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บทบรรณำธิกำร
	 วารสารน�้าเงินเหลืองสัมพันธ์	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 ฉบับที่	 1	 ของปีการศึกษา	 2559	 ได้รวบรวมผลงานที่น่าภาคภูมิใจ
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	 ขอขอบคุณผู้บริหาร	 คณะครูและบุคลากร	 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน	 ที่ให้ความสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดท�า
วารสารน�้าเงินเหลืองสัมพันธ์ฉบับนี้	มา	ณ	โอกาสนี้

ภัทราพร ภาธรธนฤต
บรรณาธิการ

เรื่องรำวในเล่ม
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 » แนะแนวบอกกล่าว
 » ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ	(ทุนการศึกษา)
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สาร จากผู้อ�านวยการ

เรื่องรำวในเล่ม
 » สารจากผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
 » สารจากรองผู้อ�านวยการ
 » สารจากหัวหน้างานกลุ่ม
 » สารจากนายกสมาคมศิษย์เก่าและ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

 » แนะน�าบุคลกรใหม่	ก้าวสู่รั้วน�้าเงินเหลือง
 » นักเรียนโครงการเพชร	ด.ค.
 » ประมวลภาพกิจกรรม
 » รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภูมิภาค
 » รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ
 » รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี	ภาคเรียนที่	2/2558
 » นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านต่างๆ	
 » คณะกรรมการสภานักเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2559
 » แนะแนวบอกกล่าว
 » ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ	(ทุนการศึกษา)
 » รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
 » ผลคะแนนเฉลี่ยการสอบ	O-NET	ปีการศึกษา	2558
 » เชิดชูครูคนเก่ง
 » สรรหามาฝาก

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณธรรมน�าความรู้ สู่คุณภาพมาตรฐาน 

สืบสานวัฒนธรรม ก้าวน�าเทคโนโลยี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่าน

	 สารสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมฉบับนี้	 เป็นส่ือสารสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บ้านกับโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุกท่าน	 ข่าวสาร

ในเล่มนี้	 จะน�าเสนอในส่วนของการบริหารจัดการ	 ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 ในปีการศึกษา	 2558	 ที่ผ่านมาซ่ึงดิฉันและบุคลากรทุกคน

ตลอดจนคณะกรรมการทุกฝ่าย	 ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน	 ต่างรู้สึกภาคภูมิใจและ

ทุกคนมีส่วนร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมพัฒนา	 และร่วมรับผิดชอบ	 จนเกิดผลส�าเร็จมากมาย	

ทั้งผลงานการประกวดแข่งขันทางวิชาการ	 ด้านดนตรีกีฬา	 และการจัดกิจกรรมต่าง	 ๆ	

ของโรงเรียนเพื่อฉลองครบรอบ	40	ปี	ของโรงเรียน	

	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจะด�าเนินงานทุกอย่างโดยค�านึงถึงนักเรียนเป็น

เป้าหมายหลัก	 ภายใต้หลักการความถูกต้องและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

มีบรรยากาศที่อบอุ่น	 สวยงามและปลอดภัย	 มีการบูรณาการแหล่งเรียนเรียนรู้ต่าง	 ๆ	

เข้ามาไว้ด้วยกนัอย่างสอดคล้องลงตวั	ไม่ว่าจะเป็นระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียนเอง	นกัเรียน

กับครู	 นักเรียนกับโรงเรียน	 นักเรียนกับชุมชน	 นักเรียนกับสิ่งแวดล้อม	 นักเรียนกับสื่อ

การเรียนการสอน	ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งต่าง	ๆ	ส่งเสริมและเกื้อกูลต่อกัน	ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและผู้เรียนเกิดประโยชน์สูงสุด	 สามารถน�าความรู้ไปใช้กับสถานการณ์

ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี	 โรงเรียนจึงเน้นระบบการจัดการ	 การผสมผสานสิ่งต่าง	 ๆ	

เพื่อให้นักเรียน	บุคลากร	 ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 ได้ประโยชน์จากระบบการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียน	อันเป็นไปตามแนวนโยบายการศึกษาพื้นฐานของชาติเป็นส�าคัญ	

	 ท้ายน้ีดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู ้ปกครองทุกท่าน	 ได้ฝากบุตรหลานและ

ธิดาอันเปรียบเสมือนสิ่งล�้าค่าที่สุดของครอบครัว	 ให้ทางโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

เป็นผู ้ดูแลและให้การอบรมบ่มนิสัย	 รวมทั้งให้ความรู ้ในแขนงต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้เขา

เป็นคนดี	 คนเก่ง	 และมีความสุข	 ดิฉัน	 และบุคลากรของโรงเรียนทุกคน	 ขอให้สัญญา

ว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดียิ่ง	 เพราะเราถือว่าเขาคือบุตรหลานของเราเช่นกัน	

และเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของประเทศในวันข้างหน้า	 และทางโรงเรียนจะประสบ

ความส�าเรจ็ในการจดัการเรียนการสอนได้หรือไม่นัน้	อยูท่ีก่ารสนบัสนนุจากท่านผูป้กครอง

ด้วยเป็นส�าคัญ	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติ	 โดยเฉพาะ

การเรียนการสอนของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมให้เป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นโรงเรียน

ชั้นน�าของจังหวัดพะเยาต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

(ดร.วันรักษ์ ขันหอม)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
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สาร จากรองผู้อ�านวยการ

สาร จากหัวหน้างานกลุ่มอ�านวยการ

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่าน
	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมเป็นสถาบันการศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติมุ ่งสู ่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย	 ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด
ในตน	 มีความรู้และทักษะอาชีพที่แข็งแกร่งและเหมาะสม	 เป็นพื้นฐานส�าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป	
และการด�ารงชีวิตในอนาคต
	 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสนองตอบนโยบายการศึกษา
ชาติ	 มีการณรงค์ให้นักเรียนเรียนต่อ	 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	 การระดมทรัพย์
จากทุกภาคส่วนที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง	ชุมชนด้วยดี
	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 ได้ด�าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนด้านอาชีพ	
และได้ยกระดบัคุณภาพผูเ้รยีนอย่างเตม็ศกัยภาพ	อย่างไรกต็ามโรงเรยีนยงัต้องพฒันา	ปรบัปรงุ	ทัง้ในด้านอาคารสถานที	่สือ่เทคโนโลยทีีใ่ช้
ในการจัดการเรียนการสอน	การจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน	โรงเรียนจึงยังต้องการงบประมาณ	เพื่อน�ามาใช้ด�าเนินการพัฒนาให้โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
	 กระผมเชื่อว่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคมของพวกเรา	มีนักเรียนที่ดี	ผู้บริหาร	ครูและบุคลากรทางการศึกษาดี	ผู้ปกครอง	ชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานด	ีจะเป็นพลงัทีส่�าคญัยิง่ในการขบัเคลือ่นโรงเรยีนมคีวามเจรญิก้าวหน้าและเป็นโรงเรยีนทีม่กีารบรหิาร
และจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน
	 ขอขอบคุณ	ผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย	สมาคมศิษย์เก่าองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานทุก	 ๆ	หน่วยงานและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ให้การสนับและช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีเสมอและจะร่วมพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

(นายบรรจง คิดดี )
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกท่าน
	 ในปีการศึกษา	 2559	 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนและ	 ให้ดูแลการด�าเนินงานงานกลุ่ม
อ�านวยการ	ซึ่งมีงานต่าง	ๆ 	ประกอบด้วย	งานสารบรรณ	งานการเงิน	งานพัสดุ	งานบุคลาการ	งานแผนงาน	
งานประกนัคณุภาพการศกึษา	งานสวสัดกิารและงานพฒันาระบบเครอืข่ายและ	ICT	ซึง่งานต่าง	ๆ 	เป็นงาน
ทีจ่ะให้การสนบัสนนุงานกลุม่อืน่	ๆ 	โดยเฉพาะงานกลุม่บรหิารวชิาการทีเ่ป็นหวัใจของการจดัการศกึษาของ
โรงเรียนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องประสานงานเพื่ออ�านวยความสะดวกของงาน	กลุ่มสาระ
ต่างๆ	ครู	เจ้าหน้าที่	ตลอดจนถึงนักเรียนและผู้ปกครอง
	 จากการท่ีได้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนดงเจนวิทยาคมมาหลายปี	 ก็เกิดความรักและผูกพัน
กับโรงเรียน	 มีความมุ่งหวังท่ีจะให้ให้โรงเรียนและนักเรียนมีการพัฒนาเทียบเทียมกับโรงเรียนอ่ืนๆ	
ดงันัน้ในโอกาสนี	้ข้าพเจ้าจะใช้ความสามารถ	และประสบการณ์ท่ีสัง่สมมา	ในการมุง่มัน่พัฒนา	และประสาน

งานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป
	 ท้ายนีต้้องขอขอบคณุผูป้กครองทกุท่านทีไ่ด้ช่วยดแูลนกัเรยีนในช่วงปิดภาคเรยีน	และยงัสนบัสนนุด้านปัจจยัในการพฒันาโรงเรยีน	
นอกจากนี้ยังมีสมาคมศิษย์เก่า	และคณะกรรมการสถานศึกษาก็มีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนด้วยดีตลอดมา	จึงขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้

(นายอร่าม สมศรี)
หัวหน้างานกลุ่มอ�านวยการ

น�้ำเงินเหลืองสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
Dongjenwittayakhom School 1/255902



สาร จากหัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป

สาร จากหัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกท่าน
	 กระผมมคีวามภาคภมูใิจทีท่่านผูป้กครองได้ให้ความไว้วางใจและได้ส่งบตุรหลานในความปกครอง
มาศกึษาต่อ	ณ	โรงเรยีนดงเจนวทิยาคมแห่งนี	้เป็นอย่างยิง่	โรงเรียนดงเจนวทิยาคมเป็นสถานศกึษาทีไ่ด้เปิด
ท�าการเรียนการสอนลูกศิษย์	เป็นระยะเวลายาวนานถึง40	ปี	ในปี	พ.ศ.	2559	นี้	กระผมมีความตระหนักและ
มีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้มีความเจริญ	และความเพียบพร้อมในหลาย	ๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็น
ด้านอาคารสถานที่	ถนนภายในโรงเรียน	สาธารณูปโภคต่าง	ๆ	อีกทั้งจะปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความ
สะอาด	ร่มรื่น	สร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	น่าอยู่น่าเรียน
	 กระผมขอถือโอกาสนี้	ขอบคุณคณะศิษย์เก่าทุกรุ่น	อีกทั้งผู้ที่มีอุปการคุณทุกท่าน	ที่ได้มีส่วนร่วม
ในการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณ	เพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมของเรามา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

กราบขอบพระคุณ

(นายกิฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง)

หัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไป

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกท่าน
	 ฝ่ายส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้ปกครอง	
น�าลูกหลานของท่านมาเรียนท่ีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมแห่งนี้	 ซึ่งกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียนมีหน้าที่หลัก	
คือ	 ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนลูกหลานของท่านให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อีกทั้งสนับสนุนนักเรียน
ให้แสดงออกในทางที่ถูกต้องตามความสามารถของนักเรียนภายใต้กรอบศีลธรรม	 ระเบียบ	 กฎหมาย
และประเพณีท่ีงดงาม	 อันเป็นการสร้างเยาวชนของชาติ	 ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองและ
สังคม	 ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ซึ่งผู้ปกครองทุกท่านคงทราบว่าปัญหาที่เกิดกับลูกหลานของท่าน
ในปัจจุบัน	 มีมากมาย	 ภายใต้กระแสแห่งความก้าวหน้าทางวัตถุ	 โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ	
ซ่ึงการแก้ไขปัญหาทุกอย่างนั้น	 ต้องอาศัยกระบวนการแก้ไขภายใต้ความร่วมมือของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
ดงันัน้	กลุม่ส่งเสริมกจิการนกัเรยีนจงึหวงัเป็นอย่างยิง่ในการให้ความร่วมมอืของผูป้กครองในการแก้ไข	หรือ
ส่งเสรมิพฤตกิรรมของนกัเรียนร่วมกบัโรงเรยีน	ในบางคร้ังโรงเรยีนมกีจิกรรมต่างๆ	ทีเ่ป็นการปรบัพฤตกิรรม
หรือขอความร่วมมือจากท่าน	 ขอให้ท่านได้โปรดให้ความร่วมมือกับโรงเรียนทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนลูกหลาน

ของท่านเป็นคนดีของสังคม	 อีกประการหน่ึงในการให้ข้อมูลต่างๆของลูกหลานท่านอยากฝากท่านผู้ปกครองได้ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง
กับครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับ	ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกหลานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับลูกหลาน
ของท่าน	กลุม่ส่งเสรมิกจิการนกัเรยีนยนิดรีบัใช้ท่านตลอดเวลา	กราบขอบพระคณุอกีครัง้ในความไว้วางใจของท่านผูป้กครองทีม่อบลกูหลาน
ให้เราช่วยดูแลและพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

**คนด	ีเพิ่มพูน	ประสบการณ์	ทักษะ		คนที่ต้องดูแล	ไม่ทิ้งละ	ร่วมพบปะ	แก้ไขร่วมผู้ปกครอง

กราบขอบพระคุณ

(ณรงค์ อุตโม)

หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน
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สาร
จากนายกสมาคมศิษย์เก่าและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
	 ด้วยความยินดีและขอขอบคุณคณะครูตลอดถึงศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคมทุกท่าน	
ที่ให้ความไว้วางใจให้ผมท�างานต�าแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าและประธานกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน	ของโรงเรยีนดงเจนวทิยาคม	ผมเคยตัง้ใจไว้ว่าถ้ามโีอกาสผมจะมารบัใช้และช่วยพฒันาสถาบนั
ที่เคยให้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีกับกระผม	 และในวันนี้ทุกท่านให้โอกาสผมแล้ว	 ซึ่งโรงเรียนดงเจน
วิทยาคมเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมหลาย	 ๆ	 ด้าน	 ดังน้ันถ้าจะพัฒนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมของเรา	
ต้องพฒันาแบบบรูณาการ	ต้องมกีารพฒันา	โดยเน้นการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนเพือ่ทีจ่ะพฒันาด้านการ
บริหารจัดการ	ทั้งด้านวิชาการ	อาคารสถานที่	การกีฬา	และอีกหลายด้าน	เพื่อให้โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐาน	ณ	โอกาส	ผมขอขอบคุณทุก	ๆ	ท่าน	อีกครั้งที่ให้โอกาส	ผมพร้อม
แล้วที่จะพัฒนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมของเราให้ก้าวหน้าและเป็นสถาบันการศึกษาทีมีคุณภาพต่อไป

(นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง)

นายกสมาคมศิษย์เก่าและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	

น�้ำเงินเหลืองสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
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แนะน�าครูใหม่…
ก้าวสู่รั้วน�้ำเงินเหลือง

ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนดงเจนวิทยำคม

ดร.วันรักษ์ ขันหอม
เกิด	:	18	กันยายน	2506
วุฒิการศึกษา	:	Ph.D	(Educational	of	Administration),	Adamson	University,	Philippines
e-mail	:	wanrak@dongjen.ac.th

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศำสนำและวัฒนธรรม

นางสาวจุฑามาศ หาญชนะ
ชื่อเล่น	:	ใจ	
เกิด	:	9	พฤศจิกายน	2534
วุฒิการศึกษา	 :	 ครุศาสตรบัณฑิต	 สาขา
สงัคมศกึษา	มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงราย
e-mail	:	jutamas@dongjen.ac.th

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปศึกษำ

นางสาวพิจิตรา สุริยะชัย
ชื่อเล่น	:	นิว
เกิด	:	1	มกราคม	2535
วฒุกิารศกึษา	:	ศกึษาศาสตร์บณัฑติ	สาขา
นาฏศิลป์ไทยศึกษา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
e-mail	:	pijittra@dongjen.ac.th

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

Mr. Smohith Pottamthadathil Mohanadasan 
เกิด	:	20	พฤษภาคม	2532
วุฒิการศึกษา	 :	 Bechelor	 of	 Science,	
Bharathiar	University,	India.
e-mail	:	smohith4u@gmail.com

Mr. Percival F. Roque
เกิด	:	31	สิงหาคม	2515
วุฒิการศึกษา	 :	 Bechelor	 Science	 of	
Commerce	Major	in	Management,	
Perpatual	 Help	 college	 of	 Rizal,	
Pamploma,	Las	Pinas	City	Phillipines.
e-mail	:	roque_percival31@yahoo.com	

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

นางสาวอาทิตยา กาติ๊บ
ชื่อเล่น	:	เค้ก
เกิด	:	9	สิงหาคม	2535
วุฒิการศึกษา	:	วิทยาศาสตร์บัณฑิต	ขนานการศึกษาบัณฑิต
สาขาชีววิทยา	มหาวิทยาลัยพะเยา
e-mail	:	krucake@dongjen.ac.th

น�้ำเงินเหลืองสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
Dongjenwittayakhom School 1/2559 05



	 โรงเรยีนดงเจนวทิยาคมได้มโีครงการ	“เพชร ด.ค.”	เพือ่ส่งเสรมินกัเรยีนให้ได้รบัการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและสนับสนุนให้โอกาส
ทางการศกึษาให้แก่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ทีม่ผีลการเรยีนดเีด่นและมคีวามประพฤตดิเีข้าศกึษาต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	
โดยได้ก�าหนดคุณสมบัติ	เกณฑ์การพิจารณาและสิทธิประโยชน์ที่นักเรียนในโครงการจะได้รับ	ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ

1.1	เป็นนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม
1.2	เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย

2. เกณฑ์การพิจารณา

2.1	พิจารณาจาก	GPA	4	ส่วน	,	น�้าหนักคะแนน	O	-	net	3	ส่วน	,	น�้าหนักคะแนนสอบ	3	ส่วน
2.2	 ถ้าหากผลการเรียนยังเท่ากัน	 ให้พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยเรียงล�าดับ	 5	 วิชา	 คือคณิตศาสตร์,	 วิทยาศาสตร์,	 ภาษาไทย,	

ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา	ตามล�าดับ	หากยังมีกรณีที่เท่ากันอยู่ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.3	 ตลอดการเป็นนักเรียนในโครงการฯ	 จะต้องมีความประพฤติดี	 และมีผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนไม่ต�่ากว่า	 3.80	 ถ้าหาก

ภาคเรียนใดมีผลการเรียนต�่ากว่า	3.80	จะหมดสภาพการเป็นนักเรียนในโครงการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

3. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

3.1	 นักเรียนโครงการ	 “เพชร ด.ค.”	 จะได้รับการยกเว้นเงินบ�ารุงการศึกษา	 ในส่วนที่โรงเรียน	 เรียกเก็บทุกรายการ	 และได้รับ
การส่งเสริมให้เรียนในโรงเรียนกวดวิชาในการศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยต่างๆ

นักเรียนโครงการ “เพชร ด.ค.”

นายทินวัฒน์ ค�าชุม (แซ็ก)
เกิดวันที่	20	กันยายน	2542

ชื่อบิดา	นายสิทธ์	ค�าชุม	ชื่อมารดา	นางสุข	ค�าชุม

คติประจ�าใจ	อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม	และอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้น

นางสาวสุทธิดา อินทศฤงคาร (อิง)
เกิดวันที่	14	มีนาคม	2543

ชื่อบิดา	นายเฉลิมพร	อินทศฤงคาร	ชื่อมารดา	นางศุภสุตา	ธะนู

คติประจ�าใจ	สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดคือการเรียนรู้ว่า	ไม่มีสิ่งใดสมบูรณ์

นางสาวนันทิชา แซ่ตั้ง (แจม)
เกิดวันที่	12	มิถุนายน	2543

ชื่อบิดา	นายอ�าพล	แซ่ตั้ง	ชื่อมารดา	นางวิภาวรรณ	แซ่ตั้ง

คติประจ�าใจ	มุ่งหวัง	ตั้งใจ	ท�าให้ส�าเร็จ

นักเรียนโครงการ

“เพชร ด.ค.”
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สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจ�าปีการศึกษา 2558  ระดับภาคเหนือ
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ล�าดับ หมวดหมู่ รายการ รางวัล นักเรียน ครู

1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์	

ม.4-ม.6

เหรียญทองแดง

อันดับ	19

1.	นายเสถียรพงษ์	วงศ์ไชย

 

1.	นางมยุรี	เชื้อหมอ

 

2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง	ม.4-ม.6 เหรียญเงิน

อันดับ	42

1.	นายครรชิต	ชอบจิต

2.	นายจักรพงษ์	วงศ์ไชย

3.	ด.ญ.ชลธิรศน์	วงค์พิมล

4.	ด.ช.ถิรพล	ขันทะกิจ

5.	น.ส.ลลิตตา	ชินกากิ

6.	นายสาโรจน์	ชัยวร

1.	นายอิทธิกร	มาฟู

2.	น.ส.พิจิตรา	สุริยะชัย

3.	นางมยุรี	เชื้อหมอ

 

3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทชาย	ม.4-ม.6

เหรียญทองชนะเลิศ 1.	นายจักรพงษ์	วงศ์ไชย 1.	นายอิทธิกร	มาฟู

4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง	

ประเภทชาย	ม.1-ม.3

เหรียญเงิน	อันดับ	22 1.	ด.ช.กิตติพร	เพียรจริง 1.	นายอิทธิกร	มาฟู

5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	

ประเภทหญิง	ม.4-ม.6

เหรียญเงิน	อันดับ	40 1.	น.ส.กัญญารัตน์	เผ่าปินตา 1.	นายอิทธิกร	มาฟู

6 การงานอาชีพ การแข่งขันท�าอาหาร	น�้าพริก	ผักสด	

เครื่องเคียง	ม.1-ม.3

เหรียญทอง	อันดับ	30 1.	ด.ญ.วราภรณ์	ฟักแก้ว

2.	ด.ช.อัครกร	ตันกูล

3.	ด.ญ.เนตรอัปสร	แก้วค�า

1.	นางมณฑยา	ภแูสงศรี

2.	น.ส.กนิษฐา	ฟองจ�า

 

7 เรียนร่วม	-	

ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา	ม.4-ม.6

เหรียญทอง

รองชนะเลิศอันดับที่	1

1.	น.ส.ปิยวรรณ	ฟองค�า

 

1.	นางวาสนา	ปาลี

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจ�าปีการศึกษา 2558
ระหว่าง วันที่ 29-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2559

ล�าดับ หมวดหมู่ รายการ รางวัล นักเรียน ครู

1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ประเภทชาย	ม.4-ม.6 เหรียญทองชนะเลิศ นายจักรพงษ์	วงศ์ไชย นายอิทธิกร	มาฟู

2 เรียนร่วม	-	

ศิลปะ

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	

ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา	ม.4-ม.6

เหรียญทอง	อันดับ	8 นางสาวปิยวรรณ	ฟองค�า

 

นางวาสนา	ปาลี
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รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนด ี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 ด.ญ. พนิดา	พุทธวงค์ 1/1 4.00 ดเียีย่ม
2 ด.ญ. สุภัสสรา	ดวงตา 1/2 3.88 ดเียีย่ม
3 ด.ญ. อมรา	ปัญญาเสน 1/1 3.85 ดเียีย่ม
4 ด.ช. ธีระพงษ์	บุญเกี๋ยงวงค์ 1/1 3.83 ดเียีย่ม
4 ด.ญ. กัญญารัตน์	ใจกว้าง 1/1 3.82 ดเียีย่ม
6 ด.ญ. พัทธนันท์	ฟูแสง 1/2 3.80 ดเียีย่ม
7 ด.ญ. ธารารัตน์	ก้อนค�า 1/2 3.77 ดเียีย่ม
8 ด.ช. ศักรินทร์	วงศ์แขกหล้า 1/3 3.75 ดเียีย่ม
9 ด.ญ. อริสรา	แก้วอินทรจักร์ 1/1 3.72 ดี
10 ด.ญ. กมลทิพย์	วงศ์ไชย 1/2 3.70 ดี
11 ด.ช. ทิวิกร	สมศรี 1/1 3.58 ดี
11 ด.ช. อานนท์	พันธ์ดี 1/1 3.58 ดี
13 ด.ญ. ณัฐธิดา	หน่อแก้ว 1/1 3.56 ดี

14 ด.ญ. นุชธิดา	วงศ์ไชย 1/1 3.54 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 ด.ญ. ยุพารัตน์	ศรีดวงใจ 2/1 3.98 ดเียีย่ม
2 ด.ช. เทียนชัย	เรียบร้อย 2/1 3.79 ดเียีย่ม
3 ด.ญ. ปฐมาวดี	หน่อแก้ว 2/2 3.77 ดเียีย่ม
4 ด.ช. อภิชาติ	ดุเหว่า 2/2 3.74 ดี
5 ด.ญ. ปวีณา	นามแก้ว 2/2 3.72 ดี
6 ด.ญ. อรวรรณ	ก้อนค�า 2/1 3.69 ดี
7 ด.ญ. รุจิรา	ดอนฟุ้งไพร 2/1 3.66 ดี
7 ด.ญ. ศรุตา	พลูแก้ว 2/1 3.66 ดี
9 ด.ญ. มลทิลา	ทรงรังสี 2/1 3.62 ดี
9 ด.ญ. วนิศรา	วรกิจสาทร 2/2 3.62 ดี
11 ด.ญ. ภัทรวดี	ศรีวิไชย 2/1 3.61 ดี
11 ด.ญ. คัทรียา	ไชยกุล 2/2 3.61 ดี
13 ด.ญ. พิมพ์ขวัญ	โพธิตา 2/1 3.58 ดี
13 ด.ญ. เกศรา	เรียบสาร 2/2 3.58 ดี
15 ด.ญ. วริศรา	หมอเก่ง 2/2 3.56 ดี
16 ด.ญ. ขวัญพิชชา	อินต๊ะรักษา 2/1 3.54 ดี
16 ด.ญ. พรรณวรินทร์	อินทร์ทิพย์ 2/1 3.54 ดี
16 ด.ญ. นฤมล	ชื่นวงศ์ 2/2 3.54 ดี
16 ด.ญ. สุจิตรา	สงวนใจ 2/2 3.54 ดี
20 ด.ญ. เกศรินทร์	แก้วมา 2/2 3.51 ดี
21 ด.ช. เจตนิพัทธิ์	ทุยกระโทก 2/1 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 นาย อภิรักษ์	ฟักแก้ว 3/1 3.98 ดเียีย่ม
1 น.ส. นันทิชา	แซ่ตั้ง 3/1 3.98 ดเียีย่ม
1 น.ส. สุทธิดา	อินทศฤงคาร 3/1 3.98 ดเียีย่ม
4 น.ส. กาญจนา	เป็กตานะ 3/1 3.96 ดเียีย่ม
5 น.ส. ชนิกา	ปาลกวงศ์	ณ	อยุธยา 3/1 3.89 ดเียีย่ม
6 น.ส. ปณิดา	วงศ์ไชย 3/1 3.82 ดเียีย่ม
7 น.ส. คัทลียา	ดวงต๋า 3/2 3.79 ดเียีย่ม
8 น.ส. โศภิดา	มโนภัทรกุล 3/1 3.77 ดเียีย่ม
9 น.ส. เบญญาภา	ไชยชนะ 3/2 3.70 ดี
10 น.ส. สุพรรณี	มั่นคง 3/1 3.63 ดี
11 น.ส. แทรมรินทร์	บุญตัว 3/1 3.60 ดี

