด้วยรักด้วยมนัสพัฒนา	 แลมุ่งมั่นก้าวหน้าสืบต่อไป
ด้วยรักและศรัทธามีมามอบ	 หวังประกอบการศึกษาพายิ่งใหญ่
เสริมกิจด้วยความหวังก�าลังใจ	 คือพลังมอบให้	“ท่านถวิลจิต อินต๊ะวงศ์”
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เชิดชูครูคนเก่ง
 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อและ
นวัตกรรมครู (Educational Media and Innovation Contest) ประจ�าปีการศึกษา 2557 จัดขึ้น ณ หอประชุม
เฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

ประเภทสื่อเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ค�าสมาส ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
(มัธยมศึกษาตอนต้น)
ผลการตัดสิน ดีเยี่ยม 87.43 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูเฉลิมพล มาปิ๊ก 

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ส�าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
ผลการตัดสิน ดีเยี่ยม 86.30 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี 

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรือ่ง วนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา ส�าหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
ผลการตัดสิน ดีเด่น 75.75 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูศิวัชญา ไชยมงคล 

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศานา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
ผลการตัดสิน ดีเด่น 74.25 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูฟองนวล ผลมาก 

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง วัย รุ ่น อารมณ์และความเสี่ยงต ่อการ
มีเพศสัมพันธ์ ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 (มัธยมศึกษาตอนต้น) 
ผลการตัดสิน ดีเยี่ยม 85.68 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพัชรา จันทร์ทิพย์ 

ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เ รื่ อ ง  ก า ร ซื้ อ ข า ย สิ น ค ้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ด ้ ว ย
ระบบ ICT ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ผลการตัดสิน ดีเยี่ยม 86.00 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูพัธนี วุฒนะเดชกร 
ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่ อ ง  ส ่ วนประกอบของคอมพิว เตอร ์ 
ส�าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2
(มัธยมศึกษาตอนต้น) 
ผลการตัดสิน ดี 62.20 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูทิวาภรณ์ สมศรี 
ผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง ระบบเสียงภาษาจีน ส�าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) 
ผลการตัดสิน ดีเยี่ยม 87.00 คะแนน
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ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร

ส�าเร็จการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูมณฑยา ภูแสงศรี
ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ 
เป็น ครูช�านาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูฟองนวล ผลมาก
ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
จากคุรุสภาจังหวัดพะเยา

ครูวาสนา ปาลี 
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

“ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ�าปี 2557 (รุ่นที่ 3 )”
ที่ได้ด�าเนินชีวิตปราศจากอบายมุข 6 สมกับเป็นแม่พิมพ์ของชาติ 

เป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน ชุมชน และปลูกฝังนักเรียน
ให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองดีต่อไป 

ณ หอประชุมใหญ่คุรุสภา ในวันที่ 2 กันยายน 2557

ขอแสดงความยินดีกับ
คุณครูมยุรี เชื้อหมอ

ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจ�าปี 2557 จากส�านักงานคุรุสภา 
ในงานวันครูโลก 5 ตุลาคม 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกานต์ธีรา วาเพ็ชร 

ผลงาน แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
เรื่อง เซต ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผลการตัดสิน ดีเยี่ยม 87.00 คะแนน

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูชไมพร สุธรรม 

ผลงาน ชุดกิจกรรม 
เร่ือง กิจกรรมเสนอตัวแบบเพื่อส ่งเสริมความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
ผลการตัดสิน ดีเด่น 78.55 คะแนน

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจ�าปีการศึกษา 2557
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ระหว่างวันที่ 23 และ 25-26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระภาษาไทย

ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 ทองแดง 1. น.ส.กันยารัตน์ ตันกูล 1. นางวาสนา ปาลี

2 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 เงิน 1. น.ส.อรนุช ต้นศรี 1. นางวาสนา สินพยัคฆ์

3 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 เงิน 1. ด.ญ.จันทัปปภา บุญเรือง 1. นางเรือนค�า ค�าโมนะ

4 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.นงนภัส เดชบุญ 1. น.ส.นพวรรณ ใสวรรณ์

5 การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ณัฐกานต์วงศ์ไชย 1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

6 การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. นายจักรพงษ์ วงศ์ไชย 1. นางเรือนค�า ค�าโมนะ

7 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ฐิติรัตน์ วงค์ไชย
2. ด.ญ.บัวชมพู ภิมุข
3. ด.ญ.เพ็ญพิชชาอินทาโย

1. นางเรือนค�า ค�าโมนะ
2. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน
 

8 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.นิโลบล ปวงงาม
2. น.ส.ปัทมาวดี อุปะละ
3. น.ส.วิภาดา ยาสาร

1. น.ส.นพวรรณ ใสวรรณ์
2. นางวาสนา สินพยัคฆ์
 

9 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.สิรินทิพย์ เชียงมูล
2. ด.ญ.อริศรา อิ่นแก้ว

1. นางวาสนา ปาลี
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

10 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 ทอง 1. นายจิรกิตติ์ ฟองจ�า
2. น.ส.จุไรรัตน์ วงศ์ไชย

1. นางวาสนา สินพยัคฆ์
2. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน

✰ (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทองแดง 1. นายทินวัฒน์ ค�าชุ่ม 1. นายสุรจิต จิตตางกูร

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. นายจักริน บุญตือ 1. นายยงยุทธ ตนบุญ

3 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.1-ม.3

เงิน 1. นายจารุวัฒน์ จ�ารัส
2. นายรุ่งโรจน์ ทองจ�าปา

1. นายเฉลิมพล มาปิ๊ก
 

4 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม 
GSP ม.4-ม.6

ทอง 1. นายจตุรงค์ พวงค�า
2. นายวัฒนา สุขหงษ์

1. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร
 

5 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 ทองแดง 1. ด.ช.ณัฐชาติ จ�ารัส 1. นายอร่าม สมศรี

6 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 เงิน 1. น.ส.สิริวิมล พิมแสง 1. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 เงิน 1. น.ส.นิภาพรรณ เรียบร้อย
2. น.ส.นิภาวรรณ ฟักแก้ว
3. น.ส.วัลย์ลิการ์ วงค์ไชย

1. นางสุพัตรา นาแพร่
2. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ

2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เงิน 1. น.ส.ณัฐธิรา ใจกว้าง
2. น.ส.นันทิชา พวงจ�า
3. นายบัณฑิต เผ่าศรีไชย

1. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศ
2. นางสุพัตรา นาแพร่

3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทองแดง 1. น.ส.ชนษิฐา ปาลกวงศ์ ณ อยธุยา
2. น.ส.นิตยา ไชยกุล
3. น.ส.รตินันท์ เผ่าปินตา

1. นางภัคจิรา สารทอง
2. น.ส.ศศิธร บุญสูง
 

4 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ทอง 1. นายกฤษฎา มีเชาว์
2. น.ส.พลอยชมพู น้อยทูล
3. นายพันธกร มาฟู

1. นางภัคจิรา สารทอง
2. น.ส.ศศิธร บุญสูง
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ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

5 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.4-ม.6

ทอง 1. น.ส.ณัฐกานต์ กาไชย
2. น.ส.ปนัดดา หล่อวงศ์
3. น.ส.พนิตษา ฟองค�า

1. นางจินดา เชื้อเมืองพาน
2. น.ส.ศิริขวัญ หวลอารมณ์
 

6 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 เงิน 1. นายอังคาร อุ่นเปี้ย
2. นายเจนณรงค์ ทวอีภริดบีญุตา

1. นายบัญชา อานนท์
2. นางจินดา เชื้อเมืองพาน

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การประกวดเพลงคุณธรรม  ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ชลิตตา วงค์ไชย 2. ด.ญ.วนิศรา วรกิจสาทร
3. ด.ญ.ศุภกานต์ ฟักแก้ว 4. ด.ช.อภิชาต ดุเหล่า
5. ด.ญ.อังคณา ปัญญาเสน

1. น.ส.มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
 

2 การประกวดเพลงคุณธรรม  ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.กันติยา เนินแฝก 2. น.ส.กัลยา เรียบร้อย
3. น.ส.ฝนดาว ส่องแสง 4. น.ส.มัลลิกา ส่องแสง
5. น.ส.สกาวเดือน มณี

1. น.ส.มยุรฉัตร ผิวอ่อนดี
 

3 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.จิตรานุช นาระจิตต์ 2. ด.ช.ทิวากร กัลยา
3. ด.ญ.นฤมล ระวังทรัพย์ 4. ด.ช.ภัทรภณ ตนบุญ
5. ด.ช.ศิริพงษ์ แสงเขียว

1. นางวารินทร์ ท้าวขว้าง
2. น.ส.จุฑามาศ หาญชนะ
 

4 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง 1. นายนรสิงห์ วงศ์ไชย 2. นายศรันย์ วงศ์วิทย์
3. น.ส.สุภาพักตร์ ชื่นวงศ์ 4. นายอภิวัฒน์ คิดดี
5. น.ส.เรณุกา เดชบุญ

1. นางวารินทร์ ท้าวขว้าง
 

5 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ทอง 1. นายจักริน บุญตือ 2. น.ส.ญาณัจฉรา ใจกว้าง
3. น.ส.ณัฐมล บุญรัตน์ 4. นายนครินทร์ อินทาโย
5. นายนรวีร์ ศรีบุญเรือง

1. นางภรศศิร์ ค�าคม
2. นางศิวัชญา ไชยมงคล
 

6 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ทอง 1. นายกิตติพงศ์ ดุเหว่า 2. นายกิตติศักดิ์ เจนใจ
3. น.ส.ณัฐจิรา ทานา 4. นายณัฐพล มุสุ
5. นายทักษิณ จ�ารัส 6. นายนัฐวัฒน์ ปัญญาฟู
7. นายนันทวัฒน์ พันธ์ค�า 8. น.ส.พัชราภรณ์ วันมหาชัย
9. น.ส.ภัททิยา เผ่าศรีไชย 10. น.ส.รัชนานันท์ มาฟู
11. น.ส.รุ่งทิวา กองแก้ว 12. น.ส.วนิดา ดุเหมา
13. น.ส.วรรณิภา รับงาน 14. น.ส.ศิริพร แสงเขียว
15. นายสรายุทธ ฟักแก้ว 16. นายสุทธิพงษ์ วงค์ไชย
17. นายสุธาสิน สุยะวงศ์ 18. น.ส.สุภัสสร อวดหาญ
19. น.ส.อมรินทร์ นาระจิตต์ 20. น.ส.อรอนงค์ ระวังทรัพย์

1. นางภรศศิร์ ค�าคม
2. นางศิวัชญา ไชยมงคล
 

7 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.โศภิดา มโนภัทรกุล 1. นางกัลยา อินทร์ไชย

8 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.ปิยวรรณ ลีวริชสกุล 1. นายณรงค์ อุตโม

9 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 เงิน 1. ด.ช.จุรินทร์ ด�าสนิท
2. ด.ญ.อลิชา เตชะสาย

1. นางศิวัชญา ไชยมงคล
2. นางประยงค์ วังผา

10 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทอง 1. นายปัฐพี งานหมั่น
2. น.ส.สุนิสา ชื่นวงศ์

