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บทบรรณาธิการ

	 น�้ำเงินเหลืองสัมพันธ์	 วำรสำรโรงเรียนดงเจนวิทยำคม	 ฉบับที่	 2	 ปีกำรศึกษำ	 2558	 อีกหนึ่งควำมภำคภูมิใจ

ในกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของโรงเรียนในภำคเรียนที่ผ่ำนมำ	 ได้รวบรวมควำมตั้งใจของคณะผู้บริหำร	 ครูและบุคลำกร	

ที่มุ ่งเน้นและพัฒนำผู ้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ	 สะท้อนภำพกิจกรรมของนักเรียนทั้งในด้ำนวิชำกำร	

กำรบ่มเพำะคุณธรรมจริยธรรม	 กำรเปิดโลกทัศน์นักเรียนผ่ำนกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรต่ำง	ๆ	พร้อมประสำนควำมร่วมมือกับ

ผู้ปกครองและชุมชนเสมอมำ

	 ขอขอบคุณผู้บรหิำร	คณะครแูละผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุท่ำน	ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุและช่วยเหลอืในกำรจดัท�ำวำรสำรน�ำ้เงนิเหลอืง

สัมพันธ์มำ	ณ	โอกำสนี้

พิพิธพัฒน์ ณ น่าน

บรรณำธิกำร

เรื่องราวในเล่ม
 » สำรจำกผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนดงเจนวิทยำคม

 » สำรจำกรองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน

 » สำรจำกประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

 » สำรจำกนำยกสมำคมศิษย์เก่ำ

 » แนะน�ำครูใหม่

 » สรุปผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 » ประมวลภำพกิจกรรม

 » รำยชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี	 
และเกียรติบัตรท�ำควำมดีให้กับสังคม
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 » พัฒนำงำนอำคำรสถำนที่
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โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สาร จากผู้อ�านวยการ

เรียน	ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพทุกท่าน

	 ในป ีกำรศึกษำ	 2558	 โรงเรียนดงเจนวิทยำคม	 มุ ่ งมั่น

พัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ สูงขึ้นในทุกด ้ำน	

เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะส�ำคัญสู่สำกลตำมนโยบำยจุดเน้นและตัวชี้

วัดท่ีก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (สพฐ.)	

ได้แก่นกัเรยีนมผีลกำรสอบระดบัชำต	ิO-NET	ของ	5	กลุม่สำระวชิำหลัก

เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 3	 นักเรียนมีทักษะชีวิต	ทักษะกำรคิด

วิเครำะห์	คิดสร้ำงสรรค์และทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงน้อย	2	ภำษำ	ทักษะ

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 เพื่อเป็นเครื่องมือกำรเรียนรู้และนักเรียน

มีคุณธรรมจริยธรรม	รักควำมเป็นไทย	ห่ำงไกลยำเสพติด	เป็นต้น

		 ในภำคเรียนท่ี	 1	 โรงเรียนได้จัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ ่นเน้น

ถึงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ให้สูงขึ้นจำก

ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ	 กำรเปิดสอนภำษำต่ำงประเทศที่เน้นให้นักเรียน

มีทักษะกำรส่ือสำร	 3	 ภำษำ	 ได้แก่ภำษำอังกฤษ	 จีนและญี่ปุ่น	 โดย

มีครูผู้สอนเป็นชำวต่ำงชำติ	 กำรมีห้องเรียน	 ห้องปฏิบัติกำรต่ำง	ๆ	

ที่มีส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อกำรสืบค้นและกำรเรียนรู ้

ครบทุกห้องเรียน	นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่ำนกำรท�ำกิจกรรมด้วยตนเอง

โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษำ	 เป็นกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต	 รู้จักกำรวำงแผน

กำรคิดวิเครำะห์	 คิดสร้ำงสรรค์	 คิดแก้ปัญหำให้กับตัวนักเรียนได้เป็น

อย่ำงดี

		 นอกจำกนี้โรงเรียนยังให้กำรดูแลกับนักเรียนบำงกลุ ่มที่มี

ควำมต้องกำรพิเศษ	 ให้ได้รับกำรสนับสนุนด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำ

เต็มศักยภำพเป็นรำยบุคคล	 และนักเรียนกลุ่มที่มีควำมสำมำรถพิเศษ

ให้ได้รบักำรส่งเสรมิให้มคีวำมเป็นเลศิด้ำนวชิำกำร	กฬีำ	ดนตรแีละศลิปะ	

ได้รับโอกำสเข้ำร่วมแข่งขนัแสดงควำมสำมำรถจนได้รบัรำงวัลและสร้ำง

ชือ่เสียงให้กบัโรงเรยีน	ในด้ำนบรรยำกำศ	อำคำรสถำนทีแ่ละสิง่แวดล้อม	

ได้รับกำรปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลงให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย	สะอำด	สวยงำม

และปลอดภัย	 ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมและเอื้อต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

ของนักเรียน	 ในภำคเรียนท่ี	 2	 โรงเรียนยังยึดมั่นกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นส�ำคัญ	 ให้เป็นบุคคลที่มีควำมสมบูรณ์

ครบทั้ง	4	ด้ำน	คือ	ร่ำงกำย	จิตใจ	สติปัญญำและสังคม

		 ขอขอบคณุท่ำนผูป้กครอง	คณะกรรมกำรสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน	

ศิษย์เก่ำฯ	 ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ช่วยเหลือ	 สนับสนุน

โรงเรียนด้วยดีตลอดมำ

(นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์)

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนดงเจนวิทยำคม

นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์

ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมน�าความรู้

สู่คุณภาพมาตรฐาน สืบสานวัฒนธรรม 

ก้าวน�าเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
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เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพทุกท่าน

	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจโรงเรียนดงเจนวิทยาคมในการดูแล
บุตรหลานของท่าน	 ในภาคเรียนท่ีผ่านมา	 ผม	 คณะครู	 บุคลากรและภาคีเครือข่ายของโรงเรียน
ได้ร่วมกันพัฒนา	 ส่งเสริม	 ศักยภาพทุกภาคส่วนอย่างเต็มก�าลัง	 เพื่อสานนโยบายโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้	 และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	 นั่นก็คือการให้
บุตรหลานของท่านเป็นคนดี	 มีปัญญา	 มีความสุข	 มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ	
ตามแนวทางปฏิรูปเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	คือต้องเรียนรู้	3R	x	7C	และต้องเรียนรู้
ตลอดชีวิต

3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น)
7C ได้แก่ 
•	 Critical	thinking	&	problem	solving	(ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	และทักษะในการแก้ปัญหา)	
•	 Creativity	&	innovation	(ทักษะด้านการสร้างสรรค์	และนวัตกรรม)
•	 Cross-cultural	understanding	(ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม	ต่างกระบวนทัศน์)
•	 Collaboration,	teamwork	&	leadership	(ทักษะด้านความร่วมมือ	การท�างานเป็นทีม	และภาวะผู้น�า)
•	 Communications,	information	&	media	literacy	(ทักษะด้านการสื่อสาร	สารสนเทศ	และรู้เท่าทันสื่อ)
•	 Computing	&	ICT	literacy	(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์	และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
•	 Career	&	learning	skills	(ทักษะอาชีพ	และทักษะการเรียนรู้)

