
บรรณาธิการแถลง

วัตถุประสงค 
     1.  เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดทราบ
ขาวสารความรูและกิจกรรมตางๆ
     2.  เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงานกิจกรรมโรงเรียน
สูสาธารณชน
     3.  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน

 วารสารตนฆอฉบับนี้ เปนวารสาร
ฉบับแรกของโรงเรียนชําฆอพิทยาคมที่มี
วัตถุประสงคอยู 3 ประการคือประการที่ 1  เพื่อใหนักเรียน
และบุคลากรไดรับขาวสารและกิจกรรมตางๆ ประการที่ 2
เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ งานกิจกรรมโรงเรียนเพื่อสาธารณชน
และประการสุดทาย  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน ซึ่งนับวาเปนกาวแรกสําคัญของเราที่จะ
พาโรงเรียนใหเปนที่รูจักแกสาธารณชนใหมากขึ้น อีกทั้งเพื่อ
นํามาใชอางอิงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนไดเปนอยางดี  
 ในนามของกองบรรณาธิการหวังใจเปนอยางยิ่งวา
วารสารตนฆอจะเปนประโยชนตอผูอานไมมากก็นอยและหาก
มีขอปรับปรุงและผิดพลาดประการใดโดยตั้งใจและไมตั้งใจก็ดี 
ขอนอมรับคําติชมดวยความเต็มใจยิ่ง  
 สุดทายขอขอบคุณกองบรรณาธิการทุกทานที่รวมแรง 
รวมใจกัน เพื่อใหวารสารตนฆอฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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สาสนจาก...ผูอํานวยการโรงเรียน

             การศึกษาถือวาเปนเครื่องมือที่สําคัญ ในการสรางคน สรางสังคมและสรางชาติ

เปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพใหเปน“มนุษยที่สมบูรณในศตวรรษที่ 21

คือ มีปญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) 

และมีจิตใจที่ดีงาม  (Heart)  เพื่อกาวไปสูการเปน  “คนไทย 4.0” และสามารถดํารงชีวิต

อยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก

ศตวรรษที่ 21 โดยในปการศึกษา 2560 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดนํานวัตกรรมการศึกษา (Education innovation) 

มาใชในการจัดการเรียนรูในโรงเรียน ประกอบดวยจิตศึกษา PBL และ PLC ซึ่งการพัฒนาผูเรียนจากภายในนั้น             

โดยครูสรางการตระหนักรู ผูเรียนก็จะตระหนักรู ทําใหผูเรียนไดรูสึกตัว รูตัวเอง มีจิตใจจดจอกับสิ่งรอบตัวที่กําลัง

เกิดขึ้น เขาถึงปญญาภายในได กระบวนการศึกษาทําใหผูเรียนสามารถควบคุมตนเองได มีสติรูเทาทันอารมณ มีสมาธิ 

พัฒนาไปสูการเรียนรูคุณคาของตนเองและผูอื่น และมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหผูเรียนสามารถอยู

รวมกันอยางเปนสุข เพิ่มการรับรูของผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการที่ใชปญหา

เปนฐานการเรียนรู (Problem Based Learningหรือ PBL) ซึ่งเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนรวม (Active Learning) 

เริ่มตั้งแตการคิดริเริ่มและลงมือทําโดยเนนใหผูเรียนมองปญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวตั้งคําถามจากปญหานั้น และคนควา

หาคําตอบดวยตนเอง การเรียนรูแบบนี้จะสามารถพัฒนาทักษะที่เปนปญญาภายนอก เชน การอาน การเขียน การนํา

เสนอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการคิดวิเคราะห และประกอบอาชีพ ความเขาใจทางคณิตศาสตรและการ

ทํางานเปนทีมไดเปนอยางดียิ่ง ทั้งนี้เพื่อใหการนํานวัตกรรมการศึกษามาใชในโรงเรียนดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิ์และสง

ผลตอคุณภาพผูเรียนไดอยางแทจริงคือ การนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community หรือ PLC) มาใชและพัฒนาในสถานศึกษา เพราะกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ จะชวย

แกปญหา พัฒนาคุณภาพ ยกระดับการเรียนรูของผูเรียน โดยอาศัยความรวมแรงรวมใจของครู และการพัฒนาการ

เรียนรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ถือวาเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางครูในโรงเรียน ทําใหครูมีทักษะ                      

การจัดการเรียนรู มีความภาคภูมิใจและมีจิตวิญญาณของความเปนครูอยางแทจริง ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีความรูและ

ทักษะคุณลักษณะที่ดีงามที่จําเปนตอการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ และการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางเปนสุข 