1. นางศิวัชญา ไชยมงคล
2. นางประยงค์ วังผา

11 ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.1-ม.3 ทองแดง 1. ด.ญ.พัฒนิตดา บุญประเสริฐ
2. ด.ญ.ภิรัญญา คาโตริ

1. นางกัลยา อินทร์ไชย
2. นายณรงค์ อุตโม

12 ตอบปัญหาสังคมศึกษา ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. น.ส.จิดาภา แก้วบุญเสริฐ
2. น.ส.นฤมล นามวงศ์

1. นายณรงค์ อุตโม
2. นางกัลยา อินทร์ไชย

กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 โครงงานสุขศึกษา  ม.1-ม.3 ทอง ✰ 1. ด.ช.ฐิติวัสส์ ส่องแสง
2. ด.ช.ณัฐพงษ์ บัวบาน
3. ด.ญ.อริศรา อิ่นแก้ว

1. น.ส.ฟองนวล ผลมาก
 

2 โครงงานสุขศึกษา ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.กุลนันท์ ตันกูล
2. น.ส.ชณิดา ราชนิภา
3. นายเรวัตร ชื่นวงศ์

1. น.ส.ฟองนวล ผลมาก
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ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

3 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 เงิน 1. ด.ญ.ปิยมน พวงค�า
2. ด.ญ.วิลาวัณย์ ฟักแก้ว

1. นายบัญชา บุญเรือง
2. นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง

4 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 เงิน 1. น.ส.ญาสุมินทร์ ใจกว้าง
2. น.ส.ปัทมา วงศ์ไชย

1. นายอทิธพิล เทอืกธรรมมา
2. นายสุวิทย์ อวิรุตม์

✰ (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

กลุ่มสาระศิลปะ

ที่ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 ทัศนศิลป์ การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 ทอง 1. นายวีระพงษ์ ศรีสมบัติ 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

2 ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทอง 1. นายปฏิพันธุ์ ปลูกเรือน 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

3 ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ทอง 1. นายยุทธนที วงศ์ไชย 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

4 ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ทอง 1. นายเสถียรพงศ์ วงศ์ไชย 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

5 ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.กัญญารัตน์ จ้ายหนองบัว
2. ด.ญ.ตันหยง ขยันขาย

1. นางมยุรี เชื้อหมอ

6 ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. นายสิทธิชัย ฟองจ�า 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

7 ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ทอง 1. นายนิพิพนธ์ วงศ์ไชย
2. นายวิทยากรณ์ จ�ารัส
3. นายศักดินนท์ ก้อนค�า

1. นางมยุรี เชื้อหมอ
 

8 ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. นายกิตติพัฒน์ คงหมี
2. นายครรชิต ชอบจิต
3. น.ส.นฤชนาท ไก่แก้ว
4. นายสุเมศ ประเสริฐศรี
5. นายหิรัณย์ ศุภรัตน์อังกูร
6. นายอดิเทพ บุญเพิ่มพูล

1. นายอิทธิกร มาฟู
2. นายบัญชา บุญเรือง
3. นายประพันธ์ ปนยะ
 

9 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - 1. ด.ช.กิจการ ปัญญาฟู 1. นายอิทธิกร มาฟู

10 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ยุวธิดา นามวงค์ 1. น.ส.พนิดา ฟักแก้ว

11 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทอง ✰ 1. ด.ช.ถิรพล ขันทะกิจ 1. นายอิทธิกร มาฟู

12 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. นายครรชิต ชอบจิต 1. นายอิทธิกร มาฟู

13 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ฐานิกา เกียสเสิ้น 1. นายอิทธิกร มาฟู

14 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.พัชรินทร์ ผ่องศรี 1. นายอิทธิกร มาฟู

15 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ช.กิจการ ปัญญาฟู 1. นายอิทธิกร มาฟู

16 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง 1. นายวาสกรณ์ วรรณทวี 1. นายอิทธิกร มาฟู

17 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ทอง✰ 1. ด.ญ.ฐานิกา เกียสเสิ้น 1. นายอิทธิกร มาฟู

18 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.เบญจวรรณ ช�านาญกลิ้ง 1. นายอิทธิกร มาฟู

20 ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทอง ✰ 1. ด.ช.ถิรพล ขันทะกิจ 1. นายอิทธิกร มาฟู

21 ดนตรี การแข่งขันขบัร้องเพลงพระราชนพินธ์ ประเภทชาย  ม.4-ม.6 ทอง 1. นายอดิเทพ บุญเพิ่มพูล 1. นายบัญชา บุญเรือง

22 ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญงิ ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. น.ส.เมทินี เสมอเชื้อ 1. นายอิทธิกร มาฟู

23 นาฏศิลป์ การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เงิน 1. ด.ญ.ฉัตรชนก ตันกูล
2. ด.ญ.ชฎารัตน์ ชื่นวงศ์
3. ด.ญ.ณัฐชา เครือสาร
4. ด.ช.ณัฐพล อินต๊ะ
5. ด.ญ.ณิชกมล นรินทร์วงศ์
6. ด.ช.ทินวัฒน์ ค�าชุม
7. ด.ช.นันทพงษ์ มีทอง
8. ด.ญ.ปุญญิศา ศรีพะเนิน
9. ด.ญ.สุภาพักตร์ ชื่นวงค์
10. ด.ช.อภิวัฒน์ กรรณิการ์

1. น.ส.สุบรรญา ปุลิโส
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ที่ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

24 นาฏศิลป์ การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 เงิน น.ส.กมลจันทร์ บัวเทศ
2. น.ส.กัญญารัตน์ เผ่าปินตา
3. นายกิตติศักดิ์ เจนใจ
4. น.ส.จุฑาทิพย์ ธรรมศิริ
5. นายณัฐพล ธะนู
6. นายทวีรัตน์ โลมะวิสัย
7. นายทักษิณ หวัง
8. น.ส.ธิราพร วุฒิไชยา
9. น.ส.ภวิกา ฟองจ�า
10. นายวณิช วงศ์ไชย

1. น.ส.สุบรรญา ปุลิโส
 

25 นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.กมลวรรณ ไชยกุล
2. ด.ญ.ณัฎกานต์ วงศ์ไชย
3. ด.ญ.ณัฎธิดา ศรีวะรา
4. ด.ญ.นิภัทธา ดวงจันทร์
5. ด.ญ.เนตรอัปสร แก้วค�า
6. ด.ญ.เปรมฤทยั เกษตรวทิย์

1. น.ส.สุบรรญา ปุลิโส
 

26 นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 เงิน 1. น.ส.กนกวรรณ ชุ่มใจ
2. น.ส.กมลจันทร์ บัวเทศ
3. น.ส.นุชชบา สิงห์แก้ว
4. น.ส.นุสสรา มหาป่า
5. น.ส.พรพิมล ดูการดี
6. น.ส.ยลดา ชื่นดี

1. น.ส.สุบรรญา ปุลิโส
 

27 นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์  ม.1-ม.3 - 1. ด.ญ.กฤติยาณี บุญเรือง
2. ด.ญ.ชนิภรณ์ ระวังทรัพย์
3. ด.ญ.ธุวพร ไชยชนะ
4. ด.ญ.วิลาวัณย์ ฟักแก้ว
5. ด.ญ.ศศิวิมล ดูการดี
6. ด.ญ.แพรวพรรณ บุญมา

1. น.ส.สุบรรญา ปุลิโส
 

✰ (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. น.ส.ตวงรัตน์ มโนภัทรกุล 1. Mr.Shayne Richard Hume

2 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. ด.ช.ธีระพล ขันทะกิจ 1. น.ส.ชุดาภรณ์ แท่นอ่อน

3 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. น.ส.อาภัสรา ไชยกุล 1. Mr.Shayne Richard Hume

4 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 ทองแดง 1. น.ส.อรยา วงศ์สม 1. นางทัศนีย์ ขัดทะเสมา

5 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.กาญจนา เป็กตานะ
2. ด.ญ.นฤมล วงค์ชัยนาท
3. ด.ญ.นันทิชา แซ่ตั้ง
4. ด.ญ.ปณิดา วงศ์ไชย
5. ด.ญ.เบญญาภา ชัยชนะ

1. นางพิมพา สารเร็ว
2. Mr.Brian A.ofima
 

6 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ทอง 1. นายณัฐพงษ์ สุค�า
2. น.ส.ธัญลักษณ์ แก้วแดง
3. น.ส.ธัญวรัตน์ ก้อนค�า
4. น.ส.สุชาดา ฟักแก้ว
5. น.ส.สุธัญญา กันทะวงค์

1. นายสุรชัย วรภูรีกุล
2. Mr.Brian A.ofima
 

7 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ช.พงพิพัฒน์ อินทะไชย 1. น.ส.ทิวาภรณ์ สมศรี

8 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.ลออรัตน์ เดชบุญ 1. น.ส.ทิวาภรณ์ สมศรี

9 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.อรณิช เกิดกุล 1. น.ส.กาญจนา ผาตธิ�ารงศกัดิ์

10 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.ณัฐฐินี ปงไชยา 1. น.ส.กาญจนา ผาตธิ�ารงศกัดิ์

11 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAn QUIZ ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.ธนพร อุษา
2. น.ส.พัชรีภรณ์ ไชยกุล

1. นายสุรชัย วรภูรีกุล
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ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

12 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.กรรณิการ์ สีธิ
2. น.ส.พรนภา หริ่งเรไร
3. น.ส.อรยา ฟักแก้ว

1. น.ส.กาญจนา ผาตธิ�ารงศกัดิ์
 

13 การแข่งขันอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5 ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.ธัญญาเรศ สิงห์แก้ว
2. นายนนทนัตถ์ สิงห์แก้ว

1. น.ส.กาญจนา ผาตธิ�ารงศกัดิ์
 

14 การแข่งขันเขียนตามค�าบอกภาษาญี่ปุ่น ม.4 ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. นายอภิเทพ ส่องแสง
2. นายเฟื่องวิชชุ์ ฤทธิชนา

1. น.ส.กาญจนา ผาตธิ�ารงศกัดิ์
 

15 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ณัฏฐนิชา ไชยวุฒิ
 

1. น.ส.ทิวาภรณ์ สมศรี
2. น.ส.ศศิวิมล หล้าป้อม

16 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ทองแดง 1. น.ส.กนกวรรณ แก้วสา
 

1. น.ส.ทิวาภรณ์ สมศรี
2. น.ส.ศศิวิมล หล้าป้อม

17 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3 - 1. ด.ญ.วราภรณ์ ฟักแก้ว
 

1. น.ส.ทิวาภรณ์ สมศรี
2. น.ส.ศศิวิมล หล้าป้อม

18 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.รัชนีกร เอี่ยมฉิม
 

1. น.ส.ทิวาภรณ์ สมศรี
2. น.ส.ศศิวิมล หล้าป้อม

✰ (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.1-ม.3

ทอง 1. ด.ญ.ศิรประภา สุยะหลาน
2. ด.ช.อภิรักษ์ ฟักแก้ว
3. ด.ญ.แทรมรินทร์ บุญตัว

1. นางวาสนา ปาลี
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
 

2 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.4-ม.6

ทอง 1. น.ส.ญาสุมินทร์ หมอเก่ง
2. น.ส.พิมพ์ชนก ดูการดี
3. น.ส.สุพัชรี ก้อนค�า

1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
2. นางวาสนา ปาลี
 

3 การประกวด
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน 
ม.4-ม.6

ทอง 1. น.ส.ญาณัจฉรา ไชยวุฒิ
2. น.ส.สินิทธา ธีระสาสน์
3. นายเทพฤทธิ์ เพ็ชรดวงดี

1. นางรัตนา อานนท์
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
 

4 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - 1. ด.ญ.คัทลียา ดวงต๋า
2. ด.ญ.สุทธิดา ไชยกุล