	 โดยบูรณาการพัฒนาหลักสูตรให้มุ่งสู่หลักสูตรมาตรฐานสากล	โดยให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ	(รู้จริง)	สื่อสารสองภาษา	
(รูเ้รือ่ง)	ล�า้หน้าทางความคดิ	(รูไ้กล)	ผลติงานอย่างสร้างสรรค์	(รูท้�า)	ด�าเนนิการด้วยระบบคณุภาพเพือ่เตรยีมความพร้อมการก้าวสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	ต่อไป	
	 ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สมาคมผู้ปกครองและครู	 สมาคมศิษย์เก่า	 คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน	 หัวหน้าส่วนราชการ	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าองค์กรส่วนท้องถิ่น	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือโรงเรียนเสมอมา	และร่วมกันพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้

ว่าที่	ร.ต.	
(อ�าพล บุญศรี)

รองผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

เรียน	ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพทุกท่าน

	 นบัเป็นโอกำสดทีีก่ระผมได้มำรบัต�ำแหน่งรองผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนดงเจนวทิยำคม	กระผม
พร้อมท่ีจะเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำสถำบันกำรศึกษำแห่งนี้	 พร้อมที่จะเป็นผู้ประสำนงำน
และเป็นคณะท�ำงำนอย่ำงเต็มที่	 เต็มควำมสำมำรถ	 ด้วยประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรและควำมรู้
ท่ีได้จำกกำรศึกษำ	 ค้นคว้ำ	 ด้ำนกำรศึกษำ	 มำเป็นเวลำ	 16	 ปี	 โดยขอใช้หลักกำรพัฒนำโรงเรียน
ตำมพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 คือ	 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”	 กระผมจะอยู่
เคยีงข้ำงคณะกรรมกำรสถำนศกึษำ	ผูบ้รหิำร	คร	ูผูป้กครอง	นกัเรยีนและศษิย์เก่ำ	เพือ่พฒันำโรงเรยีน
ดงเจนวทิยำคม	ให้ผูเ้รยีนของเรำได้พฒันำเป็น	“บคุคลแห่งการเรยีนรู้”	สู	่“กระบวนการคดิ”	และ	
“กระบวนการเรียนรู้”	อย่ำงยั่งยืนสู่เป้ำหมำยที่พวกเรำชำวดงเจนวิทยำคมมุ่งหวังไว้
	 หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ	 ควำมร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 จำกทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวข้อง	 จะเป็น
แรงผลักดันและน�ำพำให้โรงเรียนดงเจนวิทยำคม	 ได้พัฒนำเทียบเคียงกับโรงเรียนมำตรฐำนสำกล
ต่อไป	

(นายบรรจง คิดดี)
รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนดงเจนวิทยำคม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

สาร จากรองผู้อ�านวยการ
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เรียน	ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพทุกท่าน

	 โรงเรียนเป็นสถำนท่ีพิเศษของคนหลำย	ๆ	 คน	 เพรำะท่ีนี่มีควำมทรงจ�ำอันสนุกสนำน
ในวยัเยำว์ท่ีจะตรำตรงึอยูใ่นใจของเรำตลอดไป	โรงเรยีนดงเจนวทิยำคมเป็นโรงเรยีนประจ�ำอ�ำเภอ
ภกูำมยำวของเรำ	กระผมอยำกเหน็สถำนศกึษำแห่งนีเ้จรญิก้ำวหน้ำและเป็นหน้ำตำของอ�ำเภอเรำ	
ซึ่งผู้ปกครองหลำย	ๆ	ท่ำนก็เป็นศิษย์เก่ำของที่นี่	ด้วยเหตุนี้เรำจึงมุ่งมั่นจัดกำรศึกษำอย่ำงดีที่สุด
เพื่อให้เด็ก	ๆ	 ได้รับประสบกำรณ์อันทรงคุณค่ำและเติบโตขึ้นในสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมในสถำน
ศึกษำที่มีควำมพร้อมในทุก	ๆ	ด้ำน	ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ	ด้ำนกีฬำและกิจกรรมต่ำง	ๆ
	 กระผมขอขอบพระคุณท่ำนผู้ปกครองนักเรียนทุกท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือ	 และให้ควำม
ช่วยเหลือในกิจกรรมต่ำง	ๆ	ของโรงเรียนดงเจนวิทยำคมเป็นอย่ำงดีเสมอมำ

(นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง)
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนดงเจนวิทยำคม

เรียน	ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมที่เคารพทุกท่าน

	 ผ่ำนไปอกี	1	ปีกำรศกึษำของน้อง	ๆ	ชำวดงเจนวทิยำคม	มเีรือ่งรำวหลำกหลำยทีเ่กดิขึน้
ระหว่ำงทำงแห่งกำรศกึษำ	ประสบกำรณ์และควำมรูท้ีท่กุคนได้รบัเป็นส่ิงทีว่เิศษในชวีติ	อันจะเป็น
รำกฐำนในกำรเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนำคต	ขอให้น้อง	ๆ	 ตั้งใจท�ำหน้ำที่ของกำรเป็นนักเรียน
ต่อไปด้วยควำมมุ่งม่ัน	 และมีควำมสุขกับกำรศึกษำ	 ส่วนท่ำนผู้ปกครองก็ขอให้มีควำมสุขกับ
กำรดูแลบุตรหลำนของท่ำนให้เป็นคนดี	ช่วยกันสร้ำงเยำวชนให้เป็นก�ำลังของท้องถิ่นต่อไป	และ
ทีส่�ำคญัทีก่ระผมต้องกำรกรำบขอบพระคณุคอืคณะครูทีค่อยพร�ำ่สอนลูกศษิย์ชำวดงเจนวทิยำคม
จำกรุ่นสู่รุ่น	ทำงสมำคมศิษย์เก่ำขอเป็นก�ำลังใจและก�ำลังในกำรสนับสนุนน้อง	ๆ	ให้เป็นคนดีและ
กลับมำเพื่อท�ำให้ค�ำว่ำ	“ส�านึกรักบ้านเกิด”	เป็นควำมจริงที่ดงเจนวิทยำคม

(นายอุเทน วงศ์ไชย)
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนดงเจนวิทยำคม

สาร จากประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สาร จากนายกสมาคมศิษย์เก่า

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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แนะน�าครูใหม่…
ก้าวสู่รั้วน�้ำเงินเหลือง

นายบรรจง คิดดี
การศึกษา	 :	 การศึกษามหาบัณฑิต	(ก.ศ.ม)	

	 	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต�าแหน่ง		 :		 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

วิทยฐานะ	 :		 รองผู้อ�านวยการช�านาญการ

 ก้าวสู่รั้วน้ำาเงินเหลือง 
คือก้าวใหม่ก้าวเสริมมาเติมต่อ	 ให้	“ดอคอ”	จรัสไกลในโลกหล้า

เสริมด้วยรักด้วยมนัสพัฒนา	 แลมุ่งมั่นก้าวหน้าสืบต่อไป
ด้วยรักและศรัทธามีมามอบ	 หวังประกอบการศึกษาพายิ่งใหญ่
เสริมกิจด้วยความหวังกำาลังใจ	 คือพลังมอบให้	“รองบรรจง”