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
11 น.ส. จิตรานุช	นาระจิตต 3/1 3.60 ดี
13 นาย ภัทรภณ	ตนบุญ 3/2 3.56 ดี
14 น.ส. ธมณวรรณ	เอกสะพัง 3/1 3.55 ดี
14 น.ส. สิริญญา	สุยะเอ้ย 3/2 3.55 ดี
16 น.ส. เกศเพชร	อุ่นดี 3/2 3.53 ดี
17 น.ส. อลิชา	เตชะสาย 3/1 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ

1 นาย ทินวัฒน์	ค�าชุม 4/1 4.00 ดเียีย่ม

2 นาย รุ่งโรจน์	ทองจ�าปา 4/2 3.70 ดี

3 น.ส. นิภาพรรณ	เรียบร้อย 4/2 3.68 ดี

3 น.ส. บัวชมพู	ภิมุข 4/2 3.68 ดี

5 นาย กฤษฎา	มีเชาว์ 4/1 3.67 ดี

6 น.ส. กัลยกร	ร�าไพ 4/1 3.65 ดี

7 น.ส. ปิยมน	พวงค�า 4/2 3.60 ดี

8 น.ส. นิภาวรรณ	ฟักแก้ว 4/2 3.59 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 นาย จตุรงค์	พวงค�า 5/1 3.81 ดเียีย่ม
2 น.ส. สุชาดา	ฟักแก้ว 5/1 3.78 ดเียีย่ม
3 น.ส. ศศิธร	ส่องแสง 5/1 3.77 ดเียีย่ม
4 นาย เฟื่องวิชช์	ฤทธิชนา 5/3 3.57 ดี
5 น.ส. ธัญลักษณ์	แก้วแดง 5/1 3.56 ดี
6 น.ส. กนิษฐา	มโนภัทรกุล 5/1 3.54 ดี
6 น.ส. วาเลน	พรหมแก้ว 5/4 3.54 ดี
8 นาย สุมธ	ประเสริฐศรี 5/1 3.53 ดี
9 น.ส. กรรณิการ์	เตติ 5/1 3.50 ดี
9 น.ส. นฤมล	ส�าเนียง 5/3 3.50 ดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่  ชื่อ-สกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย ระดับ
1 น.ส. สุพัชรี	ก้อนค�า 6/1 3.87 ดเียีย่ม
2 น.ส. ธัญญาเรศ	สิงห์แก้ว 6/5 3.82 ดเียีย่ม
3 นาย กฤษฎาวุฒิ	ไชยวุฒิ 6/2 3.79 ดเียีย่ม
4 น.ส. สุนิสา	ชื่นวงศ์ 6/1 3.75 ดเียีย่ม
4 นาย เทพฤทธิ์	เพ็ชรดวงดี 6/2 3.75 ดเียีย่ม
4 นาย ทักษิณ	หวัง 6/4 3.75 ดเียีย่ม
7 นาย นนทนัตถ์	สิงห์แก้ว 6/5 3.74 ดี
8 น.ส. สกาวเดือน	มณี 6/2 3.72 ดี
8 น.ส. จุฑามาศ	ไชยกุล 6/5 3.72 ดี
10 น.ส. อังคณา	สิงห์แก้ว 6/5 3.69 ดี
11 น.ส. อรนุช	ต้นศรี 6/1 3.67 ดี
12 น.ส. พิมพ์ชนก	ดูการดี 6/1 3.64 ดี
13 นาย ปัฐพี	งานหมั่น 6/1 3.61 ดี
13 น.ส. อารียา	กองประชุม 6/4 3.61 ดี
15 น.ส. ธิราพร	วุฒิไชยา 6/1 3.58 ดี
15 นาย ธีรสิทธิ	ขันทะกิจ 6/3 3.58 ดี
17 น.ส. ณัฎฐ์นรี	ธะนู 6/3 3.56 ดี
18 นาย อังคาร	อุ่นเปี้ย 6/1 3.53 ดี
19 น.ส. จุฑาทิพย์	ธรรมศิริ 6/2 3.51 ดี
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โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 88 พรรษา “5 ธนัวามหาราช” และกจิกรรมวนัพ่อแห่งชาต ิในวนัพฤหสับด ีที ่4 ธนัวาคม 2558 ณ หอประชมุใหญ่ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

๕ ธันวามหาราช๕ ธันวามหาราช
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วันครูอ�ำเภอภูกำมยำว

	 กลุ่มโรงเรียนอ�าเภอภูกามยาว	จังหวัดพะเยา	จัดกิจกรรม	“วันครู”	ในวันเสาร์	ที่	16	มกราคม	2559	ณ	หอประชุมโรงเรียนดงเจน
วิทยาคม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณครู	และระลึกถึงพระคุณครู	เพื่อให้บุคคลในสังคมได้ตระหนักในความส�าคัญของวิชาชีพครู	
เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ	 และประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับท่ีได้รับ	 การยกย่องว่าเป็น	 “ปูชนียบุคคล”	 และ
เพื่อธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อครู	กิจกรรมวันครู	ประจ�าปี	2559	ได้รับเกียรติ
จากว่าที่ร้อยตรีจ�ารัส	โสตถิกุล	นายอ�าเภอภูกามยาว	เป็นประธานในพิธี	มีคุณครูจากโรงเรียนในเขตอ�าเภอภูกามยาว	จังหวัดพะเยา	เข้าร่วม
กิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ค่ำยวิทยำศำสตร์

	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	จัดกิจกรรมตามโครงการ	“ค่ายวิทยาศาสตร์”	เพื่อส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์	ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ระหว่างวันที่	13-14	กุมภาพันธ์	2559	ณ	โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	
กิจกรรมในค่ายวิทยาศาสตร์เน้นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์	 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง
ในรปูแบบทีห่ลากหลาย	สนบัสนนุและส่งเสรมิให้เยาวชนได้พฒันาความคดิสร้างสรรค์	ทกัษะและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์	เพือ่ส่งเสริม
และพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ	ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
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กีฬำสำยสัมพันธ์สำมัญศึกษำจังหวัดพะเยำ

	 คณะครโูรงเรยีนดงเจนวิทยาคม	เข้าร่วมกจิกรรม	“กฬีาสายสมัพนัธ์สามญัศกึษาจงัหวัดพะเยา กลุม่ย่อยที ่5”	ครัง้ที	่3	ในวนัศุกร์	
ที่	11	มีนาคม	2559	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนดอกค�าใต้วิทยาคม
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TO BE NUMBER ONE

	 ชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา	เข้าร่วมการประกวดชมรม	TO	BE	NUMBER	
ONE	 ในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ระดับภาคเหนือ	 ประจ�าปี	 2559	 ในวันอังคารท่ี	 26	 มกราคม	
พ.ศ.	2559	ณ	โรงแรมดิอิมเพรส	จังหวัดเชียงใหม่

ก้ำวย่ำงอย่ำงเข้ำใจในรั้วดงเจนวิทยำคม

	 งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โรคเอดส์และกิจกรรม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 งานกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน	 โรงเรียน
ดงเจนวทิยาคม	จดักจิกรรม	“ก้าวย่างอย่างเข้าใจในรัว้ดงเจนวทิยาคม”	ในวนัพธุ	ที	่17	ธนัวาคม	2558	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องโสตทศันศกึษา	
มวีตัถปุระสงค์เพือ่รณรงค์ป้องกันโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์	โรคเอดส์	และการตัง้ครรภ์เมือ่ยงัไม่พร้อม	มนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	
เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
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ปิ๊กมำด้วยใจ๋… สำยใย น�้ำเงินเหลือง  คืนสู่เหย้ำชำวดงเจน