1. นางพิมพา สารเร็ว
2. นายสุรชัย วรภูรีกุล

5 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 - 1. นายธีระพล ไชยวุฒิ 1. นายสุรชัย วรภูรีกุล

6 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 - 1. น.ส.ศิริกานดา ฟองค�า
2. ด.ช.เทียนชัย เรียบร้อย

1. น.ส.กรรณิการ์ รินจ้อย
2. นางมาลัย ใจวุฒิ

7 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 - 1. น.ส.นฤมล ส�าเนียง 1. นางมาลัย ใจวุฒ

8 การแข่งขันค�าคม ม.1-ม.3 - 1. ด.ญ.ขวัญพชิชา อนิต๊ะรกัษา
2. ด.ญ.ยุพารัตน์ ศรีดวงใจ

1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
2. นางรัตนา อานนท์

9 การแข่งขันค�าคม ม.4-ม.6 - 1. นายเกรียงไกร ชื่นจิต 1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

10 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - 1. ด.ช.ณัฐพล สมุทรจักร 1. นางปวิชญา จินดา

11 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 - 1. นายฤชานนท์ ฟักแก้ว 1. น.ส.กรรณิการ์ รินจ้อย

12 การแข่งขัน Cross word ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. ด.ญ.คัทลียา ดวงต๋า
2. ด.ญ.สุทธิดา ไชยกุล

1. นางพิมพา สารเร็ว
 

13 การแข่งขัน Cross word ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. นายธีระพล ไชยวุฒิ
 

1. นายสุรชัย วรภูรีกุล
2. นางพิมพา สารเร็ว

14 การแข่งขัน A Math ระดับเขตพื้นที่  ม.1-ม.3 ทอง 1. น.ส.ศิริกานดา ฟองค�า
2. ด.ช.เทียนชัย เรียบร้อย

1. น.ส.กรรณิการ์ รินจ้อย
2. นางมาลัย ใจวุฒิ

15 การแข่งขัน A Math ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.นฤมล ส�าเนียง
 

1. นางมาลัย ใจวุฒิ
2. น.ส.กรรณิการ์ รินจ้อย

16 การแข่งขันค�าคม ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3 ทองแดง 1. ด.ญ.ขวัญพชิชา อนิต๊ะรกัษา
2. ด.ญ.ยุพารัตน์ ศรีดวงใจ

1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
2. นางรัตนา อานนท์

17 การแข่งขันค�าคม ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 เงิน 1. นายเกรียงไกร ชื่นจิต 1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
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ที่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

18 การแข่งขันซูโดกุ ระดับเขตพื้นที่ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. ด.ช.ณัฐพล สมุทรจักร
2. ด.ช.ภาณุพงษ์ ห้วยลึก

1. นางปวิชญา จินดา
 

19 การแข่งขันซูโดกุ ระดับเขตพื้นที่ ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. นายฤชานนท์ ฟักแก้ว 1. น.ส.กรรณิการ์ รินจ้อย

✰ (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-book) ม.1-ม.3

เงิน 1. น.ส.พิมพากานต์ พรมวัง
2. น.ส.เจนจิรา ทรงกุล

1. นายณรงค์กรณ์ ธนานรัุกษ์กุล
2. นายนพดล สายพรม

2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ทองแดง 1. น.ส.ชลิตตา วงค์ไชย
2. นายณัฐพล วงค์ไชย

1. นายณรงค์กรณ์ ธนานรัุกษ์กุล
2. นายนพดล สายพรม

3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ทองแดง 1. น.ส.อชริญาณ์ เวฬุวนารกัษ์
2. น.ส.อมรรัตน์ สุภาษา

1. นายธนกฤต ปิงน�้าโท้ง
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานรัุกษ์กุล

4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.กมลพรรณ หลักค�า
2. ด.ญ.ชนิภรณ์ ระวังทรัพย์
3. ด.ญ.ประณตีศิลป์ เครือสาร

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์
 

5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทอง 1. น.ส.กนกพร จินะ
2. น.ส.นิชนิภา กันทะไชย
3. น.ส.สุวนันท์ วงศ์ไชย

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์
 

6 การงานอาชีพ การแข่งขั้นท�าอาหาร น�้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ณิชกมล นรินทร์วงษ์
2. ด.ญ.รัชนีกร ยาสาร
3. ด.ญ.วีระญา สมศรี

1. นางมณฑยา ภูแสงศรี
 

7 การงานอาชีพ การแข่งขันการท�าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) 
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

ทอง 1. น.ส.จุฑามาศ ไชยกุล
2. น.ส.ณัฐบล เหล็กหล่อ
3. นายพงศกร บุญปั๋น

1. นางมณฑยา ภูแสงศรี
 

8 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ ม.1-ม.3 ทองแดง 1. ด.ญ.ธนัชชา โสมนัส
2. ด.ญ.ธุวพร ไชยชนะ
3. ด.ญ.ภัทริยา อวดหาญ

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์
 

9 การงานอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาธุรกิจ ม.4-ม.6 ทอง ✰ 1. น.ส.ณัฐธิดา เรียบร้อย
2. น.ส.ดารารัตน์ เบาใจ
3. นายต่อศักดิ์ นามค�ามี

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์
 

10 การงานอาชีพ การแข่งขันท�าบัญชี ม.1-ม.3 ทอง 1. ด.ญ.ธนัชชา โสมนัส
2. ด.ญ.ธุวพร ไชยชนะ
3. ด.ญ.ภัทริยา อวดหาญ

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์
 

11 การงานอาชีพ การแข่งขันท�าบัญชี ม.4-ม.6 เข้าร่วม 1. น.ส.ณัฐธิดา เรียบร้อย
2. น.ส.ดารารัตน์ เบาใจ
3. นายต่อศักดิ์ นามค�ามี

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์
 

✰ (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

นักเรียนเรียนร่วม

ที่ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ ชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 เรียนร่วม - 
ศิลปะ

การแข่งขนัการวาดภาพระบายส ีประเภทบกพร่องทางสตปัิญญา ม.1-ม.3 ทอง ✰ 1. ด.ญ.สิรินทรา เบิกบาน
 

1. นางมยุรี เชื้อหมอ
 

2 เรียนร่วม - 
ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
ม.4-ม.6

ทอง ✰ 1. น.ส.ปิยวรรณ ฟองค�า
 

1. นางวาสนา ปาลี
 

✰ (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภาค

สรุปผล

เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม

68 15 11 9
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ญ. ยุพารัตน์ ศรีดวงใจ 1/1 3.98 ดีเยี่ยม

2 ด.ญ. ปฐมาวดี หน่อแก้ว 1/2 3.94 ดีเยี่ยม

3 ด.ช. อภิชาต ดุเหว่า 1/2 3.93 ดีเยี่ยม

4 ด.ญ. ปวีณา นามแก้ว 1/2 3.82 ดีเยี่ยม

5 ด.ญ. สุจิตรา สงวนใจ 1/2 3.79 ดีเยี่ยม

6 ด.ช. จตุรวิชญ์ ใจหาญ 1/1 3.74 ดี

7 ด.ช. สรศักดิ์ กาวิเต 1/1 3.72 ดี

7 ด.ญ. ศรุตา พลูแก้ว 1/1 3.72 ดี

7 ด.ญ. คัทรียา ไชยกุล 1/2 3.72 ดี

10 ด.ญ. เกศรา เรียมสาร 1/2 3.68 ดี

10 ด.ญ. ณัฏฐนิชา ไชยวุฒิ 1/4 3.68 ดี

12 ด.ญ. ขวัญพิชชา อินต๊ะรักษา 1/1 3.62 ดี

12 ด.ญ. อรวรรณ ก้อนค�า 1/1 3.62 ดี

14 ด.ช. เทียนชัย เรียบร้อย 1/1 3.60 ดี

14 ด.ญ. พรรณวรินทร์ อินทร์ทิพย์ 1/1 3.60 ดี

16 ด.ญ. นฤมล ชื่นวงศ์ 1/2 3.58 ดี

17 ด.ญ. สุวรา วรกิจพาณิชย์ 1/3 3.56 ดี

18 ด.ช. ณัฐพล สมุทรจักร 1/1 3.53 ดี

19 ด.ญ. ธนพร ปัญญาดี 1/2 3.51 ดี

20 ด.ญ. เกศรินทร์ แก้วมา 1/2 3.50 ดี

20 ด.ญ. วริศรา หมอเก่ง 1/4 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ญ. นันทิชา แซ่ตั้ง 2/1 4.00 ดีเยี่ยม

2 ด.ญ. สุทธิดา อินทศฤงคาร 2/1 3.94 ดีเยี่ยม

3 ด.ช. อภิรักษ์ ฟักแก้ว 2/1 3.82 ดีเยี่ยม

4 ด.ญ. เกศเพชร อุ่นดี 2/2 3.77 ดีเยี่ยม

5 ด.ญ. คัทลียา ดวงต๋า 2/2 3.75 ดีเยี่ยม

6 ด.ญ. ปณิดา วงศ์ไชย 2/1 3.72 ดี

7 ด.ญ. ชลธิรศน์ วงค์พิมล 2/2 3.63 ดี

7 ด.ญ. เบญญาภา ไชยชนะ 2/2 3.63 ดี

9 ด.ญ. กาญจนา เป็กตานะ 2/1 3.58 ดี

10 ด.ญ. ชนิกา ปาลกวงค์ ณ อยุธยา 2/1 3.51 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ช. ทินวัฒน์ ค�าชุม 3/1 4.00 ดีเยี่ยม

2 ด.ญ. นิภาพรรณ เรียบร้อย 3/1 3.94 ดีเยี่ยม

2 ด.ญ. ปิยมน พวงค�า 3/2 3.94 ดีเยี่ยม

4 ด.ญ. กัลยกร ร�าไพ 3/1 3.88 ดีเยี่ยม

4 ด.ญ. นิภาวรรณ ฟักแก้ว 3/1 3.88 ดีเยี่ยม

4 ด.ญ. บัวชมพู ภิมุข 3/2 3.88 ดีเยี่ยม

7 ด.ช. กฤษฎา มีเชาว์ 3/1 3.83 ดีเยี่ยม

7 ด.ช. รุ่งโรจน์ ทองจ�าปา 3/1 3.83 ดีเยี่ยม

9 ด.ญ. กันยารัตน์ ตันกูล 3/1 3.79 ดีเยี่ยม

10 ด.ช. พันธกร มาฟู 3/1 3.77 ดีเยี่ยม

10 ด.ญ. ชนิษฐา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา 3/1 3.77 ดีเยี่ยม