	 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน	ครู	 บุคลำกร	 ผู้ปกครองนักเรียน	 และ

นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยำคม	 ยินดีต้อนรับ	 นำยบรรจง	 คิดดี	 รองผู้อ�ำนวยกำร

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม	เนื่องในโอกำสรับต�ำแหน่งใหม่	ด้วยควำมยินดียิ่ง
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สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจ�าปีการศึกษา 2558 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนเชียงค�าวิทยาคม จังหวัดพะเยา

ระหว่างวันที่ 28-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ล�ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์  “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. ด.ช.อนุชา ฟักแก้ว 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์  “ศิลป์สร้ำงสรรค์” ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายวีระพงษ์ ศรีสมบัติ 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ทอง 5 1. นายปฏิพันธุ์ ปลูกเรือน 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ทอง 4 1. ด.ญ.กนกวรรณ ชื่นจิต 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ทอง « ชนะเลิศ 1. นายเสถียรพงษ์ วงศ์ไชย 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. ด.ญ.กญัญาณฐั จ้ายหนองบัว
2. ด.ญ.ตันหยง ขยันขาย

1. นางมยุรี เชื้อหมอ

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

1. นางมยุรี เชื้อหมอ

8 ศิลปะ-ดนตรี วงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ทอง « ชนะเลิศ 1. นายครรชิต ชอบจิต
2. นายจักรพงษ์ วงศ์ไชย
3. ด.ญ.ชลธิรศน์ วงค์พิมล
4. น.ส.ฐานิกา เกียสเสิ้น
5. ด.ช.ถิรพล ขันทะกิจ
6. นายศิริชัย วงศ์ไชย

1. นายอิทธิกร มาฟู
2. น.ส.พิจิตรา สุริยะชัย
3. นางมยุรี เชื้อหมอ

9 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง « ชนะเลิศ 1. นายจักรพงษ์ วงศ์ไชย 1. นายอิทธิกร มาฟู

10 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง 5 1. น.ส.พัชรินทร์ ผ่องศรี 1. นายอิทธิกร มาฟู

11 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ทอง « ชนะเลิศ 1. ด.ช.กิตติพร เพียรจริง 1. นายอิทธิกร มาฟู

12 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. นายครรชิต ชอบจิต 1. นายอิทธิกร มาฟู

13 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เงิน 4 1. ด.ญ.สมฤทัย ก้อนค�า 1. นายอิทธิกร มาฟู

14 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เงิน 5 1. น.ส.ฐานิกา เกียสเสิ้น 1. นายอิทธิกร มาฟู

15 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. ด.ช.ถิรพล ขันทะกิจ 1. นายอิทธิกร มาฟู

16 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 ทอง 4 1. นายครรชิต ชอบจิต 1. นายอิทธิกร มาฟู

17 ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง « ชนะเลิศ 1. น.ส.กัญญารัตน์ เผ่าปินตา 1. นายอิทธิกร มาฟู

18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ ร�าวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. น.ส.กมลจันทร์ บัวเทศ
2. นายณัฐพงษ์ สุค�า
3. นายณัฐพล อินต๊ะ
4. น.ส.ธิราพร วุฒิไชยา
5. น.ส.ภวิกา ฟองจ�า
6. นายวงศ์เฉลิม วงค์ไชย
7. น.ส.สุภาพักตร์ ชื่นวงค์
8. นายอนุวัฒน์ ยาดี

1. น.ส.พิจิตรา สุริยะชัย

19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เงิน 4 1. ด.ญ.กัญญารัตน์ ผ่องแผ้ว
2. ด.ญ.ชยานันท์ ฟองจ�า
3. ด.ญ.ธิราพร วุฒิไชยา
4. ด.ญ.ปริญญา ฟองจ�า
5. ด.ญ.ปุญญิศา ศรีพะเนิน
6. ด.ญ.วริษฐา วรจิตสาทร

1. น.ส.พิจิตรา สุริยะชัย

20 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

หนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. ด.ญ.ศิรประภา สุยะหลาน
2. ด.ช.อภิรักษ์ ฟักแก้ว 
3. ด.ญ.แทรมรินทร์ บุญตัว

1. นางวาสนา ปาลี
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน

21 กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

หนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. น.ส.กชรัตน์ วงค์ไชย
2. น.ส.กฤติยาณี บุญเรือง
3. นายฐิติวัสส์ ส่องแสง

1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน
2. นางวาสนา ปาลี

22 คอมพิวเตอร์ การออกแบบส่ิงของ เครื่ อ ง ใช ้ด ้ วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ม.4-ม.6

เงิน 5 1. นายธนบัตร วงศ์ไชย
2. นายวนิช วงค์ไชย

1. นายนพดล สายพรม
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานรุกัษ์กลุ

 23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ทองแดง 6 1. ด.ญ.พิยะดา ขาวแสง
2. ด.ญ.ไพรินทร์ เอี่ยมศิริ

1. นายณรงค์กรณ์ ธนานรุกัษ์กลุ
2. นางพัธนี วุฒนะเดชกร
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ล�ำดับ หมวดหมู่ รำยกำร เหรียญ อันดับ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน

24 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. ด.ญ.วรนุช บุญเรือง
2. ด.ญ.วริศรา หมอเก่ง

1. นายณรงค์กรณ์ ธนานรุกัษ์กลุ

25 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ทองแดง 6 1. นายพงพิพัฒน์ อินทะไชย 1. นายณรงค์กรณ์ ธนานรุกัษ์กลุ
2. น.ส.เจนจิรา ทรงกุล

26 คอมพิวเตอร์ การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 เข้าร่วม 9 1. น.ส.รัชฎาพร บุญสุข
2. น.ส.อุษณีย์ ร่วมสุข

1. นายธนกฤต ปิงน�้าโท้ง
2. นายณรงค์กรณ์ ธนานรุกัษ์กลุ

27 การงานอาชีพ โครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. ด.ช.จีรศักดิ์ จันทิ
2. ด.ญ.ทิพวรรณ หมั่นท�า
3. ด.ญ.พนิดา แก้วสา

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์

28 การงานอาชีพ โครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 1. น.ส.กนกพร จินะ
2. น.ส.ชนิกานต์ ตุ่นแก้ว
3. น.ส.วัชราภรณ์ แก้วกา

1. น.ส.พัชรา จันทร์ทิพย์

29 การงานอาชีพ ท�าอาหาร น�้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ 1. ด.ญ.วราภรณ์ ฟักแก้ว
2. ด.ช.อัครกร ตันกูล
3. ด.ญ.เนตรอัปสร แก้วค�า

1. นางมณฑยา ภูแสงศรี

30 การงานอาชีพ ท�าอาหาร น�้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. น.ส.วีระญา สมศรี
2. น.ส.ศุภกานต์ ฟักแก้ว
3. น.ส.เสาวลักษณ์ สุริยะเพี้ยง

1. นางมณฑยา ภูแสงศรี
2. น.ส.กนิษฐา ฟองจ�า

31 เรียนร่วม - 
ศิลปะ

การวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
ม.1-ม.3

ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 1. ด.ญ.สุภัสรา เครือมา 1. นางมยุรี เชื้อหมอ