ใหเทาทันกับการเขาสูยุคที่ 4คือ The Fourth Industrial Revolution ในโลกศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดีในที่สุด

( นายปรีชา   นาคศิริ )
  ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม

สาสนจาก...ผูอํานวยการโรงเรียน

ศตวรรษที่ 21 โดยในปการศึกษา 2560 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดนํานวัตกรรมการศึกษา (Education innovation) 

 หนา 2  วารสาร“ตนฆอ”  ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560

( นายปรีชา   นาคศิริ )



 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ

 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  

เพื่อนักเรียนทั้งเกา และใหมไดรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ วิถีโรงเรียน

กฎและระเบียบตางๆของทางโรงเรียนพรอมกับเปนการสรางความสัมพันธระหวาง

นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   

 โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง

จะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดี

จึงสงผลใหกิจกรรมผานไปดวยดี

กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติ

ปฐมนเิทศนักเรยีนและผูปกครองประจําปการศกึษา 2560

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดกิจกรรมทบทวนคํา

ปฏิญาณและสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและกลาวทบทวนคําปฏิญาณตอองคพระประมุข

คณะลูกเสือแหงชาติประกาศความเปนลูกเสืออยางแทจริงเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย

และถวายความจงรักภักดีแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระประมุขของคณะลูกเสือ

แหงชาติซึ่งไดทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454

กจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจําป 2560

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม “งานชุมนุมสุดยอด

ลูกเสือและฝกทักษะลูกเสือแกนนําตานภัยยาเสพติด” ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดตระหนักถึงโทษ

และพิษภัยของยาเสพติดเพื่อปฏิบัติหนาที่เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

และเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษาระหวาง

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณศูนยฝกอบรมสัมมนาและคายลูกเสือบานบึง 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี โดยทางโรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดมอบเกียรติบัตรนักเรียน

ที่ผานการอบรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือสพม.18 ครั้งที่ 2 ใหแกนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลชําฆอจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจําป 2560

 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เขารวมโครงการ

เพื่อปลูกฝงสรางคุณคาใหกับตนเองและเห็นคุณคาของผูอื่น

ในการอยูรวมกันโดยใหไดรับการพัฒนาทางดานอารมณ  

สังคมสติปญญาและจิตใจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

   ณ หองประชุมจันทผา

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ โรงเรียนชําฆอพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ

 4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6วันที่ 20 พฤษภาคม 2560   4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6วันที่ 20 พฤษภาคม 2560   4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2, 3, 5 และ 6วันที่ 20 พฤษภาคม 2560  

เพื่อนักเรียนทั้งเกา และใหมไดรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ วิถีโรงเรียนเพื่อนักเรียนทั้งเกา และใหมไดรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ วิถีโรงเรียนเพื่อนักเรียนทั้งเกา และใหมไดรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ วิถีโรงเรียนเพื่อนักเรียนทั้งเกา และใหมไดรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ วิถีโรงเรียนเพื่อนักเรียนทั้งเกา และใหมไดรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ วิถีโรงเรียนเพื่อนักเรียนทั้งเกา และใหมไดรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ วิถีโรงเรียน

กฎและระเบียบตางๆของทางโรงเรียนพรอมกับเปนการสรางความสัมพันธระหวางกฎและระเบียบตางๆของทางโรงเรียนพรอมกับเปนการสรางความสัมพันธระหวางกฎและระเบียบตางๆของทางโรงเรียนพรอมกับเปนการสรางความสัมพันธระหวาง

นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   นักเรียนกับเพื่อน คุณครูและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมจิตศึกษาPLC รวมกับผูปกครอง   

 โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง โดยมี 3 หัวขอในการทําPLC คือ 1. อยากใหลูกเปนแบบไหน 2. ในฐานะผูปกครอง

จะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดีจะทําอยางไร 3. อยากไดคุณครูแบบไหนซึ่งผูปกครองใหความรวมมือเปนอยางดี

จึงสงผลใหกิจกรรมผานไปดวยดีจึงสงผลใหกิจกรรมผานไปดวยดี

กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติ
กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติ
กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติ
กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติ
กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื 
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสอืแหงชาติ

ปฐมนเิทศนักเรยีนและผูปกครองประจําปการศกึษา 2560ปฐมนเิทศนักเรยีนและผูปกครองประจําปการศกึษา 2560

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดกิจกรรมทบทวนคํา

ปฏิญาณและสวนสนามเพื่อแสดงความเคารพและกลาวทบทวนคําปฏิญาณตอองคพระประมุข

คณะลูกเสือแหงชาติประกาศความเปนลูกเสืออยางแทจริงเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6พระผูพระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย

และถวายความจงรักภักดีแดองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระประมุขของคณะลูกเสือ

แหงชาติซึ่งไดทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครองชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ

กจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิกจิกรรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสอืและฝกทักษะลูกเสอืแกนนําตานภัยยาเสพตดิ

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจําป 2560โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจําป 2560

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม “งานชุมนุมสุดยอด

ลูกเสือและฝกทักษะลูกเสือแกนนําตานภัยยาเสพติด” ของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดตระหนักถึงโทษ

และพิษภัยของยาเสพติดเพื่อปฏิบัติหนาที่เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา

และเปนแกนนําในการจัดกิจกรรมปองกันปญหายาเสพติดในสถานศึกษาระหวาง

วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 ณศูนยฝกอบรมสัมมนาและคายลูกเสือบานบึง 

อ.บานบึง จ.ชลบุรี โดยทางโรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดมอบเกียรติบัตรนักเรียน

ที่ผานการอบรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือสพม.18 ครั้งที่ 2 ใหแกนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลชําฆอจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนประจําป 2560

 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เขารวมโครงการ

เพื่อปลูกฝงสรางคุณคาใหกับตนเองและเห็นคุณคาของผูอื่น

ในการอยูรวมกันโดยใหไดรับการพัฒนาทางดานอารมณ  

สังคมสติปญญาและจิตใจ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

   ณ หองประชุมจันทผา

ที่ผานการอบรมงานชุมนุมสุดยอดลูกเสือสพม.18 ครั้งที่ 2 ใหแกนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
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 หนา 4  วารสาร“ตนฆอ” ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   

กจิกรรมทัศนศกึษาอุทยานประวัตศิาสตร
พระนครศรอียุธยา

นักเรยีนชั้น ม.6 ตวิ O-NET GAT-PAT
ประจําปการศกึษา 2560

กจิกรรม เตนโชปา แอนดชายดปา

 วันที่  18  สิงหาคม  2560  คณะครูนํานักเรียน

ไปทัศนศึกษาเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

นอกเหนือจากภายในทองถิ่นของตนเองแลวนักเรียนควรไดรับ

ประสบการณตรงจากการศึกษาหาความรูจากแหลงตางๆที่อยู

ภายนอกทองถิ่นของตนเองอีกทั้งยังไดศึกษาประวัติศาสตร

กรุงศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวัดใหญชัยมงคล  วัดหนาพระเมรุ

วัดไชยวัฒนารามและตลาดนํ้าอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กรมอนามัยไดจัดอบรมหลักสูตร  “โชปาแอนดชายด

ปาโคช” ใหแกครูนักเรียนและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสงเสริม

ใหเด็กเรียนรูการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเลือกทําในสิ่งที่เกิด

ประโยชนตอตนเองสามารถลดการเกิดโรคอวนและโรคไมติดตอ

เรื้อรังในผูใหญรวมถึงพัฒนาเปนโรงเรียนตนแบบสงเสริมกิจกรรม

ทางกายและสุขภาวะโดยมีครูและนักเรียนที่รวมโครงการทางโรงเรียน

ชําฆอพิทยาคมไดมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่ไดรางวัลชนะเลิศ 

เตนโชปาแอนดชายดปา  ปงบประมาณ 2560 

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ไดแก

1. นางสาวศิริพร  แทนทด ครูผูควบคุมดูแล

2. เด็กชายสรวิชญ ทองกําเนิด       ชั้น ม.1/1

3. เด็กชายนันทวัฒน ถนอมวงศ     ชั้น ม.1/1

4. เด็กชายพัชรพล รื่นรมย        ชั้น ม.1/2

5. เด็กชายปวีณกร ไกรอินทร        ชั้น ม.1/2

6. เด็กชายวรพลวงคเนียม        ชั้น ม.1/2

 เพื่อนชุมชนติวเตอร O-NET GAT-PAT ป 7  “สานฝน
เพิ่มโอกาสเด็กระยองสูรั้วมหาวิทยาลัย” จะไดรับการติวจาวิทยากร
จากหลายเวทีที่มีชื่อเสียงเพื่อเตรียมความพรอมและทบทวน
ความรู กอนออกสูสนามสอบจริงโดยเสริมเทคนิคและแนะแนว
การทําขอสอบวิชาตางๆเชนคณิตศาสตรวิทยาศาสตรภาษาอังกฤษ
ฟสิกสเคมีชีวะวิทยา  และ  GAT  เชื่อมโยงพรอมกับการวิเคราะหแนว
ขอสอบวิชา  GAT-PA T และ  O-NET เพื่อสงเสริมใหเยาวชน
ในจังหวัดระยอง ไดมีการพัฒนาศักยภาพและเปนการขยายโอกาส
ในการเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษา ระหวางวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 
ณ หอประชุมโรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง จ.ระยอง
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  วารสาร“ตนฆอ”  ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   หนา 5   

จัดนทิรรศการโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู"

รับการตดิตามตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษา

งานมหกรรมวชิาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาในยุคศตวรรษที่ 21

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมเขารวมจัดนิทรรศการโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูลงสูการปฏิบัติของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพครูผูสอนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียน
ลงมือปฏิบัติและเรียนรูดวยตนเองมากขึ้นและผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท  จังหวัดชลบุรี

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมรับการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 เพื่อดําเนินการกํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการศึกษาดานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ  โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมเขารวมจัดนิทรรศการเพื่อนําเสนอโครงการโรงเรียนประชารัฐและการพัฒนาทักษะผูเรียนในศตวรรษ
ที่ 21 โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem based Learning : PBL) และกิจกรรมจิตศึกษา ในงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18“งานมหกรรมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในยุค
ศตวรรษที่  21”  การประกวดรางวัลหนวยงานและผูมีผลงานดีเดนประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ  เพื่อรับรางวัลทรงคุณคา 
(OBEC AWARDS) และการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําป 2560  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้จอมเทียน  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี

รับการตดิตามตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษารับการตดิตามตรวจสอบประเมนิผลและนเิทศการศกึษา
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 หนา 6  วารสาร“ตนฆอ” ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   

เขารวมทดสอบโครงการชางเผอืกเขาชะเมา ครั้งที่ 20/2560

เขารวมโครงการปลุกพลังเยาวชนคนรุนใหมใสใจความเปนพลเมอืงดี

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมสงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เขารวมทดสอบโครงการชางเผือกเขาชะเมาครั้งที่20/2560 
ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบานสามแยกนํ้าเปน ผลการแขงขันมีดังนี้
1. เด็กหญิงรติมา  ขําพิมพ  ม.2/1   ไดอันดับ 1
2. เด็กหญิงนิตยา  สัมมะจารินทร ม.2/1  ไดอันดับ 9
3. นายธนภูมิ  วงศเนียม  ม.5  ไดอันดับ 2
4. นางสาวลักขณา  วงศพึ่ง  ม.5 ไดอันดับ 3
5. นางสาวโกมลฐิติ  ทะยอมใหม  ม.5  ไดอันดับ 7
6. นายภานุพงศ  เงางาม  ม.5  ไดอันดับ 8

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมเขารวมโครงการปลุกพลังเยาวชนคนรุนใหมใสใจความเปนพลเมืองดี   เพื่อนอมนํา
พระราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สรางคนใหมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค นําไปสูการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ณโรงเรียนระยองวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณี  ครูผูควบคุมดูแล
2. เด็กหญิงจิราพร  ทัตประคอง  ม.3/1
3. เด็กหญิงอาทิตยา  หวานเสนาะ  ม.3/1
4. เด็กหญิงศศินา  วรรณศิริ  ม.3/1
5. เด็กหญิงสกุณี  ศรีพูล ม.3/1

รับการตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมรับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจําปการศึกษา 
2559 (ตามแนวใหม) เพื่อติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสงผลใหสถานศึกษา
มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเปนสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาและปรากฏผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางสูงสุด 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

รับการตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษารับการตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษา



 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. นายรณกฤต  ผอนให ชั้น ม.4/1
2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 
3. นางสาวยุวรี  แซเตียว ชั้น ม.6/1
 4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว 
จํานวน 2 ทุน ม.ตนทุนละ 2,000 บาทและม.ปลายทุนละ 3,000 บาท 
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1. เด็กหญิงรติมา  ขําพิมพ ชั้น ม.2/1
2. นางสาวไพรินทร  นามเทพ ชั้น ม.5/1
 5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 
เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท 
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. เด็กชายนราศักดิ์  เรืองสวัสดิ์  ชั้น ม.1/2
 6. ทุนนักเรียนยากจนอําเภอแกลงเปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน 
จํานวน1 ทุนๆละ 2,000 บาทและม.ปลาย จํานวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท -  
 รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีฤกษ    ชั้น ม.3/1 
2. นางสาววราภรณ  บุญเหลือ  ชั้น ม.6/1
 7. ทุนโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย 
เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาท
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. นายคํารณ  พวงพลับ  ชั้น ม.5/2
 8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว   จํานวน 72 ทุน
ทุนๆละ 1,500 บาท- เปนจํานวนเงิน 108,000 บาท
 9. โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดรับการจัดสรรคาเครื่องแบบลูกเสือฯ
ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 72 ทุนๆละ 450 บาท- เปนจํานวนเงิน 32,400 บาท
 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท

 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. นายรณกฤต  ผอนให ชั้น ม.4/11. นายรณกฤต  ผอนให ชั้น ม.4/11. นายรณกฤต  ผอนให ชั้น ม.4/11. นายรณกฤต  ผอนให ชั้น ม.4/1
2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 2. นายธนภูมิ  วงศเนียม ชั้น ม.5/1 
3. นางสาวยุวรี  แซเตียว ชั้น ม.6/13. นางสาวยุวรี  แซเตียว ชั้น ม.6/13. นางสาวยุวรี  แซเตียว ชั้น ม.6/13. นางสาวยุวรี  แซเตียว ชั้น ม.6/1
 4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว  4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว  4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว  4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว  4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว  4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว  4. ทุนขาราชการบํานาญ เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว 
จํานวน 2 ทุน ม.ตนทุนละ 2,000 บาทและม.ปลายทุนละ 3,000 บาทจํานวน 2 ทุน ม.ตนทุนละ 2,000 บาทและม.ปลายทุนละ 3,000 บาทจํานวน 2 ทุน ม.ตนทุนละ 2,000 บาทและม.ปลายทุนละ 3,000 บาท
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน
1. เด็กหญิงรติมา  ขําพิมพ ชั้น ม.2/11. เด็กหญิงรติมา  ขําพิมพ ชั้น ม.2/11. เด็กหญิงรติมา  ขําพิมพ ชั้น ม.2/1
2. นางสาวไพรินทร  นามเทพ ชั้น ม.5/12. นางสาวไพรินทร  นามเทพ ชั้น ม.5/1

5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 5. ทุนผูไมประสงคออกนามของ สพม.18 
เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท เปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน จํานวน 1 ทุนๆละ 4,000 บาท 
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. เด็กชายนราศักดิ์  เรืองสวัสดิ์  ชั้น ม.1/21. เด็กชายนราศักดิ์  เรืองสวัสดิ์  ชั้น ม.1/21. เด็กชายนราศักดิ์  เรืองสวัสดิ์  ชั้น ม.1/2

6. ทุนนักเรียนยากจนอําเภอแกลงเปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน 6. ทุนนักเรียนยากจนอําเภอแกลงเปนประเภททุนตอเนื่องใหเปลา ม.ตน 
จํานวน1 ทุนๆละ 2,000 บาทและม.ปลาย จํานวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาทจํานวน1 ทุนๆละ 2,000 บาทและม.ปลาย จํานวน 1 ทุนๆละ 3,000 บาท -   -   -  
 รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีฤกษ    ชั้น ม.3/1 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีฤกษ    ชั้น ม.3/1 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีฤกษ    ชั้น ม.3/1 
2. นางสาววราภรณ  บุญเหลือ  ชั้น ม.6/12. นางสาววราภรณ  บุญเหลือ  ชั้น ม.6/12. นางสาววราภรณ  บุญเหลือ  ชั้น ม.6/12. นางสาววราภรณ  บุญเหลือ  ชั้น ม.6/1

7. ทุนโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย 7. ทุนโรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย 
เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาทเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียวจํานวน 1 ทุนๆละ 2,000 บาท
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
1. นายคํารณ  พวงพลับ  ชั้น ม.5/21. นายคํารณ  พวงพลับ  ชั้น ม.5/21. นายคํารณ  พวงพลับ  ชั้น ม.5/2

8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว   จํานวน 72 ทุน8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว   จํานวน 72 ทุน8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว   จํานวน 72 ทุน8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว   จํานวน 72 ทุน8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว   จํานวน 72 ทุน8. ทุนปจจัยพื้นฐานเปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว   จํานวน 72 ทุน
ทุนๆละ 1,500 บาท- เปนจํานวนเงิน 108,000 บาททุนๆละ 1,500 บาท- เปนจํานวนเงิน 108,000 บาท

9. โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดรับการจัดสรรคาเครื่องแบบลูกเสือฯ9. โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดรับการจัดสรรคาเครื่องแบบลูกเสือฯ
ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 72 ทุนๆละ 450 บาท- เปนจํานวนเงิน 32,400 บาทภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 72 ทุนๆละ 450 บาท- เปนจํานวนเงิน 32,400 บาทภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 72 ทุนๆละ 450 บาท- เปนจํานวนเงิน 32,400 บาท

สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท

สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท

สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท

สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท

สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท

สรุปยอดเงินทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
                             รวมทั้งสิ้น 224,400 บาท

¡ÅØ‹ÁºÃÔËÒÃ§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ

วารสาร“ตนฆอ”   ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   หนา 7     

 ประชุมผูปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 
โดยการดําเนินการกิจกรรม  วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ดังนี้
 1. โดยครู นักเรียน และผูปกครอง ไดทํากิจกรรม PLC รวมกัน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในหองเรียนกับครูที่ปรึกษา
 2. กิจกรรมมอบเกียรติบัตรใหกับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนยอดเยี่ยมและดีเดน
 3. มอบทุนโควตาชางเผือกใหกับนักเรียน
ที่มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป
 4. มอบทุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

 ประชุมผูปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560  ประชุมผูปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 

ประชุมผูปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

ทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560
 1. ทุนสุนทรภู เปนประเภททุนใหเปลา
ครั้งเดียว จํานวน 1 ทุนๆ ละ 2,000 บาท
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน 
  นางสาวณัฐริกา  วงศแยม  ชั้น ม.4/2
 2. ทุนเหลากาชาดจังหวัดระยอง
เปนประเภททุนใหเปลาครั้งเดียว 
จํานวน 18 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
 - รายชื่อนักเรียนที่ไดรับทุน  
1. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญเหลือ   ชั้น ม.1/1
2. เด็กหญิงวรวรรณ  วงคแยม  ชั้น ม.1/2
3. เด็หญิงจิราภรณ  วงศแววดี  ชั้น ม.2/1
4. เด็หญิงชนิดา  สังเกต  ชั้น ม.2/1
5. เด็กหญิงสุธามาศ  อักษรพจน  ชั้น ม.2/2
6. เด็กหญิงอธิกา  บํารุง  ชั้น ม.2/2
7. เด็กหญิงนงนภัส  พงษนัยรัตน  ชั้น ม.3/1
8. เด็กหญิงสกุณี  ศรีพูล  ชั้น ม.3/1
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมทา ชั้น ม.3/2
10. เด็กชายจิรภัทร  สมมาส ชั้น ม.3/2
11. นายสิขเรศ  เจริญผล  ชั้น ม.4/2
12. นายนันทภพ  วงศพึ่ง  ชั้น ม.4/2
13. นายวันชนะ  พังจุนันท  ชั้น ม.4/2
14. นายภานุพงศ  เงางาม  ชั้น ม.5/1
15. นางสาวณัชชา  ขอบทอง ชั้น ม.5/1
16. นางสาวลักขณา  วงศพึ่ง ชั้น ม.5/1
17. นางสาวอนัญญา  เยาวนิจ  ชั้น ม.6/1
18. นางสาวศิรินทรญา  บุญเชื่อม  ชั้น ม.6/1
      3. ทุนการศึกษาบริษัท KawasakiMotors
เปนประเภททุนใหเปลาครั้ง เดียวทุนละ 10,000 บาท
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 หนา 8  วารสาร“ตนฆอ”   ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   

 1. ทุนปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รัฐบาลจัดสรรใหทุนละ 1,500 บาท ตอภาคเรียน  โดยพิจารณา
จัดสรรใหไมเกินรอยละ 30  ของจํานวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนชําฆอพิทยาคม 
ไดรับจัดสรรทุนในภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 72 ทุน
 2. โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดรับการจัดสรรคาเครื่องแบบลูกเสือฯ  ภาคเรียนที่ 1/2560 
จํานวน 72 ทุน ๆ ละ 450 บาท มูลคา 32,400 บาท ซึ่งทุนดังกลาวทั้ง  2 รายการ  โรงเรียนชําฆอพิทยาคม
ไดจัดมอบพรอมกับวันรับผลการเรียนของนักเรียน  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2560

โรงเรียนมอบทุนปจจัยพื้นฐานเด็กยากจน
ประจําภาคเรียนที่ 1/2560
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  วารสาร“ตนฆอ”  ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560  หนา 9   