10 ด.ญ. สิรินทิพย์ เชียงมูล 3/1 3.77 ดีเยี่ยม

13 ด.ญ. พัฒนิตดา บุญประเสริฐ 3/1 3.75 ดีเยี่ยม

14 ด.ญ. ปนัดดา ช�านาญยา 3/1 3.72 ดี

ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

15 ด.ญ. ธุวพร ไชยชนะ 3/2 3.68 ดี

16 ด.ญ. ชลิตตา วงค์ไชย 3/1 3.62 ดี

16 ด.ญ. ภัทริยา อวดหาญ 3/2 3.62 ดี

16 ด.ญ. จันทัปปภา บุญเรือง 3/2 3.62 ดี

19 ด.ญ. อังคนา ปัญญาเสน 3/1 3.61 ดี

19 ด.ญ. พลอยชมพู น้อยทูล 3/1 3.61 ดี

21 ด.ช. หมอนทอง หาอย่าทุกข์ 3/1 3.59 ดี

22 ด.ญ. กชรัตน์ วงค์ไชย 3/2 3.53 ดี

23 ด.ญ. ศิริกานดา ฟองค�า 3/1 3.51 ดี

24 ด.ญ. นิตยา ไชยกุล 3/1 3.50 ดี

24 ด.ญ. อริศรา อิ่นแก้ว 3/2 3.50 ดี

24 ด.ญ. ฐานิกา เกียสเสิ้น 3/2 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 น.ส. ธัญลักษณ์ แก้วแดง 4/1 3.84 ดีเยี่ยม

2 น.ส. ศศิธร ส่องแสง 4/1 3.81 ดีเยี่ยม

3 น.ส. สุชาดา ฟักแก้ว 4/1 3.77 ดีเยี่ยม

4 นาย จตุรงค์ พวงค�า 4/1 3.70 ดี

5 น.ส. กนิษฐา มโนภัทรกุล 4/1 3.60 ดี

6 นาย วงศ์เฉลิม วงค์ไชยา 4/1 3.58 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 นาย ทักษิณ หวัง 5/4 3.72 ดี

2 นาย นันทวัฒน์ พันธ์ค�า 5/3 3.70 ดี

3 นาย สุทธิพงษ์ วงศ์ไชย 5/4 3.68 ดี

3 น.ส. กรรณิการ์ สีธิ 5/4 3.68 ดี

5 น.ส. วิชญารัตน์ ค�าชุม 5/5 3.67 ดี

6 นาย ธีรสิทธิ ขันทะกิจ 5/3 3.65 ดี

7 นาย วณิช วงศ์ไชย 5/4 3.63 ดี

8 นาย สิทธิชัย ฟองจ�า 5/3 3.60 ดี

9 น.ส. อรนุช ต้นศรี 5/1 3.58 ดี

10 นาย ภูริณัฐ ฟักแก้ว 5/3 3.56 ดี

10 น.ส. ณัฏฐ์นรี ธะนู 5/3 3.56 ดี

10 น.ส. อารียา กองประชุม 5/4 3.56 ดี

13 นาย สรายุทธ ฟักแก้ว 5/4 3.55 ดี

14 น.ส. พิมพ์ชนก ดูการดี 5/1 3.51 ดี

15 นาย วิทยากรณ์ จ�ารัส 5/3 3.50 ดี

15 น.ส. รัชนานันท์ มาฟู 5/4 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 น.ส. ณัฐมล บุญรัตน์ 6/1 4.00 ดีเยี่ยม

2 น.ส. ณัฐธิรา ใจกว้าง 6/1 3.96 ดีเยี่ยม

3 น.ส. นฤมล นามวงค์ 6/1 3.94 ดีเยี่ยม

4 น.ส. ญาณัจฉรา ใจกว้าง 6/1 3.85 ดีเยี่ยม

5 น.ส. จุไรรัตน์ วงศ์ไชย 6/1 3.76 ดีเยี่ยม

6 น.ส. นันทิชา พวงจ�า 6/1 3.69 ดี

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนด ี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
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งานแนะแนวโรง เ รี ยนดง เจนวิทยาคม 
ได้รับเกียรติจากทางอ�าเภอภูกามยาว โดยท่าน
นายอ�าเภอ สุวิทย์ สุริยะวงค์ และท่านปลัดนิวัติ 
อินทร์ลือ ได้เข้ามาให้ความรู้ แนะแนวการศึกษา
ต่อแก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมและแนะแนว
การรบัราชการในต�าแหน่งปลดัอ�าเภอ (ปลดัอ�าเภอ 
บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข)

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

แนะแนวบอกกลา่ว กิจ
กรรมดีๆ  ในรอบปีการศกึษาทีผ่่านมา

กองทุนฤทธิ์เดชา คุณอารี  ปิติเดชาชัย และคณะสายบุญ
มอบทุนเนื่องในโอกาส กฐิน 9 วัด ณ วัดม่อนป่าสัก อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2557
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,000 บาท
1. เด็กหญิงเปรมฤทัย เกษตรวิทย์ ชั้น ม.1/3
2. เด็กชายจุรินทร์ ด�าสนิท ชั้น ม.2/1
3. เด็กชายศิริพงษ์ แสงเขียว  ชั้น ม.2/2
4. เด็กหญิงณัฐนิชา ชื่นใจ ชั้น ม.2/3
5. เด็กชายณัฐพล วงค์ไชย ชั้น ม.3/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 2,000 บาท
1. นายนครินทร์ อินทาโย ชั้น ม.6/1
2. นางสาวณัฐธิรา ใจกว้าง ชั้น ม.6/1
3. นางสาวจิตตราพร ไชยวุฒิ ชั้น ม.6/1
4. นางสาวญาณัฐฉรา ไชยวุฒิ ชั้น ม.6/1
5. นายยุทธชัย อุดค�ามา ชั้น ม.6/3

ทุนการศึกษาจากชมรมจามเทวี จังหวัดพะเยา 
ทุนละ 500 บาท

1. เด็กชายศิริพงษ์ แสงเขียว  ชั้น ม.2/2
2. เด็กหญิงตันหยง ขยันขาย ชั้น ม.2/1
3. เด็กหญิงชนิภรณ์ ระวังทรัพย์ ชั้น ม.3/4
4. เด็กหญิงประณีตศิลป์ เครือสาร ชั้น ม.3/4

ทุนมูลนิธิพระปัญญาประชาราษฎร์ ภูกามยาว 
ประจ�าปีการศึกษา 2557

มอบทุน วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

1. ด.ญ. ธันยพร   วงศ์สม  ชั้น ม.1/1
2. ด.ช. ศุภกร       ก๋ามี ชั้น ม.2/3
3. ด.ญ. หนึ่งฤทัย เนินแฝก ชั้น ม.2/1
4. ด.ญ. สุชานาถ   อินออน ชั้น ม.2/3
5. ด.ญ. มาลินี   ฟักแก้ว ชั้น ม.2/4
6. ด.ญ. กฤติยานี   บุญเรือง ชั้น ม.3/2
7. นายวงศ์เฉลิม    วงศ์ไชยา ชั้น ม.4
8. น.ส. นภาพร  เดชะบุญ ชั้น ม.5
9. น.ส. วรรณิภา   รับงาน ชั้น ม.5/3
10. น.ส. ดารารัตน์  เบาใจ ชั้น ม.6/2
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 หลงัจากทีช่่วงนีมี้การแชร์สตูรเดด็ท�าให้ฟันขาวกันอย่างแพร่หลาย
ในโลกโซเซียล ล่าสุด กรมอนามัยเตือนใช้มะนาวผสมเบคก้ิงโซดา
ฟอกฟันขาว เสี่ยงฟันกร่อน 
  โดยทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย 
เปิดเผยว่า ตามที่มีค�าแนะน�าผ่านสื่อออนไลน์ให้ใช้น�้ามะนาวผสม
เบคกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนต เพื่อช่วยให้ฟันขาว เป็น
ค�าแนะน�าที่ ไม่ถูกต้อง เน่ืองจากน�้ามะนาวมีความเป็นกรดสูงจะ
ละลายแคลเซยีมออกจากผวิฟัน ท�าให้ฟันกร่อน และกรดจากมะนาว
ยงัระคายเคอืงเหงอืก อาจท�าให้เหงอืกอกัเสบได้ เมือ่เคลอืบฟันกร่อน
ท�าให้มอีาการเสยีวฟันตามมา และการทีเ่คลอืบฟันถกูท�าลายจะเพิม่
โอกาสเกิดฟันผุได้ง่ายอีกด้วย
 ส่วนเบคกิง้โซดาเป็นสารทีม่คีวามสามารถในการท�าความสะอาด 
จึงสามารถก�าจัดคราบต่างๆ ที่ติดบน ผิวฟัน รวมถึงคราบสีจากการ
ดื่มน�้าชา กาแฟ จึงท�าให้ฟันขาวสะอาดขึ้น แต่ไม่สามารถท�าให้ฟัน
ขาวจากเนื้อฟันข้างในได้ และมีข้อควรระวังในการใช้ ควรหลีกเลี่ยง
ในผู้ที่มีเหงือกอักเสบและเสียวฟันอยู่แล้ว ควรให้ทันตแพทย์ตรวจ
สภาพในช่องปากก่อน นอกจากน้ี ยังห้ามใช้เบคก้ิงโซดาเป็นประจ�า
ต่อเนื่อง จะมีโอกาสท�าให้ฟันกร่อนได้เช่นกันและเป็นข้อห้ามส�าหรับ

ผู้ที่ติดเครื่องมือจัดฟัน เบคกิ้งโซดาจะท�าให้
กาวยึดเครื่องมือจัดฟันอ่อนตัวและหลุดได้
 ทั น ต แ พ ท ย ์ สุ ธ า  ก ล ่ า ว ต ่ อ ว ่ า 
การที่ฟันเปลี่ยนสี เกิดได้จาก 2 สาเหตุ คือ 
1) จากคราบสทีีติ่ดบนผิวนอกของตัวฟัน เช่น 
คราบชา กาแฟ และ 2) ฟันเปลี่ยนสีที่มาจาก
ภายในตัวฟันหรือเนื้อฟัน เช่น ฟันที่ถูกกระแทก ฟันที่ผ่านการรักษา
รากฟันแล้ว ท�าให้บางคนขาดความม่ันใจในรอยย้ิมของตนเอง และ
ต้องการฟอกฟันให้ขาว ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันด้วยตนเอง 
มีการโฆษณาจ�าหน่ายอย่างแพร่หลายทางส่ือออนไลน์ต่างๆ และ
ประชาชนสามารถหาซ้ือใช้เองได้ง่าย โดยผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันที่มี
ปริมาณไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มากกว่าร้อยละ 6 หรือมีคาร์บาไมด์
เพอร์ออกไซด์ (CP) มากกว่าร้อยละ 18 จดัเป็นเครือ่งมอืแพทย์ ต้องใช้
โดยทนัตแพทย์เท่านัน้ ไม่สามารถจ�าหน่ายให้ผูบ้ริโภคโดยตรงได้ เพือ่
ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อเหงือก ฟัน ช่องปาก รวมถึง
ทางเดินอาหารในกรณีที่มีการกลืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งผู้จ�าหน่าย
จะมีความผิดตามกฎหมาย
 แต่ถ้าใครที่อยากมีรอยยิ้มที่ขาวสะอาด ก็สามารถท�าด้วยวิธี
การแปรงฟันให้สะอาดตามสูตรแปรงฟัน 222 ของกรมอนามัย คือ 
แปรงฟันด้วยยาสฟัีนผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวนัละ 2 คร้ัง ให้ยาสฟัีน
สัมผัสฟันนาน 2 นาที และงดขนมหวาน น�้าอัดลม หลังแปรงฟัน
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก็จะมีฟันท่ีขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติ ใน
กรณทีีฟั่นเปลีย่นสจีากเนือ้ฟันด้านใน ควรปรกึษาทนัตแพทย์เพือ่การ
แก้ไขที่ ได้ผลแน่นอนและปลอดภัย

แหล่งที่มา
ข่าวสด. สูตรเด็ดฟันขาว (ออนไลน์). http://www.teenee.com. 2557.