32 เรียนร่วม - 
ศิลปะ

การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6

ทอง ชนะเลิศ 1. น.ส.ปิยวรรณ ฟองค�า 1. นางวาสนา ปาลี

« (ชนะเลิศ) ตัวแทนแข่งขันระดับภำค

สรุปผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย
 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2558 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ�าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ที่ รายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ฝึกสอน

1 กำรอ่ำนเอำเรื่องตำมแนวทำง	PISA	ระดับ	ม.1-3 ด.ญ.นันทิชำ	แซ่ตั้ง เหรียญเงิน นำงเรือนค�ำ	ค�ำโมนะ

2 กำรอ่ำนเอำเรื่องตำมแนวทำง	PISA	ระดับ	ม.4-6 นำงสำวธัญลักษณ์	แก้วแดง เหรียญทองแดง นำงวำสนำ	สินพยัคฆ์

3 กำรคัดลำยมือ	ระดับ	ม.1-3 ด.ญ.อมรำ	ปัญญำเสน เหรียญเงิน นำงวำสนำ	ปำลี

4 กำรคัดลำยมือ	ระดับ	ม.4-6 นำยฐิติวัสส์	ส่องแสง เหรียญเงิน นำงอ้อมใจ	จันทร์กิเสน

5 กำรเขียนตำมค�ำบอก	ระดับ	ม.1-3 ด.ช.อภิชำติ	ดุเหว่ำ เหรียญทอง นำยพิพิธพัฒน์	ณ	น่ำน

6 กำรเขียนตำมค�ำบอก	ระดับ	ม.4-6 นำยวงศ์เฉลิม	วงค์ไชย เหรียญเงิน นำงสำวลัดดำวัลย์	วงศ์สม

7 กำรแต่งกลอนสุภำพ	ระดับ	ม.1-3 ด.ญ.ยุพำรัตน์	ศรีดวงใจ เหรียญเงิน นำงเรือนค�ำ	ค�ำโมนะ

8 กำรเขียนเชิงวิชำกำร	ระดับ	ม.4-6 1.	นำงสำวฝนดำว	ส่องแสง
2.	นำงสำวพิมพ์ชนก	ดูกำรดี

เหรียญทอง 1.	นำงสำวนพวรรณ	ใสวรรณ์
2.	นำยพิพิธพัฒน์	ณ	น่ำน

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู

โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรม “การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู” ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่ 30 
พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและ
สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แจ้งแนวทางการด�าเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการ
จัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป กิจกรรมในครั้งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมตาม
วันเวลาดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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พิธีไหว้ครู

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “น้อมวันทา บูชาครู” ประจ�าปีการศึกษา 2558 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณ
ของบูรพาจารย์ ครูผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ท�าให้เราสามารถน�าความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและ
ครอบครวัในอนาคต ทัง้นีค้ณะกรรมการสภานกัเรยีนได้ตระหนกัถงึคณุค่าของการไหว้ครอูย่างแท้จรงิ จงึรณรงค์ให้นกัเรียนทุกห้อง
ร่วมกันจัดพานไหว้ครูโดยใช้หญ้าแพรก ดอกมะเขือ ดอกเข็มและข้าวตอก อันเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและชมรม TO BE 
NUMBER ONE ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนระลึกถึงสุนทรภู่ กวีเอกของโลกที่มีชื่อเสียง
ในด้านการแต่งค�าประพันธ์ และสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นแบบอย่างของเยาวชนยุคใหม่

รายละเอียดกิจกรรม 
• ภาคเช้า : กิจกรรม “ปั่นจักรยานต่อต้านยาเสพติด” เริ่มต้นจากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมจนถึงที่ว่าการอ�าเภอ

ภูกามยาว รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร และร่วมจัดนิทรรศการเน่ืองใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ณ ศาลากลาง
จังหวัดพะเยา 

• ภาคบ่าย : กิจกรรม “ประณตน้อมสุนทรภู่ รอบรู้ยาเสพติด” ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
ประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี การแสดง
ละครโรงเล็กเรื่อง “ขุนช้างขุนแผน” ตอน ก�าเนิดพลายงาม และการแสดงชุดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม

กองลูกเสือโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดพิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�าปี 2558 ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระผู้พระราชทานก�าเนิดลูกเสือ
ไทย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะลูกเสือโลก เป็นล�าดับที่ 3 ของโลก

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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ค่ายรักการอ่าน

งานห้องสมุด โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “ค่ายรักการอ่าน” ตามโครงการส่งเสริมการอ่านของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 โดยได้ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญใน
การปพูืน้ฐานและกระตุ้นให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคญัของการอ่านได้เป็นอย่างด ีกจิกรรมค่ายรกัการอ่านมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิ
ให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและตั้งค�าถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันภายในโรงเรียน

ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรม “ก้าวย่างอย่างเข้าใจในรั้วดงเจนวิทยาคม” ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องพิษภัยของยาเสพติด
และเพศศึกษาในวัยเรียน มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตร สืบชะตาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส�านึกที่ดีแก่นักเรียน กิจกรรมในภาคเช้ามีพิธีท�าบุญตักบาตรและสืบชะตา ส่วนกิจกรรม
ในภาคบ่ายมีพิธีถวายเทียนพรรษา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสันกู่บัวบก นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชียงหมั้น และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ถวาย
เทียนพรรษา ณ วันสันป่าเหียง

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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สลากภัตวัดเชียงหมั้น

คณะผูบ้รหิาร คร ูบคุลากรและนกัเรยีนโรงเรียนดงเจนวทิยาคม ร่วมท�าบญุสลากภตั (ประเพณตีานก๋วยสลาก) ในวันองัคารที่ 
22 กนัยายน 2558 ณ วัดเชียงหมัน้ อ�าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามของคนในชมุชน 
“สลากภัต” เป็นชื่อเรียกวิธีถวายทานแก่พระสงฆ์วิธีหนึ่ง โดยการจับสลากเพื่อแจกภัตตาหารหรือปัจจัยวัตถุที่ได้รับจากผู้ศรัทธา
ถวาย เพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธาที่มีปัจจัยวัตถุจ�ากัดและไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งหมดได้

สลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ 
ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลัก
การในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตส�านึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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พัฒนาป่าชุมชนเมือง

ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ร่วมกับ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมพัฒนาป่า
ชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยกิจกรรม
ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤตการณ์โลกร้อน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง
และปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน และระบบนิเวศ ในการกู้วิกฤติโลกร้อนนั้น 
ป่าไม้เป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยรักษาความสมดุลให้สภาพภูมิอากาศเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศ 
ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนนั่นเอง

National Science Day

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 
2558 ในวนัอังคาร ที ่18 สงิหาคม 2558 เพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตแิละสดดุใีนพระปรชีาสามารถของพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และ
เพือ่เป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้นกัเรยีนได้มส่ีวนร่วม และแสดงออกซึง่ความรูแ้ละความสามารถตามความถนดัและความสนใจ

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjenwittayakhom School 2/255814