 1. นายปรีชา นาคศิริผูอํานวยการโรงเรียนเขารับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปการศึกษา 2560  
ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันที่ 26 มิถุนายน 2560
 2. นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาพิจารณ
เกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย 4.0โรงแรมแกรนทาวเวอรอินท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 - 22 กรกฎาคม 2560
 3. นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน เขารวมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิด
ชุมชน แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (ตอยอด) ณ หองประชุมโรงเรียนกัลยาณีธรรมราชการ และหองประชุมโรงแรมอลงกต บีช 
รีสอรท อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 - 26 กรกฎาคม 2560
 4. นายปรีชา นาคศิริผูอํานวยการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู Q1 
โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560
 5. นายปรีชา นาคศิริผูอํานวยการโรงเรียน ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ (สพฐ สัญจร)ฯ
ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพ  ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
 6. นายปรีชา นาคศิริผูอํานวยการโรงเรียนเขารวมโครงการทัศนศึกษาจังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา 
(โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดระยองสูมาตรฐานสากล) จังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหวางวันที่ 3 สิงหาคม 2560 - 6 สิงหาคม 2560
 7. นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน เขาเฝารับ ประทานอุปกรณกีฬา 
จากพระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา(มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ)พระบรมมหาราชวัง)
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 
 8. นายปรีชา นาคศิริผูอํานวยการโรงเรียนเขารวมการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง อนาคตการศึกษาไทย 
ยุคไทยแลนด 4.0 โรงแรมสุนียแกรน จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2560 - 1 กันยายน 2560
 9. นายปรีชา นาคศิริผูอํานวยการโรงเรียน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนตนแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใชนวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLCโรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร
ระหวางวันที่ 30 กันยายน 2560 - 3 ตุลาคม 2560 

การเดินทางไปราชการนายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
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Big Cleaning Day เตรียมความพรอม กอนเปดภาคเรียนปการศึกษา 2560

กิจกรรมไหวครู ประจําปการศึกษา 2560

ประชุมเครือขายผูปกครอง ครั้งที่ 1/2560

แหเทียนจํานําพรรษา

โรงเรียนไดมีกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสรางปฏิสัมพันธกับโลกแวดลอมใหสะอาด รมรื่น นาอยู  เพื่อเตรียม
ความพรอมและเอื้อตอการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม อีกทั้งยังเปนการสรางอุปนิสัยที่ดีใหกับนักเรียน

        โรงเรียนชําฆอพิทยาคมจัดพิธีไหวครูประจําปการศึกษา 2560
เพื่อใหนักเรียนไดแสดงคุณธรรม ความเคารพระลึกถึงพระคุณ
ความกตัญูกตเวทีตอคุณครู รวมถึงขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
หลังจากนั้นนําตนกลวยไมไปปลูก เพื่อปรับภูมิทัศนของโรงเรียน
ใหนาอยูมากยิ่งขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2560

การประชุมเครือขายผูปกครอง ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงเรื่อง การเรียนการสอน ระเบียบวินัย และกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน เพื่อรับทราบและสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับผูปกครองรวมใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา 
มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูและพฤติกรรมของนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และแนวคิด

ระหวางผูปกครอง ครูและนักเรียน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมจันทผา โรงเรียนชําฆอพิทยาคม

ผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนไดมีสวนรวมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยและสงเสริมการมีสวนรวม
ในการสรางความสัมพันธอันดีในชุมชนในกิจกรรมแหเทียนเขาพรรษาเพื่อถวายเปน พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดชําฆอสามัคคีธรรม
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รวมกันแสดงพลังแหงความจงรักภักดี

โครงการอบรมเยาวชนชอสะอาด ปลูกคนดี เริ่มที่ใจ

การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมวันแมแหงชาติ ประจําป 2560

 นายปรีชา นาคศิริ ผูอํานวยการโรงเรียน พรอมดวยขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไดรวมกันแสดงพลังแหงความจงรักภักดี 
และนอมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร โดยรวมกันรองเพลงสรรเสริญพระบารมี 
ลงนามถวายพระพร ทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และทําความสะอาด
บริเวณตางๆของโรงเรียนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 นักเรียนโรงเรียน                
ชําฆอพิทยาคมไดเปนตัวแทนเด็กและเยาวชนในการปลูกฝง
ความซื่อสัตย และจิตสํานึกในหมูบาน โดยอาศัยความรวมมือ
จากผูใหญ รวมถึงตั้งเปาหมายใหชุมชน คือ บาน วัด โรงเรียน 
ลุกขึ้นมารวมกันแกปญหาการทุจริตอยางจริงจัง โดยไดรับการ
สนับสนุนจากองคกรตาง ๆ เปนอยางดี

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมเขารวมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 ระดับเขตตรวจราชการที่ 9           
ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยนําเสนอกิจกรรมจิตศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาความเปนมนุษยที่สมบูรณสงเสริมการ
พัฒนาความฉลาดในดานจิตวิญญาณ ความฉลาดดานอารมณ ใหเห็นคุณคาของสรรพสิ่งและนอมนํา สิ่งที่ดีงามเขาไปสูจิตใตสํานึกอีก
ทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมของนักเรียน ใหอยูในภาวะคลื่นสมองตํ่า และมีความพรอมในการเรียน  ณ  โรงแรมนิวแทรเวลลอรด
จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