	 คณะนักเรียนและครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	น�าโดยผู้อ�านวยการ	ดร.วันรักษ์	ขันหอม	จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี	 เพื่อสมทบ
กองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ในวันพุธ	ที่	 30	 ธันวาคม	2558	 เวลา	 09.00	น.	 และในภาคค�่า	 ตั้งแต่เวลา	 18.00	น.	 สมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	ได้จัดงาน	“ปิ๊กมาด้วยใจ๋…สายใย น�้าเงินเหลือง : คืนสู่เหย้าชาวดงเจน”	ประจ�าปี	2558	ณ	สนามโรงเรียน
ดงเจนวิทยาคม	 เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าและคณะครู	 ร�าลึกเหตุการณ์ช่วงเวลาระหว่างเรียนในรั้วดงเจน	 มีการจัดต้ังกองผ้าป่า
ศิษย์เก่า	เพื่อหารายได้สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น
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ต้นกล้ำคุณธรรม น�ำชีวิตห่ำงไกลยำเสพติด 

	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าคุณธรรม	 น�าชีวิตห่างไกลยาเสพติด	 เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้
เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันภัยสังคมให้กับเด็กและเยาวชน	 โดยใช้เรื่องราวสถานการณ์ทางสังคม	 ชุมชนและวิถีชีวิตเป็นส่ือการเรียนรู้	
เสรมิสร้างทกัษะการผลติสือ่ในการส่งเสรมิคณุธรรมทีเ่หมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย	เพือ่เช่ือมประสานเครอืข่ายร่วมส่งเสรมิและพฒันาเดก็และ
เยาวชนให้มีคุณธรรม	โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม	ณ	วัดห้วยบง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	
ระหว่างวนัที	่4-7	กมุภาพนัธ์	2559	ซึง่มวีทิยากรจากศนูย์อ�านวยการพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิจงัหวดัพะเยาเป็นผู้จดักจิกรรมและด�าเนนิ
โครงการ

พิธีรับมอบจักรยำนตำมโครงกำรจักรยำนพระรำชทำน 

สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมกุฎรำชกุมำร

	 พธิรีบัมอบจกัรยาน	ตามโครงการจกัรยานพระราชทาน	สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ	สยามกฎุราชกมุาร	แก่	ด.ญ.วาสนา	โทนะพนัธ์	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1
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วันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียนดงเจนวิทยำคม ครบรอบ 40 ปี

	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 จัดกิจกรรมพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	พิธีท�าบุญสืบชะตา	 สะเดาะเคราะห์	 และพิธีท�าบุญ
อุทิศส่วนกุศลแด่ครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	ครบรอบ	40	ปี	ในวันศุกร์ที่	19	กุมภาพันธ์	2559	
มีคณะครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 นักเรียน	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ศิษย์เก่าโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 และผู้มีเกียรติจาก
หน่วยงานราชการภายในอ�าเภอภูกามยาว	เข้าร่วมพิธีเป็นจ�านวนมาก
	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 เดิมเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย	 ชื่อ	 “โรงเรียนดงเจน (ประชาอุทิศ)”	 กระทรวงศึกษาธิการ
มปีระกาศยบุโรงเรยีนและตัง้เป็นโรงเรยีนมธัยมศกึษาประจ�าต�าบล	พร้อมเปลีย่นชือ่เป็น	“โรงเรยีนดงเจนวทิยาคม”	เมือ่วนัที	่19	กมุภาพนัธ์	
2519	ตั้งอยู่เลขที่	294	หมู่	13	บ้านกว้าน	ต�าบลดงเจน	อ�าเภอเมือง	(ปัจจุบันแยกเป็นอ�าเภอภูกามยาว)	จังหวัดพะเยา
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู

	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคมจัดกิจกรรม	 “การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครู”	 ครั้งที่	 2	ปีการศึกษา	 2558	 ในวันอาทิตย์ที่	 15	
พฤศจิกายน	 2558	ณ	หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน	 แจ้งแนวทางในการด�าเนินงานของโรงเรียน	 ความก้าวหน้าของการจัดการศึกษา	 เปิดรับข้อเสนอแนะ
จากผู้ปกครองนักเรียนแก่โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป	 ในการจัด
กิจกรรมครั้งนี้	ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นในวันเวลาดังกล่าวเป็นอย่างดี	

เวียงน�้ำเต้ำเกมส์

	 คณะนักกีฬาโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา	 จังหวัดพะเยา	 ครั้งที่	 23	 ประจ�าปี	 2558	
“เวียงน�้าเต้าเกมส์”	ระหว่างวันที่	23	พฤศจิกายน	-	2	ธันวาคม	2558	ณ	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	จังหวัดพะเยา
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ดงเจนกตัญญุตำ อ�ำลำสถำบัน

	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 จัดกิจกรรม	 “ดงเจนกตัญญุตา อ�าลาสถาบัน”	 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ	 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	และ	6	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ในวันพุธ	ที่	24	กุมภาพันธ์	2559	ณ	หอประชุมใหญ่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	
เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักเรียนท่ีก�าลังจะจบการศึกษา	 แสดงความรักความผูกพันระหว่างครู	 นักเรียนและโรงเรียน	
โดยมีกิจกรรมแสดงความยินดีระหว่างน้องพ่ีชาวน�้าเงินเหลือง	พิธีมอบประกาศนียบัตร	ประกวดดาวและเดือนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	
และ	6	พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน

น�้ำเงินเหลืองสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
Dongjenwittayakhom School 1/2559 17

ประมวลภาพกิจกรรม



เปิดโลกวิชำกำร เปิดบ้ำน ด.ค. เพียงพอสู่สำกล ชุมชนสัมพันธ์ มุ่งมั่นสร้ำงอำชีพ

	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	 ร่วมกับ	 มูลนิธิธรรมนัส	 พรหมเผ่า	 และส�านักงาน
จัดหางานจังหวัดพะเยา	 จัดกิจกรรม	 “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ด.ค. เพียงพอสู่สากล 
ชมุชนสมัพนัธ์ มุง่มัน่สร้างอาชพี Dongjen Open House ’15”	ในวนัศกุร์ที	่12	กมุภาพนัธ์	
2559	 เวลา	08.00-16.00	น.	ณ	 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม	อ�าเภอภูกามยาว	จังหวัดพะเยา	
ได้รับเกียรติจากท่านศุภชัย	 เอี่ยมสุวรรณ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	 เป็นประธานในพิธ	ี
มหีน่วยงานและผูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วมงานในครัง้นีเ้ป็นจ�านวนมาก	ภายในงานประกอบด้วย
กิจกรรมดังต่อไปนี้
•	 นิทรรศการด้านวิชาการ	/	ด้านอาชีพ	/	จ�าหน่ายสินค้า	OTOP
•	 การแสดงของนักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
•	 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง
•	 การประกวดวาดภาพระบายสี
•	 การแข่งขันประกอบอาชีพการท�าอาหาร	เมนูจากปลาส้ม	ลาบปลา	และส้มต�าลีลา
•	 การสาธิตการประกอบอาชีพและฝึกปฏิบัติ
•	 การแนะแนวอาชีพ	/	ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
•	 ตลาดนัดพบแรงงาน	/	รับสมัครงานในประเทศและต่างประเทศ
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วันเกียรติยศครูสำมัญ

	 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36	จัดกิจกรรม	“วันเกียรติยศครูสามัญ” 
ครั้งที่	3	ปีการศึกษา	2558	ในวันพฤหัสบดี	ที่	14	มกราคม	2558	ณ	หอประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคม	เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้มีความเสียสละ
และมีผลงานดีเด่นในด้านต่าง	ๆ	โดยมีนายค�าจันทร์	รัตนอุปการ	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	36	ให้เกียรติ
เป็นประธาน	ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
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ประมวลภาพกิจกรรม



ยินดีต้อนรับท่ำนผู้อ�ำนวยกำร ดร.วันรักษ์ ขันหอม

	 วันจันทร์ที่	 14	 ธันวาคม	 2558	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ครู	 บุคลากร	 ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนโรงเรียน
ดงเจนวิทยาคม	ยินดีต้อนรับท่านผู้อ�านวยการ	ดร.วันรักษ์	ขันหอม	เนื่องในโอกาสย้ายเพื่อรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
ด้วยความยินดียิ่ง
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ประมวลภาพกิจกรรม



รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านต่างๆ เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ ประจ�าการศึกษา 2558

ผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านกิจกรรม TO BE NUMBER ONE

1.	นางสาวนิโลบล		 ปวงงาม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

ผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านนาฏศิลป์

1.	นางสาวภวิกา	 ฟองจ�า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

2.	นางสาวกมลจันทร์	 บัวเทศ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

3.	นางสาวธิราพร	 วุฒิไชยา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

ผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านกีฬา

1.	 เด็กหญิงจิราภรณ์	 สิงห์ชัย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/2

2.	 นางสาวนันทนา	 ฟองจ�า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

3.	 นางสาวนภาพร	 เดชบุญ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

4.	 นายวีระพงษ์	 ศรีสมบัติ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/3

5.	 นายภูริณัฐ	 ฟักแก้ว	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/3

6.	 นายวณิช	 วงศ์ไชย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/4

7.	 นายทักษิณ	 หวัง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/4

8.	 นายปฏิพันธุ์	 ปลูกเรือน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/5

9.	 นายทักษิณ	 จ�ารัส	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/5

10.	นายศักดินนท์	 ก้อนค�า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/5

ผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน

1.	นางสาวปิยวรรณ	 ฟองค�า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/3

ผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านกิจกรรมวงโยธวาทิต

1.	นางสาวกัญญารัตน์	 เผ่าปินตา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1

2.	นายสาโรจน์	 ชัยวร	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/2

3.	นางสาวพัชรินทร์	 ผ่องศรี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/4

4.	นางสาวอรพิมล	 พรมค�า	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/4

5.	นางสาววนิดา	 วงค์ไชย	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/4

ผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านการเสียสละเพื่อส่วนรวม

1.	คณะกรรมการสภานักเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2557

นักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความสามารถพิเศษดีเด่นด้านต่าง ๆ
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คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.	 น.ส.ธุวพร	 	ฟักแก้ว
2.	 น.ส.นุสรา	 	มหาป่า
3.	 น.ส.เพ็ญพิชชา	 	อินทาโย
4.	 นายกิจการ	 	ปัญญาฟู
5.	 นายเกียรติพงษ์	 	เมืองค�า
6.	 น.ส.ศุภกานต์	 	ฟักแก้ว
7.	 น.ส.เจนจิรา	 	ทรงกุล

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
1.	 นายทินวัฒน์		 	ค�าชุม
2.	 น.ส.ศิริกานดา	 ฟองค�า
3.	 น.ส.ปิยมน	 พวงค�า
4.	 น.ส.จันทัปปภา	 บุญเรือง
5.	 น.ส.พัฒนิตดา	 บุญประเสริฐ
6.	 น.ส.ชนิภรณ์	 ระวังทรัพย์
7.	 น.ส.ประณีตศิลป์	 เครือสาร

คณะกรรมการฝ่ายตุลาการ
1.	 นายกฤษฎา	 มีเชาว์
2.	 น.ส.วิลาวัณย์	 ฟักแก้ว
3.	 น.ส.บุษบา	 พงษ์สวัสดิ์
4.	 นายจารุวัฒน์	 จ�ารัส
5.	 นายณัฐพล	 วงศ์ไชย
6.	 นายปิยะพัชร	 ปิงเมือง
7.	 นายพงพิพัฒน์	 อินทะไชย

8.	 นายทศพล	 วงศ์ไชย
9.	 นายธนัชชา	 ชื่นจิตต์
10.	นายนพนันท์	 ชอบธรรม
11.	นายสิทธิศักดิ์	 สิงห์แก้ว
12.	นายอานุภาพ	 จ�ารัส
13.	นายภัทรพล	 วงศ์สม
14.	นายคมกริช	 ขจรกลาง
15.	นายศิริชัย	 เทียนรุ่งอรุณ
16.	นายศุภวัฒน์	 ด้วงนิล

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1.	 น.ส.สิรินทิพย์	 เชียงมูล
2.	 น.ส.ภัทริยา	 อวดหาญ
3.	 น.ส.เยาวพา	 ฝังวาปี
4.	 น.ส.กมลพรรณ		 หลักค�า
5.	 น.ส.สุธีธิดา	 ภิมุข
6.	 น.ส.พัชรี	 แสงสี
7.	 นายภาณุกร	 ศรีจันทร์
8.	 นายสิรวิชญ์	 เนตรผาบ

คณะกรรมฝ่ายกิจกรรม
1.	 นายหมอนทอง	 หาอย่าทุกข์
2.	 นายณัฐพงษ์	 บัวบาน
3.	 น.ส.กัลยกร		 ร�าไพ
4.	 น.ส.ชนิษฐา	 ปาลกวงค์	ณ	อยุธยา
5.	 น.ส.ปนัดดา	 ช�านาญยา

6.	 น.ส.กฤติยาณี	 บุญเรือง
7.	 น.ส.กชรัตน์	 วงศ์ไชย
8.	 น.ส.กฤติกา	 สมณะ
9.	 น.ส.กานต์ธิดา	 ยาดี
10.	น.ส.วิลาวัลย์	 ฟักแก้ว
11.	นายฐิติวัสส์	 ส่องแสง
12.	น.ส.ชลิตตา	 วงค์ไชย
13.	น.ส.นิตยา	 ไชยกุล
14.	น.ส.ภิรัญญา	 คาโตริ
15.	น.ส.วัลย์ลิการ์	 วงค์ไชย
16.	น.ส.อรปรียา	 อินทร์วงศ์วรรณ
17.	น.ส.กุลปรียา	 อุตมา
18.	น.ส.ณิชกานต์	 อินบาล
19.	น.ส.กฤติยากร	 วงค์เวียน
20.	น.ส.จิรนันท์	 หลวงตา
21.	น.ส.เบญญาภา	 บุญมา
22.	น.ส.พิมพากานต์	 พรมวัง
23.	น.ส.วีระญา	 สมศรี
24.	น.ส.เสาวลักษณ์	 สุริยะเพี้ยง
25.	น.ส.กัญญารัตน์	 เภตรา
26.	น.ส.พัชริดา	 สูงขาว
27.	น.ส.พุทธรักษา	 เบิกนา
28.	น.ส.มณีรัตน์	 เถิงค�า
29.	น.ส.วันเพ็ญ	 ก้อนค�า
30.	น.ส.ทิพกร	 โพธิตา
31.	น.ส.วันทนีย์	 ร่วมจิตร

แนะน�าคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

น.ส.ลลิตตา ชินกากิ
ประธานนักเรียน

นายศราวุฒิ ขาวละออ
รองประธานนักเรียน

นายรุ่งโรจน์ ทองจ�าปา
รองประธานนักเรียน

นายพันธกร มาฟู
เลขานุการ

น.ส.พลอยชมพู น้อยทูล
เหรัญญิก

น.ส.อริศรา อินแก้ว
ผู้ช่วยเหรัญญิก

น.ส.บัวชมพู ภิมุข
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

น.ส.นิภาวรรณ ฟักแก้ว
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.นิภาพรรณ เรียบร้อย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

น.ส.ธัญลักษณ์ ฟักแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นายธนวัฒน์ งอนจัตุรัส
หัวหน้าฝ่ายตุลาการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายตุลาการ

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม
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แนะแนวบอกกลา่ว
กิจกรรมดีๆ  ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	 ที่ได้มารวมตัวกัน

เพื่อจัดกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ให้มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมส�าหรับ

ที่จะเลือกเรียนในคณะ	สาขาวิชา	และในมหาวิทยาลัยที่ตนเองใฝ่ฝัน

 ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม

1.	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ร้อยละ	80	เข้าร่วมกิจกรรม	

2.	 นักเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดี	ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง	ในรั้วน�้าเงิน-เหลือง

3.	 นักเรียนมีการวางแผนในการท�างานและด�าเนินกิจการได้จนส�าเร็จท�าให้มีความพร้อม	 มีความคิดรวบยอดท่ีดีและ

ความกระตือรือร้นต่อการวางแผนด้านการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

4.	 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ

5.	 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

กิจกรรมค่ายแนะแนวสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2558
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ทุนการศึกษากองทุนฯ ฤทธิ์เดชา-อารี ปิติเดชาชัยและคณะสายบุญ
และปันน�้าใจ พร้อมด้วยทุนจากผู้มีอุปการคุณ

(ผู้อ�านวยการอุทร นัดดากุลและผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม)
ประจ�าปีการศึกษา 2558 จ�านวน 12 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท

1.	 ด.ช.ภูวดล		 เสริมสุข	 ม.1/1
2.	 ด.ญ.อริสรา		 แก้วอินทรจักร์	 ม.1/1
3.	 ด.ญ.ปัทมาวดี		 หน่อแก้ว	 ม.2/2
4.	 ด.ญ.กมลวรรณ		 ไชยกุล	 ม.2/4
5.	 ด.ญ.นันทิชา		 แซ่ตั้ง	 ม.3/1
6.	 ด.ญ.สุชานาถ		 อิงอร	 ม.3/3
7.	 น.ส.บุษบา		 พงษ์สวัช	 ม.4/2
8.	 น.ส.เบญญาภา		 บุญมา	 ม.4/3
9.	 น.ส.ธัญลักษณ์		 แก้วแดง	 ม.5/1
10.	 นายธนวัน		 ชอบธรรม	 ม.5/5
11.	 น.ส.สายสุดา		 รัศมี	 ม.6/2
12.	 น.ส.วนิดา		 ดุเหมา	 ม.6/5