ประมวลภาพกิจกรรม



วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี

	 โรงเรียนดงเจนวิทยำคมแสดงควำมจงรักภักดี	
และส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	 เน่ืองในวโรกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ	83	พรรษำ	12	สิงหำมหำ
รำชินี	 2558	 ได้จัดกิจกรรม	 “วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์
ราชนิ”ี	ประกอบด้วยกจิกรรม	ลงนำมถวำยพระพร,	พธีิถวำย
พระพรชยัมงคลและถวำยรำชสดดีุเฉลมิพระเกยีรต,ิ	พธิถีวำย
เคร่ืองรำชสักกำระและพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพร	 โดยมี
รำยละเอียด	ดังนี้

• วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558	คณะครู	บุคลำกร	และ
นักเรียน	 ร่วมลงนำมถวำยพระพร	 น้อมจิตอธิษฐำน	
ขอพระบำรมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	
ตลอดจนพระสยำมเทวำธิรำช	 ประทำนพรแด่สมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	ทรงเป็นมิ่งขวัญ
ของพสกนิกรชำวไทยสืบไปตรำบนำนเท่ำนำน

• วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558	 เวลำ	09.00	น.	คณะครู
และบุคลำกรร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคล	 และถวำย
รำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	ณ	ที่ว่ำกำรอ�ำเภอภูกำมยำว	
พร้อมกันนีม้กีจิกรรมในภำคค�ำ่เริม่ตัง้แต่เวลำ	17.30	น.	
เป็นพธิถีวำยเครือ่งรำชสกักำระพำนพุ่มเงนิพุม่ทองและ
พิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพรชัยมงคล	 หน้ำพระบรม
ฉำยำลกัษณ์สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิพ์ระบรมรำชนินีำถ

วันแม่แห่งชาติเทิดไท้องค์ราชินี
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พิธีเปิดป้ายโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธี
เปิดป้ายโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ในวันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยมีพระครูวิสุทธิปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงหมั้น จังหวัด
พะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายหลังจากท�าพิธีเปิดป้ายและเจิมป้ายชื่อโรงเรียนแล้ว ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน 
เพื่อลดภาวะโลกร้อน สร้างความร่มรื่นและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์สืบไป

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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Sports Day : ดงเจนเกมส์

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาภายใน “Sports Day : ดงเจนเกมส์” ประจ�าปีการศึกษา 2558 ระหว่าง
วันที่ 22-24 กันยายน 2558 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถคิดเป็น ท�าเป็น อีกทั้งวิเคราะห์และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออก
ถึงความสามารถด้านกีฬาและการท�างานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะ
ท�าให้ผู้เรียนที่เป็นก�าลังส�าคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออกก�าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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วันปิยมหาราช

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันปิยมหาราช ประจ�าปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ ที่ว่าการอ�าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุวิทย์ 
สุริยะวงค์ นายอ�าเภอภูกามยาว เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
และประเทศชาติ

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนด ี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ญ. พนิดำ พุทธวงค์ 1/1 4.00 ดเียีย่ม

2 ด.ญ. สุภัสสรำ ดวงตำ 1/2 3.95 ดเียีย่ม

3 ด.ญ. อมรำ ปัญญำเสน 1/1 3.88 ดเียีย่ม

4 ด.ช. ธีระพงษ์ บุญเกี๋ยงวงค์ 1/1 3.81 ดเียีย่ม

4 ด.ญ. กมลทิพย์ วงศ์ไชย 1/2 3.81 ดเียีย่ม

6 ด.ญ. สมัชญำ เผ่ำเครื่อง 1/2 3.76 ดเียีย่ม

7 ด.ญ. ธำรำรัตน์ ก้อนค�ำ 1/2 3.74 ดี

8 ด.ญ. กัญญำรัตน์ ใจกว้ำง 1/1 3.72 ดี

9 ด.ญ. จุฑำมำศ เพ็งแดง 1/2 3.67 ดี

10 ด.ญ. อริสรำ แก้วอินทรจักร์ 1/1 3.62 ดี

11 ด.ญ. วำสนำ โทนะพันธ์ 1/1 3.60 ดี

12 ด.ช. อำนนท์ พันธุ์ดี 1/1 3.59 ดี

12 ด.ญ. วริษฐำ วรกิจสำทร 1/4 3.59 ดี

14 ด.ช. ทิวำกร สมศรี 1/1 3.53 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ญ. ยุพำรัตน์ ศรีดวงใจ 2/1 3.91 ดเียีย่ม

2 ด.ช. อภิชำต ดุเหว่ำ 2/2 3.81 ดเียีย่ม

3 ด.ญ. สุวรำ วรกิจพำณิชย์ 2/1 3.78 ดเียีย่ม

3 ด.ญ. ปฐมำวดี หน่อแก้ว 2/2 3.78 ดเียีย่ม

5 ด.ญ. ปวีณำ นำมแก้ว 2/2 3.78 ดเียีย่ม

6 ด.ช. เทียนชัย เรียบร้อย 2/1 3.69 ดี

7 ด.ญ. เกศรำ เรียมสำร 2/2 3.67 ดี

7 ด.ญ. นฤมล ชื่นวงศ์ 2/2 3.67 ดี

9 ด.ญ. คัทรียำ ไชยกุล 2/2 3.62 ดี

10 ด.ช. เจตนิพัทธ์ ทุยกระโทก 2/1 3.60 ดี

10 ด.ญ. ปุญญิศำ ศรีพะเนิน 2/1 3.60 ดี

12 ด.ญ. พรรณวรินทร์ อินทร์ทิพย์ 2/1 3.59 ดี

12 ด.ญ. ศรุตำ พลูแก้ว 2/1 3.59 ดี

14 ด.ญ. เยำวภำ ก๋ำถม 2/2 3.55 ดี

15 ด.ญ. เกศรินทร์ แก้วมำ 2/2 3.53 ดี

16 ด.ญ. ณัฏฐนิชำ ไชยวุฒิ 2/2 3.52 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 ด.ญ. นันทิชำ แซ่ตั้ง 3/1 3.96 ดเียีย่ม

1 ด.ญ. สุทธิดำ อินทศฤงคำร 3/1 3.96 ดเียีย่ม

3 ด.ญ. คัทลียำ ดวงต๋ำ 3/2 3.91 ดเียีย่ม

4 ด.ช. อภิรักษ์ ฟักแก้ว 3/1 3.89 ดเียีย่ม

5 ด.ญ. ปณิดำ วงศ์ไชย 3/1 3.81 ดเียีย่ม

6 ด.ญ. กำญจนำ เป็กตำนะ 3/1 3.70 ดี

7 ด.ญ. โศภิดำ มโนภัทรกุล 3/1 3.69 ดี

8 ด.ญ. เบญญำภำ ไชยชนะ 3/2 3.67 ดี

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

9 ด.ญ. ชลธิรศน์ วงค์พิมล 3/2 3.61 ดี

10 ด.ญ. สุพรรณี มั่นคง 3/1 3.57 ดี

11 ด.ญ. ธนภรณ์ เจริญศิลป์ชัย 3/2 3.52 ดี

12 ด.ญ. ชนิกำ ปำลกวงค์	ณ	อยธุยำ 3/1 3.50 ดี

12 ด.ญ. จิตรำนุช นำระจิตต 3/1 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 นำย ทินวัฒน์ ค�ำชุม 4/1 4.00 ดเียีย่ม