ข้อคิด
สาระความรู้

สูตรเด็ดฟันขาว

มาอีกแล้ว สูตรลดความอ้วน แต่คราวนีส้่งตรงมาไกล
จากประเทศญ่ีปุ่น คนที่นีก่�าลังฮิตลดความอ้วนด้วยกล้วย 
จนท�าให้กล้วยขาดตลาดกันเลยทีเดียว

ต้นตอสูตรลดความอ้วนด้วยกล้วยนั้น มาจากเภสัชกร
นางหนึ่ง ได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยเพิ่มการเผาผลาญอาหาร
ให้กับสามีท่ีมีน�้าหนักตัวเกินมาตรฐาน ผลจากสูตรนี้ท�าให้
ลดน�า้หนกัลงได้ถงึ 16.6 กโิลกรมั เธอจงึแนะน�าสตูรนีล้งบน 
MIXI ชุมชนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

หลังจากนั้นไม่นาน ก็มีการน�ามาตีพิมพ์เป็นหนังสือ 
“สูตรการรับประทานกล้วยในม้ือเช้า” และจ�าหน่ายไป
กว่า 730,000 เล่ม อกีทัง้ยงัได้รบัการแปลเป็นภาษาเกาหลี
และไต้หวันอีกด้วย

ความดังระเบิดของสูตรลดความนี้ยังไม่หน�าใจ เมื่อ
รายการทีวีดรีม เพรช-ซา ได้เผยแพร่เรื่องราวของคูมิโกะ 
โมริ นักร้องโอเปร่า เจ้าของน�้าหนักตัวร่วมร้อยกิโลกรัม 
ที่สามารถลดน�้าหนักได้ถึง 7 กิโลกรัมภายในระยะเวลา 6 
สัปดาห์ สูตรลดน�้าหนักด้วยกล้วยจึงฮิตติดลมบน ส่งผลให้
กล้วยขาดตลาดในเวลาต่อมา

มาดูกันซะหน่อยว่า สูตรลดอ้วนด้วยกล้วยนั้น เค้าท�า
กันอย่างไร

เริ่มจากการรับประทานกล้วย 1 ผล (หรือมากกว่า
ที่ต้องการ) พร้อมกับน�้าในม้ือเช้า จากนั้นก็รับประทาน
อะไรก็ได้ในม้ือกลางวันและม้ือเย็น (แต่ต้องทานก่อน 2 ทุม่) 

อาจจะเพิม่อาหารว่างตอนบ่าย 3 แต่ต้องห้ามทานของหวาน
หลังมื้ออาหารโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งเข้านอนก่อนเที่ยงคืน

จะได ้ผลหรือไม ่คงต ้องทดลองกันดู  แต ่ส�าหรับ 
ศาสตราจารย์มาซาฮิโกะ โอคาดะ แห่งมหาวิทยาลัย
แพทย์นิงาตะ ให้ค�าแนะน�าว่า ร่างกายคนเราต้องการสาร
อาหารหลักอยู่ 3 อย่าง คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และ
ไขมัน หลักการที่ส�าคัญ คือ การสร้างความสมดุลของสาร
อาหารสามชนิดนี้ และจ�านวนแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกายใน
แต่ละวนั ถ้าเข้าใจหลกัการนีก้ไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้สตูรลดความ
อ้วนใดๆ เลย

จะว่าไปแล้ว กล้วยไม่ใช่สูตรลดความอ้วนอันดับแรก
ที่ได้รับความนิยมของชาวญี่ปุ่น แต่ก่อนหน้าน้ัน เคยมี
สูตรลดอ้วนสารพัดสูตรอย่าง นัตโตะ (ถั่วหมัก) ท่ีขายดี
หมดเกลี้ยงตามห้างสรรพสินค้า สูตรจิ๊กโฉ่ว น�้าแครอท 
นมถัว่เหลอืง คนิาโกะ (แป้งถัว่เหลอืงย่าง) สูตรแอปเป้ิล วุน้
กะทิ โกโก้ และพริกหยวก หรือแม้แต่สูตรอาหารเด็กอย่าง 
กล้วยและไข่ต้ม

สตูรลดความอ้วนสตูรไหนๆ คงไม่ส�าคญัเท่ากบัวนัิยและ
ความตั้งใจ หากคิดจะลดความอ้วนตามสูตรที่ว่า แต่ยังคง
รบัประทานของหวาน หรอืรบัประทานอาหารทีม่แีคลอร่ีสงู 
และไม่ออกก�าลงักาย กค็งจะช่วยลดได้ไม่มาก แถมร่างกาย
อาจขาดสารอาหารที่ต้องการได้

แหล่งที่มา
กินกล้วยลดอ้วน (ออนไลน์). http://www.sanook.com. 2557.

กนิ
กล้วย
ลด
อ้วน
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ในหนังสือข้างครัว ของพิชัย วาสนาส่ง บอกเล่า 10 วิธี 
ของการให้อาหารตามที่สมองต้องการ ดังนี้
1. กินผลไม้และผักเป็นหลักในอาหารแต่ละมื้อ
2. กินไก่โดยไม่กินหนัง กินเน้ือหมูและเน้ือวัวท่ีมีไขมันน้อย

ที่สุดเสมอ
3. กินถั่วตากแห้ง ผักตระกูลถั่วทุกชนิด รวมทั้งถั่วลิสง 

(ไม่เติมเกลือได้จะดีที่สุด)
4. กินถั่วเปลือกแข็ง โดยเฉพาะพวกวอลนัทและถั่วอัลมอนด์
5. กินปลาเนื้อมัน (แซลมอน ซาร์ดีน แม็กเคอเรล) และหอย

ต่างๆ
6. ระวังการบริโภคไขมันที่มีโอเมก้า 6 โดยเฉพาะน�้ามัน

ข้าวโพด น�้ามันพืชท่ีแต่งเติมด้วยสารไฮโดรเจน และ
บรรดากรดที่อุดมด้วยไขมันต่างๆ

7. ใช้น�้าตาลและเกลือแต่น้อย
8. ลดการบริโภคอาหารส�าเร็จรูป ประเภทกรุบกรอบ
9. กินวิตามิน-แร่ธาตุเป็นส่วนเสริม เนื่องจากอาหารทุกวันนี้

ไม่มีแร่ธาตุและวิตามินมากเท่าอาหารในสมัยก่อน
10. กินน�้ามันปลาที่มีโอเมก้า 3 ในแคปซูล กรณีที่มิได้บริโภค

ปลาสัปดาห์ละ 3-4 มื้อ
ทีส่�าคัญคือต้องออกก�าลงักายด้วย สปัดาห์ละ 3 ครัง้ เพราะ

เมื่อเลือดลมดี สุขภาพก็ดีเช่นกัน
แหล่งที่มา

พิชัย วาสนาส่ง. 10 อาหารสมอง (ออนไลน์). http://www.sanook.com. 2557.
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อาหารสมอง

เรื่ องมะนาว ไม่บอกไม่รู้ว่ามีเคล็ดลับวิธีเก็บมะนาวและน�้ามะนาว
ไว้ ใช้นานๆ มี 8 วิธี เพื่อให้คนรักสุขภาพและรักการท�าอาหารได้น�าไปใช้

1. วิธีแรกคือ เก็บมะนาวเหล่านี้ใส่ถึงพลาสติก เจาะถุงเป็นรูเล็กๆ 
พอให้อากาศถ่ายเทได้ แล้วแช่ตู้เย็นช่องธรรมดา เก็บได้นาน

2. อีกวิธีคือ ห่อมะนาวด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ทีละลูก ใส่ลงใน
ถุงพลาสติก แล้วมัดปากถึงให้แน่น

3. หรือใส่กล่องพลาสติกปิดฝา น�าไปแช่ตู ้ เย็นช่องธรรมดา 
เก็บได้นานเป็นเดือน

4. ถ้าไม่อยากยุ่งกับตู้เย็นมากนัก จะใช้วิธีโบราณ คือ ฝังมะนาวใน
ทรายลึกสักประมาณ 1 นิ้ว แล้วพรมน�้าลงบนทรายพอให้ทราย
ชื้นๆ อย่าให้เปียกมาก เพราะแทนท่ีจะเก็บได้นาน กลับกลาย
เป็นท�าให้มะนาวเน่าไป

5. หรือจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดก็ได้ค่ะ คือ ล้างเจ้ามะนาวให้สะอาดเรียง
ใส่โถแก้วใบใหญ่หรือภาชนะทรงสูง แล้วเทน�้าสะอาดธรรมดาๆ 
ใส่ลงในโถแก้วให้ท่วมนะนาว คอยเปลี่ยนน�้าวันละครั้ง

6. ส่วนเจ้ามะนาวผิวเหลืองเปลือกแข็งที่เผลอลืมทิ้งไว้ในตู้เย็น 
ให้น�าไปแช่ในน�้าอุ่นจัดๆ ท้ิงไว้พักใหญ่ จนเปลือกเริ่มนุ่มแล้ว
จึงน�าขึ้นมาผ่าคั้นน�้าออกทุกลูก

7. คราวนี้น�้ามะนาวท่ีคั้นได้ก็มีมากเกินไป ให้เทน�้ามะนาวใส่ช่อง
ท�าน�้าแข็งแช่ช่องฟรีซทิ้งไว้จนแข็ง แล้วแกะออกมาใส่ภาชนะ 
จะได้ “ก้อนมะนาวน�้าแข็ง” เวลาใช้ให้หยิบออกมาทีละก้อน 
วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องสักพักให้ละลาย ขอบอกว่ารสชาติ
เหมือนเดิมเลยค่ะ แต่กลิ่นหอมอาจจะอ่อนลงไปนิดหน่อย หรือ
ถ้าไม่อยากใส่ถาดน�้าแข็ง ให้เทน�้ามะนาวใส่ขวดเล็กๆ ปิดฝาให้
สนิทแล้วใส่ช่องแช่แข็ง เวลาจะใช้ก็ท�าเหมือนกันค่ะ ตั้งทิ้งไว้ใน
อุณหภูมิห้องให้ละลายก่อน

8. ถ้าอยากใช้น�้ามะนาวนิดเดียว ผ่าออกมาก็เสียดาย ใช้วิธีง่ายๆ 
คือ คลึงมะนาวให้ผลพอนุ่มๆ ใช้ไม้จิ้มฟันแทงลงไปให้เป็นรู 
บีบน�้าออกมาใช้เท่าที่ต้องการ แล้วเก็บใส่ตู้เย็นเหมือนเดิม

แหล่งที่มา
8 วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน (ออนไลน์). http://www.sanook.com. 2557.