ทุนการศึกษาจาก พล โท บันเทิง พูนข�า
ประจ�าปีการศึกษา 2558 จ�านวน 5 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

1.	 น.ส.	อรนุช		 ต้นศรี	 ม.6/1
2.	 นายเทพฤทธิ์		 เพชรดวงดี	 ม.6/2
3.	 น.ส.	รัชนีกร		 เอี่ยมฉิม	 ม.6/3
4.	 นายสุทธิพงษ์		 วงศ์ไชย	 ม.6/4
5.	 นายวณิช		 วงศ์ไชย	 ม.6/4

ทุนการศึกษามูลนิธิพ่อขุน ง�าเมือง จังหวัดพะเยา ประจ�าปี 2559
จ�านวน 1 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท

1.	 นายจักรพงษ์		 วงศ์ไชย	 ม.	5/5

เงินทุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านความยากจน
จ�านวน 6 ราย ๆ ละ 1,000 บาท

1.	 น.ส.อาทิตยา		 ไชยยศ
2.	 น.ส.นันทิชา	 แซ่ตั้ง
3.	 ด.ช.ทรงกลด		 ไชยสถาน
4.	 น.ส.ประณีตศิลป์		 เครือสาร
5.	 ด.ญ.สุพิชญา		 หลักฐาน
6.	 นายปฏิภาณ		 ชอบจิตต์

ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ 
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ในภาคเรียนที่ 2 ประจ�าปีการศึกษา 2558 ได้มีผู้ใหญ่ใจดีได้สนับสนุนทุนการศึกษา

แก่นักเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม จ�านวน 39 ราย ดังนี้

น�้ำเงินเหลืองสัมพันธ์โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
Dongjenwittayakhom School 1/255924



ที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา

1 น.ส.ณัฐกานต์	วงศ์สม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ	สาขาการตลาด

2 น.ส.ทิพวรรณ	ต่อสวย	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เฉลิมพระเกียรติ	แพร่ คณะการบัญชีบัณฑิต	สาขาการบัญชี

3 น.ส.ปัทมาวดี	อุปะละ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์	สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

4 น.ส.พิมชนก	ดูการดี มหาวิทยาลัยนเรศวร	 คณะวิทยาศาสตร์	สาขาชีววิทยา

5 น.ส.อรนุช	ต้นศรี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์	สาขารังสีเทคนิค

6 น.ส.นฤมล	ตันกูล มหาวิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์

7 น.ส.สุนิสา	ชื่นวงศ์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ	สาขาบัญชี

8 น.ส.กัญญารัตน์	เผ่าปินตา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการ	สาขาวิชาการท่องเที่ยว

9 น.ส.นภาพร	เดชะบุญ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม	สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

10 น.ส.พัจน์ธัญชนัน	วงศ์ไชย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียติ คณะมนุษยศาสตร์	สาขาธุรกิจอังกฤษ

11 น.ส.ภวิกา	ฟองจ�า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะบัญชี	สาขาบัญชี

12 น.ส.กัญญาณัฐ	กัลยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ	สาขาการตลาด

13 น.ส.กัลยา	เรียบร้อย มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์

14 น.ส.ญาสุมินทร์	หมอเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ	สาขาการบริหารทรัพยกรมนุษย์

15 น.ส.พัชรินทร์	วงศ์ไชยา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ	สาขาการตลาด

16 น.ส.วิภารัตน์	ฟูแสง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ	สาขาการเงินธนาคาร

17 น.ส.เสาวลักษณ์	นามอยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สาขาชีววิทยา

18 น.ส.เสาวลักษณ์	วันหล้าวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์	สาขาเทคนิคการแพทย์

19 น.ส.นิโลบล	ปวงงาม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย คณะบริหารธุรกิจ

20 นายกฤษฎาวุฒิ	ไชยวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทย์ศาสตร์	สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

21 นายฤชานนท์	ฟักแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสหกรรมและเทคโนโลยีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิชาเอกไฟฟ้าก�าลัง

22 นายเทพฤทธิ์	เพ็ชรดวงดี มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิสวกรรมไฟฟ้า

23 นายณัฐพล	ธนู มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารอาหาร

24 นายธนวัฒน์	พิสุทธิโกเมน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์	สาขานิติศาสตร์

25 น.ส.สุพิชชา	สายอินต๊ะ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทย์ศาสตร์	สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

26 น.ส.รัตนาภรณ์	เบิกบาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ	สาขาบริหารธุรกิจ

27 น.ส.ณัฏฐริกา	วงศืไชย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียติ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

28 น.ส.ชลาพร	อ�ามะ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทย์ศาสตร์	สาขาสาธารณะสุขสิ่งแวดล้อม

29 น.ส.มัลลิกา	ส่องแสง มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปะศาสตร์	สาขาภาษาไทย

30 น.ส.สุพัตรา	เรียบร้อย มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศสาขาบัญชี

31 น.ส.ถิรวรรณ	ปัญญาดี มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์	สาขานิติศาสตร์คู่ขนานบัญชี

32 นายธีรสิทธิ	ขันทะกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยการศึกษา	สาขาภาษาอังกฤษ

33 นายพงศกร	บัญปั๋น มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปะศาสตร์	สาขาภาษาจีน

34 นายธีร์จุฑา	ทิพย์ประสงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา บริหารธุกิจการท่องเที่ยว

35 นายภูริณัฐ	ฟักแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริหารธุรกิจสาขาการตลาด

36 นายวิทยากร	จ�ารัส มหาวิทยาลัยพะเยา คณะนิติศาสตร์

37 น.ส	ภาวินี	ฟักแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์	สาขาการท่องเที่ยว

38 น.ส.ณัฏฐ์นรี	ธะนู มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

39 น.ส.พัชราภรณ์	วันมหาชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์	สาขาพัฒนาชุมชม

40 นายทักษิณ	หวัง มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสนเทศ
คู่ขนานอังกฤษ

41 นายณัฐพล	มุสุ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
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ที่ ชื่อ-สกุล มหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา

42 นายจักรพันธ์	บัวเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ	
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิคและมัลติมีเดีย

43 น.ส.กรรณิการ์	สีธิ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

44 น.ส.ชัชวีวรรณ	ทรงกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะศิลปะศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

45 น.ส.มนต์นภา	ฟองค�า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์	สาขาวิชานิติศาสตร์

46 น.ส.อารียา	กองประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปะศาสตร์	สาขาภาษาจีน

47 น.ส.รัชนานันท์	มาฟู มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์	สาขวิชานิติศาสตร์

48 น.ส.ศรารัตน์	ค�ารักษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคศาสตร์	สาขาภาษาจีน

49 น.ส.พลอยไพลิน	ทางทองวัฒนากุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบัญชี	สาขาวิชาการบัญชี

50 น.ส.กมลจันทร์	บัวเทศ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

51 นายกิตติพงษ์	ดุเหว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ	สาขาการตลาด

52 นายจารุพจน์	คอนโด่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะครุศาสตร์	สาขาพลศึกษา

53 นายนนทนัตถ์	สิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะมนุษย์ศาสตร์	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

54 น.ส.พรรณนิภา	ใจสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะธุรกิจการตลาด

55 น.ส.เจนจิรา	พูมมรัน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์	สาขารัฐศาสตร์บัณฑิต

56 น.ส.ณัฐบล	เหล็กหล่อ มหาวิทยาลัยพะเยา วทิยาลยัการศกึษา	หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติสาขาวชิาการศกึษา(ภาษา
อังกฤษ)	คู่ขนานหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

57 น.ส.วิชญารัตน์	ค�าชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์	สาขาเอกภาษาไทย

58 น.ส.สินิทรา	ธีระสาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์	สาขาเอกภาษาจีน

59 น.ส.ธัญญเรศ	สิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะมนุษย์ศาสตร์	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

60 น.ส.อังคณา	สิงห์แก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด

61 น.ส.รุ่งทิวา	กองแก้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด

62 น.ส.ฐาปนี	ไชยกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะมนุษย์ศาสตร์	สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด จ�านวน 126 คน

นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จ�านวน	62	คน	 คิดเป็นร้อยละ	49.21

นักเรียนที่ศึกษาต่อผู้ช่วยพยาบาล	 จ�านวน	12	คน	 คิดเป็นร้อยละ	9.52

นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษา	
(ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)	