2 นำย รุ่งโรจน์ ทองจ�ำปำ 4/2 3.66 ดี

3 นำย พงพิพัฒน์ อินทะไชย 4/4 3.65 ดี

4 น.ส. กัลยกร ร�ำไพ 4/1 3.64 ดี

5 น.ส. นิภำพรรณ เรียบร้อย 4/2 3.59 ดี

6 น.ส. ชนิภรณ์ ระวังทรัพย์ 4/4 3.58 ดี

6 น.ส. ประณีตศิลป์ เครือสำร 4/4 3.58 ดี

8 น.ส. พุทธรักษำ เบิกนำ 4/4 3.57 ดี

9 น.ส. ปิยมน พวงค�ำ 4/2 3.55 ดี

10 น.ส. สิรินทิพย์ เชียงมูล 4/1 3.54 ดี

11 นำย กฤษฎำ มีเชำว์ 4/1 3.52 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 นำย จตุรงค์ พวงค�ำ 5/1 3.86 ดเียีย่ม

2 นำย วงศ์เฉลิม วงค์ไชยำ 5/1 3.57 ดี

3 นำย นรสิงห์ วงศ์ไชย 5/3 3.55 ดี

3 น.ส. ธัญลักษณ์ แก้วแดง 5/1 3.55 ดี

5 น.ส. ศศิธร ส่องแสง 5/1 3.52 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 น.ส. สุพัชรี ก้อนค�ำ 6/1 3.81 ดเียีย่ม

2 น.ส. ธัญญเรศ สิงห์แก้ว 6/5 3.74 ดี

3 น.ส. อำรียำ กองประชุม 6/4 3.71 ดี

4 นำย นนทนัตถ์ สิงห์แก้ว 6/5 3.64 ดี

4 น.ส. สินิทธำ ธีระสำสน์ 6/5 3.64 ดี

6 น.ส. พิมพ์ชนก ดูกำรดี 6/1 3.60 ดี

6 นำย ธีรสิทธิ ขันทะกิจ 6/3 3.60 ดี

8 น.ส. ฝนดำว ส่องแสง 6/1 3.59 ดี

9 นำย นันทวัฒน์ พันธ์ค�ำ 6/3 3.55 ดี

10 น.ส. อรนุช ต้นศรี 6/1 3.52 ดี

10 น.ส. สุนิสำ ชื่นวงศ์ 6/1 3.52 ดี

12 น.ส. พัชรีภรณ์ ไชยกุล 6/1 3.50 ดี

12 น.ส. สกำวเดือน มณี 6/2 3.50 ดี

12 นำย ทักษิณ หวัง 6/4 3.50 ดี

12 น.ส. เจนจิรำ พุมมรัน 6/5 3.50 ดี
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ทุนการศึกษา

ทุนพระปัญญาประชาราษฎร์ภูกามยาว จ�านวน 15 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

1.	น.ส.สุพรรณี	มั่นคง	 ม.3/1
2.	น.ส.ศิริกำนดำ	ฟองค�ำ	 ม.4/1
3.	น.ส.พุทธรักษำ	เบิกนำ	 ม.4/3
4.	นำยวงศ์เฉลิม	วงศ์ไชยำ	 ม.5/1
5.	นำยสำโรจน์	ชัยวร	 ม.6/2
6.	น.ส.ภัททิยำ	เผ่ำศรีไชย	 ม.6/3
7.	น.ส.ศิริพร	แสงเขียว	 ม.6/4

8.	น.ส.กนกวรรณ	ชุ่มใจ		 ม.5/1		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื
9.	นำยนรสิงห	์วงศ์ไชย	 ม.5/3		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื
10.	นำยไชยวัฒน์	ใจบุญ	 ม.5/3		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื
11.	น.ส.เรณุกำ	เดชบุญ	 ม.5/4		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื
12.	นำยศิริโชค	สุขเกษม	 ม.5/4		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื
13.	น.ส.ภวิกำ	ฟองจ�ำ	 ม.6/1		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื
14.	น.ส.จุฑำทิพย์	ธรรมศิริ	 ม.6/2		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื
15.	น.ส.สุทธิดำ	ค�ำเชื้อ	 ม.6/4		 น.ร.โครงกำรหมอน้อยคอยช่วยเหลอื

แนะแนวบอกกลา่ว
กิจกรรมดีๆ  ในรอบปกีารศึกษาที่ผ่านมา

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรท�าความดีให้กับสังคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้อง ชื่อ-สกุล

1/1 ด.ญ. นุชธิดำ วงศ์ไชย

1/2 ด.ญ. ธำรำรัตน์ ก้อนค�ำ

1/3 ด.ญ. นภัสรำภรณ์ ขำวละออ

1/4 ด.ญ. วริษฐำ วรกิจสำทร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ห้อง 	ชื่อ-สกุล

2/1 ด.ช. เทียนชัย เรียบร้อย

2/2 ด.ญ. ปฐมำวดี หน่อแก้ว

2/3 ด.ญ. อันนำ ชอบธรรม

2/4 ด.ช. บรรณลักษ์ นิลสวิท

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง  ชื่อ-สกุล

3/1 ด.ช. ทิวำกร กัลยำ

3/2 ด.ญ. จิรำภรณ์ สิงห์ไชย

3/3 ด.ญ. ทวิภำ กลิ่นตั้น

3/4 ด.ญ. ปรัชญำพร ส่องแสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้อง  ชื่อ-สกุล

4/1 นำย ทินวัฒน์ ค�ำชุม

4/2 นำย รุ่งโรจน์ ทองจ�ำปำ

4/3 นำย ทศพล วงศ์ไชย

5/5 นำย จักรพงษ์ วงศ์ไชย

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	5

ห้อง  ชื่อ-สกุล

5/1 น.ส. ปนัดดำ หล่อวงศ์

5/2 น.ส. นิรชำ ฟักแก้ว

5/3 นำย นรสิงห์ วงศ์ไชย

5/4 น.ส. อำทิตยำ ไชยยศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ห้อง  ชื่อ-สกุล

6/1 น.ส. ภวิกำ ฟองจ�ำ

6/2 นำย สำโรจน์ ชัยวร

6/3 นำย ธีรสิทธิ ขันทะกิจ

6/4 นำย สุทธิพงษ์ วงศ์ไชย

6/5 น.ส. จุฑำมำศ ไชยกุล

ในภำคเรียนที่	1	ปีกำรศึกษำ	2558	งำนแนะแนวได้มีกิจกรรมกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อจำกมหำวิทยำลัยชื่อดังทั้งของรัฐบำลและเอกชนหลำยแห่ง	 ท่ีมี
แนะแนวกำรศึกษำต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	6	อำทิ	มหำวิทยำลัยพะเยำ	
มหำวิทยำลัยศรีปทุม	มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง	เป็นต้น	นอกจำกนี้งำนแนะแนว	
กลุ่มย่อยที่	5	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	36	ได้จัดกิจกรรม
ศึกษำดูงำนส�ำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่	 3	 เพื่อเป็นกำรแนะแนว
กำรศึกษำต่อสำยอำชีพ	ในวันที่	4	สิงหำคม	2558	ณ	วิทยำลัยเทคนิคพะเยำ