8 
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

1. นอนให้เพียงพอ
เป็นการเริม่ต้นข้อแรกส�าหรบัวธิเีรยีนเก่งท่ีเราน�ามาแนะน�ากนัวนันี ้เราต้อง

พักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง/วัน ดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าหากเราต้อง
ตื่นตอนเช้าต้องเข้าโมงไม่เกินกี่โมง แต่ทั่วๆ ไปโดยเฉลี่ยแล้วจะไม่เกิน 5 ทุ่ม 
เพราะหากเราพกัผ่อนไม่เพยีงพอ จะท�าให้สมองไม่โลดแล่นและหากเราเข้านอน
และตืน่ตรงเวลาทกุวนัจะท�าให้เกดิความเคยชนิและไม่อ่อนเพลยี สมองสามารถ
ท�างานได้เต็มที่ ส่วนอีกอย่างก็ส�าคัญมากๆ ก็คือ ต้องทานอาหารเช้าทุกวัน

7 
วิธีเรียนเก่ง 

 คนหัวไม่ดีก็เรียนเก่งได้

2. การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ ในห้องเรียน
แนะน�าว่าใหเลือกท่ีนั่งด้านหน้าและใกล้คุณครูให้มากท่ีสุดเป็นดีเพราะหากเราน่ัง

ด้านหลังอาจจะโดนเพื่อนๆ ชวนคุย รบกวนสมาธิได้ หรือ หากนั่งข้างหน้าต่าง หรือ ข้าง
ประต ูอาจท�าให้เราสนใจสิง่ต่างๆ ด้านนอกมากกว่าบทเรยีนในห้องเรยีน และหากมข้ีอสงสยั 
“อย่าอาย” ที่จะถามอาจารย์ เพื่อที่จะได้ค�าตอบในสิ่งที่เราไม่รู้ได้อย่างถูกต้อง
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3. ตาดู หูฟัง มือเขียน
กล่าวคอือนัดบัแรกเราต้องมสีมาธใินการฟังเสยีก่อน หลงัจากน้ัน 

ก็ท�าความเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูด เสร็จแล้วก็จดสิ่งที่เราเข้าใจลงไป
ในสมดุ กนัลืม แต่ไม่ควรฟังไปเขยีนไป เพราะเราจะไม่มเีวลาท�าความ
เข้าใจ และไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราจดมาน้ันหมายความว่าอย่างไรวิธีเรียน
เก่งวิธีนี้ ได้ผลแน่นอน รับรอง

4. การเตรียมตัวส�าหรับชั่วโมงต่อไป
เป็นวิธีเรียนเก่งที่ได้มาจากเจ้าของเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศ อันดับแรก ให้จดโน้ตหัวข้อที่เรา
ยังไม่เข้าใจในคาบนี้เก็บไว้ถามอาจารย์ในคาบหน้า เสร็จแล้วเขียน
เป็นหัวข้อใหญ่ๆ ว่าวันนี้เรียนอะไรไปบ้าง เผื่อที่จะสามารถกลับ
ไปทบทวนบทเรียนที่เรียนมาในวันน้ีท่ีบ้านได้ และต้องตัดความ
ไม่สบายใจ ก่อนหน้านี้ให้หมด

5.จุดประสงค์ของหลักสูตร
ก ่อนอื่นเราต ้องทราบก ่อนว ่าหลักสูตรในชั่ ว เรียนนั้นๆ 

มีจุดประสงค์เพื่ออะไรเราจะได้รู้ว่าเราควรเรียนอะไร เพื่อนบรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตรนั้นๆ

6. จับประเด็น
ควรสังเกตว่าอาจารย์เน้น หรือย�้าค�าไหนเป็นพิเศษ ตรงไหน

ที่อาจารย์ย�้ามากกว่าหนึ่งรอบ และหัวข้อไหนที่อาจารย์บอกว่า
จะออกสอบให้บันทึกไว้ เพื่อจะได้กลับเป็นทบทวนเป็นพิเศษและ
อย่าลืมสังเกตแบบฝึกหัดท่ีอาจารย์ให้มาท�าท่ีบ้าน เพราะนั่นก็คือ
แนวข้อสอบเช่นกัน

7. อย่ามีอคติกับผู้สอน
เพราะจะท�าให้ เราไม่อยากเรียนวิชานั้นๆ จะรู้สึกว่าการเรียน

ในชั่วโมงนั้นน่าเบื่อหน่าย ซึ่งจะท�าให้มีผลต่อคะแน และความเข้าใจ
ของเราเอง เราควรปรับใจเพื่อท�าให้การเรียนของเราออกมาสมบูรณ์
ที่สุด

แหล่งที่มา
7 วิธีเรียนเก่ง คนหัวไม่ดีก็เรียนเก่งได้(ออนไลน์). http://www.sanook.com. 2557.

1. เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบ - ส�าคัญโคตรจะที่สุดเลยข้อนี ้
คุณชอบอะไร คณุเรยีนไปเลย พอคณุมคีวามสขุกบัสิง่ทีเ่รยีน 
คุณจะท�ามันได้ดีเอง เชื่อสิอย่า ให้ค่านิยมมาบอกคุณว่า 
คุณต้องเรียนสายวิทย์ คุณต้องเลือกคณะแพทย์ ชีวิตเป็น
ของคุณนะ คุณเป็นคนเรียน ไม่ใช่ใครคนอื่น

2. เลือกวิชาผ่อนคลายบ้างก็ดี - เลือกวิชาอะไรที่มันไม่ใช่
วิชาการบ้างเหอะคุณ อย่าระห�่าตักตวงความรู้นักเลย ชีวิต
ไม่ได้มีแค่ต�ารานะ

3. พักผ่อนมากๆ - การพักผ่อนแบ่งออกได้เป็นสาม
อย่างหลักที่คุณควรจะท�าในวัยเรียน

4. ท�ากิจกรรมโรงเรียน - ท�ามากๆ สนับสนุน คุณจะได้
ประสบการณ์โคตรๆ แบบทีห่าไม่ได้ในต�าราเลยแต่ต้องระวงั
แบ่งเวลาให้เป็นด้วยนะ

5. ออกก�าลังกาย - สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 
30 นาที นี่ก�าลังดีเลย ถ้าจะให้ดีคุณควรเล่นกีฬาทีม เพราะ
จะได้มนุษยสัมพันธ์ด้วย

6. นอนหลับ - ส�าคัญที่สุด อย่าให้น้อยกว่า 2 ชม อย่าให้
มากกว่า 6 ชมนะ ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่า มันจะส่งผลให้
ทั้งวันคุณง่วง อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง

7. ท�าอะไรตามใจตัวเอง เช่น เล่นเน็ท ดูทีวี อ่านนิยาย 
ท�าอะไรเหมอืนทีม่นษุย์เค้าท�าเหอะนะ อย่าไปทรมานตวัเอง
เลยว่าฉนัจะต้องฟิต ไม่เล่นเนท็ ไม่ดีหรอกคณุ ทรมานตวัเอง
เปล่าๆ ขอบอก เล่นได้ทกุวนั แต่ทกุวนัของคณุควรมลีมิติว่า
วันละเท่าไหร่ กี่นาที แล้วควบคุมตัวเองให้ได้ สิ่งส�าคัญ คือ
การควบคุมตัวเองได้นะ จ�าไว้

8. อย่ามีงานค้าง ตามงานให้ทัน - ส�าหรับ ผมแล้ว “งาน” ส�าคัญกว่าสอบ 
สมัยนี้ คะแนนเก็บเยอะกว่าคะแนนสอบทั้งนั้นแหละ ขอให้คุณท�าคะแนนเก็บ
ให้ดีๆ บางครั้ง คะแนนสอบ คุณก็จะแทบไม่ต้องอ่านเลย

9. ไม่ต้องท็อป แต่ต้องเกาะกลุ่มคะแนนดีกับทุกวิชา - อย่าไปให้ความส�าคัญ
กับการท็อป ไม่ใช่ว่าท็อปแล้วจะเป็นคนเก่ง แต่คนเอาตัวรอดได้ต่างหากเก่ง
หลายคนที่ท็อปเลข แต่ดันไปเกรด 1 วิชาศิลปะ อันนี้ก็ไม่เข้าท่านะ .. ถ้าคุณ
ต้องการ 4.00 สิ่งที่คุณควรจะท�าคือ ท�าเลข กับท�าศิลปะให้ได้เกรดพอจะ 4.00 
ทั้งคู่ แต่ไม่ควรจะทุ่มกับอะไรเว่อร์เกินไป

10. เผื่อแผ่ความรู้ให้คนอื่น - การเผื่อแผ่ความรู้ให้คนอื่น จะเป็นประโยชน์แก่
ทั้งตัวคุณเอง และคนรอบข้างกับตัวคุณเอง คือ คุณจะได้เช็คตัวเองว่ารู้จริง
หรือไม่ และคุณจะได้บุญ เพื่อนๆ จะรักคุณ ไม่เห็นว่าคุณเป็นคนเก่งที่เห็น
แก่ตวักบัคนรอบข้าง แน่ล่ะ เค้าจะได้ความรูจ้�าไว้ว่าอย่าเป็นคนเก่งท่ีเหน็แก่ตวั 
พวกนี้ไม่น่าเกิดมาบนโลกยิ่งกว่าคนโง่ๆ อีก

11. อย่าหักโหม - ไม่ใช่ว่าการอ่านยัด จะประสบความส�าเร็จทุกคร้ังไป
การอ่านยัด มักประสบความส�าเร็จกับวิชาสั้นๆที่จ�าแป๊บเดียวก็ลืมได้ เช่น 
วิชาสังคมศึกษา และภาษาไทย จะเป็นอะไรที่ยาวมากๆ อย่าหวังเลยว่าจะ
อ่านยัดแล้วจ�าได้ในคืนเดียว สองวิชานี้คุณต้องอาศัยการจ�าให้ได้ “คร่าวๆ” 
ในห้องเรียน (คือไม่ต้องไปจ�าแม่น บ้าเรียนขนาดนั้น) พอใกล้สอบจริงๆ 
เอาไอ้คร่าวๆ ของคุณนี่แหละ มานั่งอ่านแต่เนิ่นๆ ค่อยๆ อ่านนะ อย่าหักโหม

12. รู้ตัวอยู่เสมอว่าเรียนเร่ืองอะไรอยู่ - ไม่ ใช่ว่าจะอยากให้กระตือรือล้นจน
เกินไป เรื่องเล่นไปเรียนไปเป็นเรื่องธรรมดามากๆ แต่ขอให้คุณรู้เถอะ ว่าคุณ
ก�าลงัเรยีนเรือ่งอะไร หวัข้ออะไรอยู ่อย่างเรยีนเรือ่งประวตัศิาสตร์รตันโกสนิทร์ 
คุณไม่ต้องจ�าได้เด๋ียวนั้นว่า รัชกาลไหนสร้างอะไร แต่จ�าไว้ก็พอว่าคุณ
ก�าลังเรียนหัวข้ออะไร การปกครอง วัฒนธรรม หรือ สังคม

13. มีเป้าหมาย - คุณไม่มีความสุข และจะไม่กระตือรือร้นเลย ถ้าคุณ
ไม่มีเป้าหมาย เป้าหมายของเด็กมัธยมทั่วไป แน่นอน คือเอนท์ติด พอมา
มหาวิทยาลัย เป้าหมายก็คือ เรียนให้ได้เกรดดีๆ จบออกไปหางานท�าได้ 
อย่าลืมตั้งเป้าหมายของคุณนะ เพราะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้

แหล่งที่มา

วิธีเรียนให้ได้ 4.00 แม้หัวจะงี่เง่าปานใด (ออนไลน์). http://www.sanook.com. 2557.