จ�านวน	16	คน	 คิดเป็นร้อยละ	12.70

นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน	 จ�านวน	36	คน
คิดเป็นร้อยละ	28.57

เนื่องจากรอผลแอดมิดชั่นในเดือนมิถุนายน
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยคะแนนทั่วประเทศ จ�าแนกตามระดับ

โรงเรียน ปี 2557 โรงเรียน ปี 2558 จังหวัด สังกัด ประเทศ เทียบกับประเทศ

1. ภาษาไทย 37.92 43.25 44.40 42.89 42.64 +0.61

2. คณิตศาสตร์ 31.62 30.33 35.09 32.42 32.40 -2.07

3. วิทยาศาสตร์ 41.16 36.70 39.99 37.88 37.63 -0.93

4. สังคมศึกษาฯ 51.82 49.89 47.69 46.42 46.24 +3.65

5. ภาษาอังกฤษ 25.84 28.47 31.12 30.16 30.62 -2.15

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 
ขนาดโรงเรียน สังกัด และประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 

ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายวิชา ผู้ได้คะแนนสูงสุด คะแนน

ภาษาไทย นางสาวสุทธิดา	อินทศฤงคาร 73.00

สังคมศึกษา	ฯ นางสาวสุทธิดา	อินทศฤงคาร 82.00

ภาษาอังกฤษ นางสาวสุทธิดา	อินทศฤงคาร 60.00

คณิตศาสตร์ นางสาวนันทิชา	แซ่ตั้ง 68.00

วิทยาศาสตร์ นางสาวสุทธิดา	อินทศฤงคาร 76.00

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม

ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ค่าเฉลี่ยคะแนนทั่วประเทศ จ�าแนกตามระดับ

โรงเรียน ปี 2557 โรงเรียน ปี 2558 จังหวัด สังกัด ประเทศ เทียบกับประเทศ

1. ภาษาไทย 48.33 49.13 50.26 49.95 49.36 -0.23

2. คณิตศาสตร์ 18.20 23.87 27.00 26.65 26.59 -2.72

3. วิทยาศาสตร์ 31.30 33.55 34.15 33.55 33.40 +0.15

4. สังคมศึกษาฯ 35.76 39.43 40.48 40.00 39.70 -0.27

5. ภาษาอังกฤษ 19.57 20.02 23.80 24.68 24.98 -4.96

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน O-NET ค่าเฉลี่ยของโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน สังกัด และประเทศ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 

ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายวิชา ผู้ได้คะแนนสูงสุด คะแนน

ภาษาไทย นางสาวธนพร	อุษา 74.50

สังคมศึกษา	ฯ นายปัฐพี	งานหมั่น 59.00

ภาษาอังกฤษ นางสาวธนพร	อุษา 45.00

คณิตศาสตร์ นายฤชานนท์	ฟักแก้ว 60.00

วิทยาศาสตร์ นายเทพฤทธิ์	เพ็ชรดวงดี 51.00
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	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูท่ีได้รับรางวัลครูเกียรติยศ	 ประเภทครูผู้สอน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 กลุ่มโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา	กลุ่มย่อยที่	5	ณ	โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	พะเยา	ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	36

เชิดชูครูคนเก่ง

	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น	 ประเภทครูผู้สอน	
ประจ�าปีการศึกษา	2558	กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา	กลุ่มย่อยที่	5	ณ	โรงเรียน
เฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระศรนีครนิทร์	พะเยา	ในพระบรมราชปูถมัภ์สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	36
1. ครูสุพัตรา นาแพร	่รางวัลครูดีเด่น	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. ครูทิวาภรณ์ สมศรี รางวัลครูดีเด่น	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

	 ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคุณครูผู้ฝึกสอนทักษะทางวิชาการแก่นักเรียน
ให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ	ครั้งที่	65	ประจ�า
ปีการศึกษา	2558	ระหว่างวันที่	29	-	31	เดือนมกราคม	พ.ศ.	2559
1. คณุครวูาสนา ปาล ีผูฝึ้กสอนการประกวดการขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่ประเภทบกพร่อง

ทางสติปัญญา	ม.4	–	ม.6	
2. คุณครูอิทธิกร มาฟู ผู้ฝึกสอนการประกวดการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทชาย	ม.4	–	ม.6

	 ขอแสดงความชืน่ชมและยนิดกีบัคณุครทูีไ่ด้รบัเครือ่งหมายเชดิชเูกยีรติ	“หนึง่แสนครดู”ี	ประจ�าปี	2558	
ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
1. ครูมาลัย ใจวุฒิ
2. ครูมณฑยา ภูแสงศรี
3. ครูภัทราพร ภาธรธนฤต

4. ครูณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
5. ครูกรรณิการ์ รินจ้อย

1. ครูนิวัติ เชียงแรง รางวัลครูเกียรติยศ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

2. ครูภัทราพร ภาธรธนฤต	 รางวัลครูเกียรติยศ	 กลุ ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ครูชไมพร สุธรรม	รางวัลครูเกียรติยศ	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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สรรหา...
มาฝาก

การเป็นลูกที่ดีมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ดังนี้

1. รัก เคารพ และมีความกตัญญูต่อบิดามารดา	ที่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจ	ในการเลี้ยงดู

มาตั้งแต่เล็กจนใหญ่จึงควรเลี้ยงดูท่านยามชรา	เอาใจใส่ดูแลการกินอยู่หลับนอนไม่ให้เดือดร้อน	

2. ช่วยดูแลแบ่งเบาภาระของบิดามารดา	 ภาระที่ถือว่าส�าคัญที่สุด	 และเป็นภาระแรกของบิดามารดา	

ก็คือการเลี้ยงลูก	 ดังนั้นถ้าลูกประพฤติดี	 ไม่สร้างความล�าบากให้แก่บิดามารดา	 เช่ือฟังค�าอบรมสั่งสอน	

ไม่เจ้าอารมณ์	 เอาแต่ใจตนเอง	 ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย	 ไม่ดื้อดึงหรือพูดเท็จ	 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	 และ

เมื่อมีเวลาว่างก็ช่วยเหลืองานล้าน	 และกิจกรรมของบ้าน	 งานอาชีพที่เป็นกิจการของท่านตามสมควร	

นั่นก็เท่ากับได้ช่วยแบ่งเบาภาระของบิดามารดา

3. รกัษาชือ่เสยีง และฐานะของวงศ์ตระกลู	ด้วยเป็นเจตนารมณ์สบืทอดกันมาของบรรพบรุษุท่ีสร้างชือ่เสยีง

วงศ์ตระกูลให้ด�ารงคงไว้ยั่งยืนนาน	 เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของรุ่นลูกรุ่นหลาน	 จึงเป็นหน้าที่ของลูก

ในการสืบสานวงศ์ตระกูลของตัวเองด้วยการสร้างคุณงานความดีฝากไว้บนแผ่นดิน	

4. ประพฤติตนให้เป็นคนมีคุณ	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่	 และสังคมด้วยการไม่ประพฤติชั่ว	

ประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย	เช่น	ไม่คบหาอบายมุข	ไม่เสพสิ่งเสพติด	ไม่คบเพื่อนชั่ว

5. ระลึกถงึบดิามารดา ผูม้พีระคณุอยู่เสมอ	ทัง้ขณะทีท่่านมชีวีติอยู	่หรอืล่วงลบัไปแล้ว	หากลกูมคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องอยู่ไกลจากท่านก็สามารถระลึกถึงท่านด้วยการติดต่อสื่อสารกันทางจดหมาย	 หรือทางโทรศัพท์	

ซึ่งจะน�าความชุ่มชื่นใจสู่ท่าน	 เพราะไม่ว่าใครก็ต้องการดูแลเอาใจใส่	 ความเอ้ืออาทร	 ความห่วงใยด้วยกัน

ทั้งนั้น	 และเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้ว	 เราก็ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านสู่สุคติตามพิธีทางศาสนา	

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ตอบแทนภายหลังเมือ่ลกูเหน็ตวัอย่างทีด่ทีีเ่ราปฏบิตัต่ิอบดิามารดา	ต่อไปลกูกจ็ะปฏิบตัิ

ตอบตเิราดงัท่ีเขาเห็น	เช่นกนั	ยงัมอุีปมาไว้ว่า	หากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษ	ยอดเขาพระสเุมรแทนปากกา	

น�้าในมหาสมุดแทนหมึก	 เขียนบรรยายคุณของพ่อแม่	 จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษร	ภูเขาสึกกร่อนจนหมด	

น�้าในมหาสมุทรเหือดแห้ง	ยังบรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมด	

แหล่งที่มา	:	บทบาทของลูก = ROLES OF CHILDREN.	(ออนไลน์).	www.kroobannok.com,	2558.

บทบาทของลูก
(ROLES OF CHILDREN)
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