ทุน “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวที” ของครูเปล่ง - ครูวาสนา ปาลี ทุนละ 500 บาท จ�านวน 25 ทุน 

มอบเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2558

1.	 ด.ญ.นุชธิดำ	วงศ์ไชย	 ม.1/1
2.	 ด.ญ.สมัชญำ	เผ่ำเครื่อง	 ม.1/2
3.	 ด.ช.ธนวัตน์	ทองธรรม	 ม.1/3
4.	 ด.ญ.ปำริชำติ	ขำวฟอง	 ม.1/4
5.	 ด.ญ.มนัณชญำ	ก้อมวงศ์	 ม.2/1
6.	 ด.ญ.นฤมล	ชื่นวงศ์	 ม.2/2
7.	 ด.ญ.เนตรอัปสร	แก้วค�ำ	 ม.2/3
8.	 ด.ญ.ณัฐชำ	เครือสำร	 ม.2/4
9.	 ด.ญ.แทรมรินทร์	บุญตัว	 ม.3/1

10.	 ด.ญ.สุดำรัตน์	อินถำ	 ม.3/2
11.	 ด.ญ.ทวิภำ	กลิ่นตั้น	 ม.3/3
12.	 ด.ญ.พนิดำ	แก้วสำ	 ม.3/4
13.	 น.ส.กัญญำรัตน์	ตันกูล	 ม.4/1
14.	 น.ส.นิภำพรรณ	เรียบร้อย	ม.4/2
15.	 น.ส.วันเพ็ญ	ก้อนค�ำ	 ม.4/3
16.	 นำยจตุรงค์	พวงค�ำ	 ม.5/1
17.	 น.ส.พรทิพย์	ทองเลิศ	 ม.5/2
18.	 นำยนรสิงห์	วงศ์ไชย	 ม.5/3

19.	 น.ส.เรณุกำ	เดชบุญ	 ม.5/4
20.	 นำยศุภวุฒิ	กันเสย์	 ม.5/5
21.	 นำยปฐพี	งำนหมั่น	 ม.6/1
22.	 น.ส.จุฑำทิพย์	ธรรมศิริ	 ม.6/2
23.	 นำยธีรสิทธิ์	ขันทะกิจ	 ม.6/3
24.	 นำยสุทธิพงษ์	วงศ์ไชย	 ม.6/4
25.	 น.ส.เจนจิรำ	พุมมรัน	 ม.6/5
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โรงเรียนดงเจนวิทยำคมถือได้ว่ำเป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้ำน	 (โรงเรียนในฝัน)	 ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรพัฒนำ

ภำยใต้ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝ่ำยในโรงเรียน	 อันเป็นควำมภำคภูมิใจของทุกคน	 กำรที่จะด�ำรงสภำพของโรงเรียนให้มี

คณุภำพด	ีไม่เฉพำะแต่ในด้ำนวิชำกำรเท่ำนัน้	นอกจำกนีใ้นด้ำนสภำพแวดล้อม	อำคำรสถำนที	่ภมูทิศัน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรยีน	

ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นอีกประกำรหนึ่งที่จะต้องได้รับกำรพัฒนำ	 เพื่อให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง	ๆ	

ให้นักเรียนได้เรียนอย่ำงมีควำมสุข	 พร้อมท้ังมีแหล่งกำรเรียนรู้	 ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลำกหลำย	 โดยจัดให้มี

กำรปรบัปรงุซ่อมแซมอำคำรเรยีน	โรงอำหำร	ห้องดนตร	ีหอประชมุใหญ่และอืน่	ๆ 	อกีมำกมำย	นอกจำกนีย้งัได้มกีำรพฒันำปรบัปรงุ

ภมูทัิศน์แหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีนให้มสีภำพแวดล้อมทีด่	ีก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดต่อผูเ้รียน	ส่งผลให้โรงเรียนและนกัเรียนมคีณุภำพ

ตำมจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร	และนักเรียนมีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ซ่อมแซมศาลาแปดเหลี่ยมและสร้างอ่างน�้าพุ

การพัฒนางานอาคารสถานที่

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารหอประชุมหลังเล็ก

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjenwittayakhom School 2/2558 21



โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ ตามโครงการศูนย์ฝึก
แข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจ�าปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ณ หน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร จังหวัดทหารบกพะเยา มีนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกชั้นปีเข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ
โดยพร้อมเพรียงกัน
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เชิดชูครูคนเก่ง

ครูมณฑยา ภูแสงศรี

การศึกษา	 ปริญญำตรี	(ค.บ)	ครุศำสตรบัณฑิต	จิตวิทยำกำรแนะแนว

	 ปริญญำโท	(กศ.ม.)	กำรศึกษำมหำบัณฑิต	จิตวิทยำกำรแนะแนว

ผลงาน	 รำยงำนกำรใช้ชุดฝึกทักษะวิชำงำนบ้ำนของ

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	1

ครูช�ำนำญกำรพิเศษ

ครูเปล่ง ปาลี

การศึกษา	 ปริญญำตรี	(ค.บ)	ครุศำสตรบัณฑิต	(เกษตร)	วิทยำลัยครูเชียงใหม่

	 ปริญญำโท	(วทบ.)	วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต	(ส่งเสริมกำรเกษตร)	

	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้

ผลงาน	 รำยงำนกำรใช้เอกสำรประกอบกำรเรียน	

	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี	(งำนเกษตร)	

	 เรื่องเกษตรอินทรีย์ชั้นมัธยมศึกษำปีที่	1

ครูวาสนา ปาลี

การศึกษา	 ปริญญำตรี	(ค.บ)	ครุศำสตร์บัณฑิต	(ภำษำไทย)	วิทยำลัยครูเชียงรำย

	 ปริญญำโท	(ศศ.ม.)	ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต	วิชำกำรสอนภำษำไทย	

	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

ผลงาน	 รำยงำนกำรใช้แบบฝึกหลักกำรใช้ภำษำไทย	

	 เรื่องค�ำมูล	ค�ำประสม	ค�ำซ้อน	ค�ำซ�้ำและค�ำพ้อง	

	 ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่	1	รำยวิชำ	ท21101	ภำษำไทย	1	

	 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
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ครูวาสนา สินพยัคฆ์

รางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 
ประเภทสื่อเทคโนโลยี	

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ผลงาน :	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	
เรื่อง	นมัสกำรมำตำปิตุคุณ
บทนมัสกำรอำจริยคุณ

ครูนิวัติ เชียงแรง

รางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ผลงาน :	ชุดฝึกทักษะ	

เรื่อง	กำรเดินสำยไฟฟ้ำในอำคำร

ครูชไมพร สุธรรม

รางวัลดีเยี่ยม อันดับ 1 
ประเภทสื่อเทคโนโลยี	

กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน	(แนะแนว)
ผลงาน :	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