วิธีเรียนให้ได้ 
4.00
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เข้มเรื่องอะไรกันบ้าง
 หลกัในการเข้มกบัลกู ขึน้อยูก่บั 3 เหตุผล

ด้วยกัน คือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย
ของลูกท้ังทางกายและใจ เหตุผลในเร่ืองของความ
รับผิดชอบ และเหตุผลในเรื่องหลักคิด ค่านิยมของ

ครอบครัว ซึ่งเรื่องเหล่านี้แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวมีมาตรฐานและ
รายละเอียดแตกต่างกันไป

 ความปลอดภัย ก็เช่น เวลากลับบ้าน ก�าหนดว่ากลับบ้านไม่เกิน
กีโ่มง ถ้ากลับช้าต้องโทรศพัท์บอก ถ้าไปเทีย่วกบัเพ่ือน ต้องให้พ่อแม่
โทรเชก็ได้ ไม่เช่นนัน้พ่อแม่จะเป็นห่วง หรอืการคบเพือ่น ห้ามไปค้าง
บ้านเพือ่นทีพ่่อแม่ไม่รูจ้กั หรอืไปค้างบ้านทีไ่ม่มผีูใ้หญ่อยูดู่แล เพราะ
อาจเกิดอันตรายได้ ห้ามสูบบุหรี่ กินเหล้า เสพยา เพราะจะท�าให้
เสียอนาคต ห้ามแต่งตัวโป๊ เพราะจะท�าให้เกิดอันตรายได้ เป็นต้น

 ความรับผิดชอบ เช่น เรื่องเรียน ลูกจะเที่ยวเล่นหรือท�ากิจกรรม
ที่ชอบ หรือมีแฟนได้ แต่ต้องไม่เสียการเรียน ต้องช่วยเหลืองานบ้าน 
เพราะพ่อแม่อยากให้ลูกช่วยแบ่งเบาภาระบ้าง ห้ามใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
ซื้อของแพงๆ เพราะลูกยังหาเงินเองไม่ได้ หรือเป็นเรื่องท่ีต้องฝึก 
ไม่เช่นนั้นจะติดนิสัยใช้จ่ายเกินตัว เป็นต้น

 หลักคิดหรือค่านิยมของบ้าน เช่น ห้ามโกหกเพราะจะท�าให้
พ่อแม่ไม่เชือ่ใจ ห้ามไปเทีย่วกบัเพือ่นผู้ชายสองต่อสอง เพราะพ่อแม่
ยงัยดึหลกัอยากให้ลกูรกันวลสงวนตวั ห้ามแสดงกริยิาก้าวร้าวผูใ้หญ่ 
เป็นต้น

เข้มแค่ไหนดี
  กฎเหล็ก เหล่านี้ กับลูกวัยรุ่นก็ยากท่ีจะควบคุมดูแลให้ปฏิบัติ
ตามกันได้ เพราะวัยรุ ่นเป็นวัยที่ไม่ยอม “ถูกควบคุม” และจะ 
“ไม่” ไว้ก่อนไปทุกเรื่อง อย่างนี้ต้องใจแข็งๆ ไว้ค่ะ … อย่าลืมค�าว่า 
หนักแน่น โดยเฉพาะเรื่องที่เขาละเมิดข้อตกลงนั้นเสี่ยงต่ออันตราย 
ถ้าฝ่าฝืนก็ต้องมีการลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์ที่ลูกต้องการบางอย่าง
อย่าแล้วแต่อารมณ์พ่อแม่ วันไหนอารมณ์ดีหรือลูกมาออดอ้อน
ก็อนุญาตให้ท�า…อย่าลืมค�าว่า คงเส้นคงวา
 ขณะที่เรา’เข้ม’กับลูกนี้ ในเวลาเดียวกัน เราก็ค่อยๆ ให้อิสระ
ลูกในเรื่องที่ลูกรับผิดชอบได้ดี เช่น ถ้าลูกไม่เคยเหลวไหลเรื่องเวลา
กลับบ้าน ก็อนุญาตให้ไปเท่ียวกับเพื่อน (ในสถานที่ที่ปลอดภัย) 
ได้บ้าง หรอืถ้าลกูไม่ใช้จ่ายฟุม่เฟือย กใ็ห้วงเงนิทีล่กูสามารถไปบริหาร
การใช้จ่ายด้วยตัวเองเป็นรายเดือน เป็นต้น
 ในกรณีที่ลูกเราละเมิดกฎแล้วเกิดผลเสียหาย ค�าพูดประเภท
ว่า “ชั้นบอกแกแล้ว!!” หรือการลงโทษก็อาจจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น 
เราคงต้องหาวิธีช่วยลูกให้กลับมายืนที่เดิมให้ได้ เช่น เมื่อลูกการเรียน
แย่ลงเพราะเล่นกีฬามากไป จะให้ลูกเลิกเล่นกีฬาไปเลยเพื่อเป็นการ
ลงโทษลกู ลกูอาจเสยีก�าลงัใจ และกฬีากม็ผีลดต่ีอลกู อย่างน้ีน่าจะให้ลูก
เล่นกีฬาต่อได้ แต่ต้องช่วยลูกจัดแบ่งเวลาใหม่ อาจจะเล่นกีฬาน้อยลง 
และดูแลให้มีเวลาส�าหรับการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนมากขึ้น
 แม้ลูกวัยรุ่นจะเป็นวัยไขว่คว้าหาอิสรภาพและไม่ยอมถูกบังคับ
ก็จริง แต่โดยพื้นฐานแล้วลูกๆ เขารักพ่อแม่ค่ะ ถ้าเราหนักแน่น 
คงเส้นคงวา ยอมรับฟังเขาบ้าง เขาก็จะไม่ล�้าเส้นกันสักเท่าไหร่

แหล่งที่มา
ดัชนี. เลี้ยงลูกวัยรุ่นเข้มแค่ไหนดี (ออนไลน์). http://www.sanook.com. 2557.

เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับ ในช่วงฤดูหนาวอาจท�าให้หลายท่าน
ป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ แต่ส�าหรับบางคนท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ 
เม่ือเจออากาศเย็นๆ คงท�าให้มีอาการมีแพ้มากขึ้น เช่น จาม 
น�้ามูกไหล หรือบางคนที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง อยู่ก่อนแล้ว 
กอ็าจมีอาการหอบมากขึน้ได้ โดยเฉพาะยิง่ถ้าตดิ ไข้หวดัหรอืไข้หวดั
ใหญ่ร่วมด้วย คงแย่แน่เลยครับ เพราะฉะนั้น การดูแลสุขภาพเป็นสิ่ง
ส�าคญัมาก เพราะถ้าสุขภาพด ีจะลดโอกาสการเจบ็ป่วยลง ลองปฏิบตัิ
ตาม 8 วธิ ีในการดแูลสขุภาพ เพือ่รบัมอืกบัช่วงหน้าหนาวกนัดูนะครบั
1. ดแูลรกัษาสขุภาพให้แขง็แรงอยูเ่สมอ โดยการรบัประทานอาหาร

ที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ดื่มน�้ามากๆ ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 
และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

2. หลีกเลี่ยงการอยูใ่กล้ชดิกับผูท้ี่ป่วยเปน็ไข้หวดั หรือไข้หวดัใหญ่ 
และไม่ควรใช้ของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�้า จาน ชาม 
ช้อน เป็นต้น

3. อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในที่แออัด
4. หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิดปากและจมูกเวลา

ไอ จาม และไม่คลุกคลี กับผู้อื่นและหมั่นล้างมือบ่อยๆ
5. หลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา และยาเสพติดต่างๆ เนื่องจาก

อาจท�าให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

6. ล้างมือบ่อยๆ เนื่องจากเราอาจไปสัมผัสกับเชื้อโรคที่อยู ่
ตามสิ่งของต่างๆ เช่น ราวบันได ลูกบิด ประตู แก้วน�้า เป็นต้น 
โดยล้างมือด้วยสบู่ธรรมดา 15-20 วินาที หรือใช้น�้ายาล้างมือ
อื่นๆ 

7. รักษาร่างกายให้อบอุ ่นในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศ
เปลีย่นแปลง ในทีท่ีห่นาวมาก ควรสวมหมวกเพือ่ลดการถ่ายเท
ความร้อนออกจากร่างกาย

8. ดูแลเรื่องผิวหนัง โดยการท�าให้ร่างกายอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา 
ใส่เสื้อผ้าหนาๆ ถ้าอากาศหนาวมาก ไม่อาบน�้านานๆ ในที่
ที่หนาวมาก หลังอาบน�้าควรทาโลชั่นหรือน�้ามันทาผิว ในกรณี
ท่ีมีปัญหาริมฝีปากแตก ควรทาด้วยลิปสติกมันและไม่ควรเลีย
ริมฝีปากบ่อยๆ

เราควรหม่ันคอยดูแลสขุภาพตลอดเวลา เพราะจะเป็นการป้องกัน
โรคทีดี่ทีส่ดุ และไม่มีใครรูว่้าความเจ็บป่วยจะเกดิขึน้กบัตัวเราเมือ่ไหร่ 
การที่เราสุขภาพที่ดี อาจท�าให้เราเจ็บป่วยน้อยลง อย่าลืมนะครับว่า 
“การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ”

แหล่งที่มา
ชิดเวทย์ วรเพียรกุล.การดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับหน้าหนาว(ออนไลน์). 

http://www.sanook.com. 2557.