เรื่อง	แนวทำงกำรศึกษำต่อ
เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษำปีที่	6

เชิดชูครูคนเก่ง
Educational Media and Innovation Contest

	 ขอแสดงควำมยินดีกับคณะครูโรงเรียนดงเจนวิทยำคม	ที่ได้รับรำงวัลจำกกำรประกวดสื่อและนวัตกรรมครู	“Educational Media 
and Innovation Contest”	ปีกำรศึกษำ	2558	ในวันเสำร์	ที่	8	สิงหำคม	2558	ณ	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	พะเยำ	
ดังรำยนำมต่อไปนี้

ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่าน

รางวัลดีเยี่ยม 
ประเภทสื่อเทคโนโลยี	

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
ผลงาน :	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	
เรื่อง	รูปแบบของประโยคในภำษำไทย

ครูภัทราพร ภาธรธนฤต

รางวัลดีเด่น 
ประเภทสื่อเทคโนโลยี	

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
ผลงาน :	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

เรื่อง	Beauty	and	the	Beast

ครูณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล

รางวัลดีเด่น 
ประเภทสื่อเทคโนโลยี	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ผลงาน :	บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	

เรื่อง	ระบบเครือข่ำย

สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

Dongjenwittayakhom School 2/255824



1. ต้องมีสติและสร้างสรรค์

ถ้าคดิจะม ี“ความรกั” อย่างแรกทีต้่องมาเหนอืความรกัความรูส้กึกค็อื 
“สติ” นั่นเอง รักกันชอบกันแบบมีสติ อย่าหลงระเริงให้ความรัก
ครอบง�าสติของเราได้ พากันไปในทางที่ดีและสร้างสรรค์ ชวนกัน
ท�าในสิง่ด ีๆ คณุพ่อคณุแม่จะได้รกัใคร่เอน็ดหูวานใจของเราไปด้วย

2. แพลนชีวิตให้ดี แบ่งเวลาให้ถูก 

การแบ่งเวลาเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ผู ้ใหญ่หลายท่านมองว่ารักใน
วัยเรียนมักท�าให้น้อง ๆ เสียการเรียน เพราะฉะนั้นควรวางแผน
ให้ดี แบ่งแยกเรื่องรัก เรื่องเรียน ให้ถูกที่ถูกเวลา เวลาไหน
ควรเรียนก็ต้องตั้งใจให้ถึงที่สุด เมื่อมีเวลาว่างก็ค่อยหาเวลาให้
หวานใจบ้าง แบบนี้ก็ลงตัวแล้ว

3. ใช้เทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์

วัยเรียนแบบนี้ก็ต้องทุ่มเทให้กับเรื่องของกิจกรรมการเรียนเป็น
ส�าคัญ อย่าเพิ่งยึดติดชีวิตรักให้มากนัก จันทร์ถึงศุกร์แบ่งเวลา
ให้การเรียนและเพื่อน วันเสาร์เจอหวานใจบ้างสัปดาห์ละครั้ง 
วันอาทติย์วันแห่งครอบครวัหรรษา ห่างไกลกนับ้างกไ็ม่ต้องฟมูฟาย
ไป ยุคสมัยนี้ต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้เกิดผลคุย line กันบ้าง 
ในวันที่ไม่ได้เจอกัน ทักทายกันใน facebook แบบนี้ถึงตัวไกล 
แต่หัวใจก็ใกล้กันแล้ว

4. มีแฟนเหมือนมีเพื่อนสนิท

ไม่ต้องหวานจนน�้าตาลข้ึน อยู่กันอย่างเพื่อนสนิทก็เข้าท่าดีนะ 
ไม่ต้องตามติดประชิดกันตลอดเวลา มีช่องว่างให้กันพอหายใจ
หายคอกันได้สะดวก ปล่อยให้หวานใจและตัวเรา
ไปมเีวลาท�าตามความฝันบ้าง ความรกัในวยัเรยีน
นั้นเพียงแค่อยู่ข้าง ๆ คอยให้ก�าลังใจกันและกัน
ท�าความฝันให้ส�าเร็จก็น่ารักที่สุดแล้ว

5. ให้รักครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจ

ความรักเป็นสิ่งที่สวยงามและน่ารักเสมอ โดยเฉพาะความรัก
ในวัยเรยีน ถ้ารกัให้ถูกทางจะเป็นประสบการณ์ชิน้เยีย่ม ให้มมุมอง
ความรกัในครั้งนี้เปน็แรงบนัดาลใจในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ เป็นแรง
บันดาลใจให้เราตั้งใจเรียน สอบเข้ามหาวิทยาลัย/คณะเดียวกัน
ให้ได้, รู้จักแต่งตัว ดูแลสุขภาพมากขึ้น ฯลฯ

6. ให้หวานใจเป็นส่วนหนึ่งของ 

“ครอบครัวเรา”

เข้าตามตรอกออกตามประตู สุภาษิตแต่ครั้งโบราณใช้ได้เสมอ 
พยายามพาหวานใจมาพบปะพูดคุยและท�าความรู ้จักกับคุณพ่อ 
คุณแม่และครอบครัวให้ได้ เพื่อเพิ่มความไว้วางใจ ความรักใน
วัยเรียนอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเรื่อง
ทีถู่กต้อง วันหยดุเสาร์อาทติย์กล็องชวนหวานใจมากนิข้าวทีบ้่านบ้าง 
หรอืช่วงสอบกช็วนหวานใจ แอนด์ เดอะแก๊งค์ แวะมาตวิหนงัสอืกนั
ที่บ้านก็ดูน่ารักอบอุ่นดี แบบนี้ก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่ ไร้ข้อครหาแล้ว

สรรหา...
มาฝาก

“รักในวัยเรียน” ให้ลงตัว6 เทคนิค 

เรื่องราวของ “ความรักในวัยเรียน” สามารถปรับมุมมองความ
รักให้ลงตัวได้ ถ้าเราเข้าใจและปฏิบัติตัวให้เหมาะสม 

ยังไงความรักก็สวยงามเสมอ 

แหล่งที่มา : www.dek-d.com/nugirl/32994/, 2558.



	 โรงเรียนธนำคำรดงเจนวิทยำคมน�ำเสนอโครงกำร	
“สานฝันวันละนิดด้วยวิถีพอเพียง”	เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน
และบุคคลทั่วไปรู ้จักกำรออมเงิน	 ออกอำกำศทำงสถำนี
โทรทัศน์ไทยทีวีสี	ช่อง	3	รำยกำรทุ่งแสงตะวัน	ตอน	“คุณค่า
แห่งการออม”	จ�ำนวน	4	ตอน	ได้แก่

•	ตอน "ครูส่งเสริมการออม" 
ออกอำกำศวันที่	29	สิงหำคม	2558

•	ตอน "นวดออมเงิน" 
ออกอำกำศวันที่	5	กันยำยน	2558

•	ตอน "หารายได้จ�หน่าย 'Chicken Pop' ”

ออกอำกำศวันที่	19	กันยำยน	2558
•	ตอน "อุ้ยออมหื้อหลาน" 
ออกอำกำศวันที่	26	กันยำยน	2558	

สานฝันวันละนิด ด้วยวิถีพอเพียง