การดูแลสุขภาพ เพื่อรับมือกับหน้าหนาว

เลี้ยงลูกวัยรุ่น… เข้มแค่ไหนดี



ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อม
สุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” ในวันพุธ ที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงในด้านการแต่งกลอน และสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษ
ของยาเสพติด โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นแบบอย่างของเยาวชนยุคใหม่

รายละเอียดของกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
• การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “ยอยศพระลอ”
• การอ่านท�านองเสนาะต่อต้านยาเสพติด
• การแสดงละครโรงเล็กเรื่อง “พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ”
• การประกวดแฟชั่นโชว์ชุด “สร้างสรรค์งานศิลป์” แต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย
• การแสดงชุดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

พิธีไหว้ครู

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 เพื่อแสดง
ความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ท�าให้เราสามารถน�าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความ
เจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต ทั้งนี้คณะกรรมการสภานักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริง จึงรณรงค์ให้
นักเรียนทุกห้องร่วมกับจัดพานไหว้ครู โดยใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็ม และข้าวตอก สัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา
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วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกิจกรรมเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันท่ี 26 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้
ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ภายใต้
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และค�าขวัญวันต่อต้านยาเสพติดที่ว่า “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” 
โดยเข้าร่วมกิจกรรม “ป่ันจกัรยาน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต่อต้านยาเสพตดิ” เริม่ต้นจากโรงเรยีนดงเจนวทิยาคมจนถงึท่ีว่าการอ�าเภอ
ภูกามยาว รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร และเข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยกิจกรรมการป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด, การจัดนิทรรศการต้านยาเสพติด, การประกวดวาดภาพ, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และการแสดงของสมาชิก
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา จัดพิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมปฏิญาณตนสร้างความดี เพื่อความปกติสุขของบ้านเมือง ณ มณฑลพิธีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
โดยมีนายอุทร นัดดากุล ผู้อ�านวยการลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม สืบเน่ืองจากการท่ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานก�าเนิดลูกเสือไทยเป็นล�าดับที่ 3 ของโลก ส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงถือ
โอกาสเอาวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 
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ต้นกล้าคุณธรรม

โรงเรยีนดงเจนวทิยาคมได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าคณุธรรม น�าชวีติห่างไกลยาเสพติด เพือ่เสรมิสร้างทักษะชวีติและความรูเ้พือ่เป็นการสร้าง
ภมิูคุม้กนัภยัสังคมให้กบัเดก็และเยาวชน โดยใช้เรือ่งราวสถานการณ์ทางสังคม ชมุชนและวถิชีวีติเป็นส่ือการเรยีนรู้ เสริมสร้างทกัษะการผลิตสือ่ใน
การส่งเสรมิคณุธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพือ่เชือ่มประสานเครอืข่ายร่วมส่งเสรมิและพฒันาเดก็และเยาวชนให้มีคณุธรรม โดยมีนักเรยีน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยบง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม 2557 ซึ่งมี
วิทยากรจากศูนย์อ�านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาเป็นผู้จัดกิจกรรมและด�าเนินโครงการ

ค่ายรักการอ่าน ประจ�าปีการศึกษา 2557

งานห้องสมุด โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “ค่ายรักการอ่าน” ตามโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
วันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2557 โดยได้ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญในการปูพื้นฐานและกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความส�าคญัของการอ่านได้เป็นอย่างด ีกิจกรรมค่ายรกัการอ่านมีวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรยีนมีนิสัยรกัการอ่าน ใฝ่เรยีนใฝ่รู ้และแสวงหา
ความรูด้้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรยีนรู ้และสือ่ต่าง ๆ  รอบตัวอย่างต่อเน่ือง เพือ่ให้นักเรยีนได้มีทกัษะในการอ่าน ฟัง ด ูพดู เขยีน และต้ังค�าถาม 
เพือ่ค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เติม อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้เรยีนรูร่้วมกันและแลกเปลีย่นความคดิเห็นเพือ่การเรยีนรูร่้วมกันภายในโรงเรยีน
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TO BE FEVER

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม “TO BE FEVER” (ทูบีฟีเวอร์) ในวันท่ี 
7 กรกฎาคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชมรมทูบนีมัเบอร์วนัของโรงเรยีน ตามยุทธศาสตร์ที ่1 การรณรงค์ปลุกจติส�านึกและสร้างกระแสท่ีเอือ้ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ยุทธศาสตร์ที ่2 การเสรมิสร้างภมิูคุม้กันทางจติใจให้เยาวชนและสมาชกิ และยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างและพฒันาเครอืข่ายเพือ่ป้องกนั
และแก้ปัญหายาเสพติด

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557เพื่อเป็นการส่งเสริม
พระพทุธศาสนาและปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม ปลูกจติส�านึกท่ีดแีก่นักเรยีน ทบทวนระลึกเตือนใจส�ารวจตนว่า ชวีติเราได้เจรญิงอกงามขึน้ด้วย
ความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตน้ีบ้างแล้วเพียงใด เรายังด�าเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมา หรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้ว
เพยีงใดมีท่านผู้อ�านวยการอทุร นดัดากุล เป็นประธานในพธิ ีกจิกรรมในภาคเช้ามพีธิที�าบุญตักบาตร สืบชะตา และทอดผ้าป่าเก้าอี ้ส่วนกิจกรรม
ในภาคบ่ายมีพิธีถวายเทียนพรรษาโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันกู่บัวบก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
และ 5 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงหมั้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 5 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันป่าเหียง 
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วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี 82 พรรษา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมแสดงความจงรักภักดี และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี 2557 ได้จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์
ราชนีิ 82 พรรษา” ประกอบด้วยกจิกรรม ลงนามถวายพระพร, พธีิถวายพระพรชยัมงคลและถวายราชสดดุเีฉลิมพระเกียรติ และพธิถีวายเครือ่ง
ราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่ 8 สิงหาคม 2557 คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร น้อมจิตอธิษฐาน ขอพระบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ
ส่ิงศกัดิสิ์ทธิ ์ตลอดจนพระสยามเทวาธิราช ประทานพรแด่สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชนินีาถ ทรงเป็นมิง่ขวัญของพสกนกิรชาวไทยสืบไป
ตราบนานเท่านาน

2. วนัท่ี 12 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะครแูละบุคลากรร่วมพธิถีวายพระพรชยัมงคล และถวายราชสดดุเีฉลิมพระเกียรติ ณ ท่ีว่าการ
อ�าเภอภกูามยาว พร้อมกันน้ีมกิีจกรรมในภาคค�า่เริม่ต้ังแต่เวลา 17.30 น. เป็นพธีิถวายเครือ่งราชสักการะพานพุม่เงนิพุม่ทองและพธิจีดุเทียนชยั
ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
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วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 18 
สิงหาคม 2557 เพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตแิละสดุดใีนพระปรชีาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวทิยาศาสตร์
ไทย” กระตุน้ให้นกัเรยีนเห็นความส�าคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากย่ิงข้ึน และเพือ่เป็นการส่งเสริมและสนับสนนุให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และ
แสดงออกซึง่ความรูแ้ละความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีนายสุวทิย์ สุรยิะวงค์ นายอ�าเภอภกูามยาว จงัหวดัพะเยา เป็นประธาน
เปิดงาน มีนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาในเขตอ�าเภอภกูามยาว และนักเรยีนโรงเรยีนดงเจนวทิยาคมทกุระดับชัน้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรยีงกัน

สลากภัตวัดเชียงหมั้น

วันที่ 3 กันยายน 2557 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมร่วมท�าบุญสลากภัต ณ วัดเชียงหมั้น อ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีผู้อ�านวยการ
อุทร นัดดากุล คณะครู และนักเรียนร่วมแห่ขบวนสลากจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมไปยังวัดเชียงหมั้น ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
อนัดงีามของคนในชมุชน “สลากภตั” เป็นชือ่เรยีกวธีิถวายทานแก่พระสงฆ์วธีิหน่ึง โดยการจบัสลากเพือ่แจกภัตตาหารหรอืปัจจยัวตัถท่ีุได้รบัจาก
ผู้ศรัทธาถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจ�ากัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้
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Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ’57

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม Sports Day กีฬาสีสัมพันธ์ ประจ�าปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ท�าเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จติใจและสังคม โดยให้ผูเ้รยีนได้มีโอกาสได้แสดงออกถงึความสามารถด้านกีฬาและท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะท่ีโรงเรยีน
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีให้ความรูแ้ละวธิท่ีีจะท�าให้ผูเ้รยีนท่ีเป็นก�าลังส�าคญัของชาติในอนาคต ได้มีการออกก�าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์
และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

Delete กิเลส Update ความดี

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมน�าชีวิต ห่างไกลยาเสพติด Delete กิเลส Update ความดี ในวันที่ 
30 กันยายน 2557 ณ ห้องโสตทัศนศกึษา โรงเรยีนดงเจนวิทยาคม มีวตัถปุระสงค์ในการด�าเนินการเพือ่สร้างความตระหนักในพษิภยัของยาเสพติด 
และเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม ด้านพฤติกรรมการย่างเข้าสู่วยัรุน่ของนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 2 โดยได้รบัเกียรติจากวทิยากรผู้ทรง
คณุวฒุร่ิวมให้ความรูแ้ก่นักเรยีนจ�านวน 2 ท่าน ได้แก่ ดาบต�ารวจเอกราช ลือเรือง ต�ารวจภูธรภูกามยาว จงัหวัดพะเยา และนายประพนัธ์ เดชะบุญ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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วันปิยมหาราช

ผู้อ�านวยการถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ น�าคณะครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจ�าปี 2557 โดยมีนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ นายอ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นประธาน
ในพิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศ เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2557 
ณ ที่ว่าการอ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
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ข้อคิด สาระความรู้

ปาฏิหาริย์แห่งการ

ปาฏิหาริย์ที่ 1  ให้ “เวลา″ แก่คนที่คุณรัก
ปาฏิหาริย์ที่ 2  ให้ “ความรัก” แก่คนในครอบครัว
ปาฏิหาริย์ที่ 3  ให้ “ความกตัญญู″ แก่บุพการี
ปาฏิหาริย์ที่ 4  ให้ “ความรับผิดชอบ” แก่การท�างาน
ปาฏิหาริย์ที่ 5  ให้ “อภัย” แก่คนที่หลงผิด
ปาฏิหาริย์ที่ 6 ให้ “ความรู้” แก่ผู้ที่ยังเขลา
ปาฏิหาริย์ที่ 7  ให้ “ทาน” แก่คนที่ยังขัดสน
ปาฏิหาริย์ที่ 8  ให้ “อนาคตที่ดี” แก่คนรุ่นหลัง
ปาฏิหาริย์ที่ 9 ให้ “มิตรภาพ” แก่คนทั้งโลก
ปาฏิหาริย์ที่ 10 ให้ “ความทุ่มเท” แก่องค์กรที่ตนสังกัด
ปาฏิหาริย์ที่ 11 ให้ “ความจริงใจ” แก่สัมพันธภาพ
ปาฏิหาริย์ที่ 12 ให้ “ความซื่อสัตย์” แก่การท�าราชการ
ปาฏิหาริย์ที่ 13  ให้ “ความเสียสละ” แก่ประเทศชาติ
ปาฏิหาริย์ที่ 14  ให้ “ความยินดี” แก่ผู้ประสบความส�าเร็จ
ปาฏิหาริย์ที่ 15  ให้ “ความปล่อยวาง” แก่สิ่งสุดวิสัย
ปาฏิหาริย์ที่ 16  ให้ “ความเป็นธรรม” แก่ผู้ถูกกลั่นแกล้ง
ปาฏิหาริย์ที่ 17  ให้ “มรรคา″ แก่ผู้ที่ยังหลงทาง
ปาฏิหาริย์ที่ 18  ให้ “ที่พึ่งทางใจ” แก่ผู้สับสน
ปาฏิหาริย์ที่ 19  ให้ “อิสรภาพ” แก่ผู้ถูกกิเลสครอบง�า
ปาฏิหาริย์ที่ 20  ให้ “โอกาส” แก่ตนเองได้ลิ้มรสสัจธรรม

ให้
โดย.. ท่าน ว.วชิรเมธี



เอกลักษณ์โรงเรียน : สะอาด ร่มรื่น

อัตลักษณ์โรงเรียน : รักษ์สิ่งแวดล้อม นอบน้อมคุณธรรม
พิมพ์ที่ นครนิวส์การพิมพ์ พะเยา โทร.0-5443-1089