 นายปรีชา นาคศิริ  ผูอํานวยการโรงเรียนชําฆอพิทยาคมและคณะครู  ไดจัดกิจกรรมวันแมเพื่อใหนักเรียนไดตระหนัก
ในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถของรัชกาลที่ 9 และเพื่อ
ใหนักเรียนไดแสดงความรัก ความผูกพัน เคารพตอมารดาผูมีพระคุณ นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรใหกับตัวแทนแมดีเดน
ของแตละหองในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
รายชื่อแมดีเดน
1. นางจิรนันท  โมมขุนทด      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
2. นางสาววันดี  ยวดยิ่ง      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2
3. นางศรีนวล  เอมเสม      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
4. นางกุหลาบ  ประเสริฐศรี     ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2
5. นางปรานอม  นาคตระกูล    ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
6. นางทิฆัมพร  พรเจริญ       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2
7. นางมณฑา  นิวาสกุล       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
8. นางรุจี  บุญสง        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
9. นางสุภาพร  เจนจัดการ       ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6



¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØ‹Á§Ò¹ºÃÔËÒÃ·ÑèÇä»

 หนา 12  วารสาร“ตนฆอ”  ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   

รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประจําปการศึกษา 2559

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลปฏิบัติการเปนเลิศ(Best Practices) ป 2560

จัดทําดอกไมจันทนงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เขาคายเพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาพฤติกรรม

การพัฒนาโรงเรียนจากเงินบริจาคของงานเทศนมหาชาติ

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมรับการประเมินโครงการสถาน
ศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจําปการศึกษา 2559 
ในดานตางๆ มาตรการ 5 มาตรการ กลยุทธ 4 ตอง 2 ไมพรอม
นวัตกรรมเดน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดรับการประเมินสถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลปฏิบัติการเปนเลิศ (Best Practices) ป 2560 
ในกิจกรรม กลวย ช.พ. แบบพอเพียงจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
ระดับภูมิภาค รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

 โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดมีแนวทางการจัดการสําหรับ
นักเรียนที่ยังมีพฤติกรรมไมพึงประสงคทางดานระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบและ ความขยันหมั่นเพียร หรือมีการปฏิบัติตน
ไมเปนตามระเบียบที่กําหนดไวโดยการเขาคายเพื่อปรับเปลี่ยน
และพัฒนาพฤติกรรมใหเปนไปในทาง ที่ดีขึ้น ในระหวาง
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

 โรงเรียนไดนําเงินบริจาคของงานเทศนมหาชาติ 
เรื่องพระเวสสันดรชาดก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
มาพัฒนาบริเวณตางๆของโรงเรียน  เชน  ทาสีบริเวณ
โรงยิม, โรงอาหาร, รั้วโรงเรียน และปรับภูมิทัศนโรงเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมดานอาคารสถานที่ในการ
เปดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560

         ผูอํานวยการโรงเรียน นําคณะครู นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดจัดทําดอกดารารัตน
เเพื่อทูลเกลาทูลกระหมอมถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
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 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศสงนักเรียนเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขต

เพื่อใหครูนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานภาษาตางประเทศเปนการเปดเวที

ใหเด็กไดแสดงออกตามความสามารถของตนเองอยางอิสระและสรางสรรค 

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 

ผลการแขงขันมีดังนี้

- การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) 

มัธยมศึกษาตอนตน 2 คน ไดเหรียญทอง ไดแก 

 1) เด็กหญิงดรัลพร จันริสา

 2)  เด็กชายณัฐพล ภาคพานิช

- การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน) มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 คน 

ไดเหรียญเงินไดแก 1) นางสาวสาวิตรี แดงทําดี

   2) นางสาวณัฐริกา วงศแยม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย ECHO English

                               กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศไดนํา Application ECHO English  มาใชในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนชําฆอพิทยาคมกิจกรรมนี้ไดถูกจัดขึ้นตั้งแตปการศึกษา 2559 จนถึงปจจุบันและกิจกรรมจะได

มีการดําเนินตอไป  โดย  Application ECHO English  นั้นเปนการสงเสริมการใชโปรแกรม Echo English  จะมีการติดตามผล                   

การบันทึกใชแอพลิเคชั่นในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในแตละระดับช้ันโดยนักเรียนสามารถดาวนโหลดแอพลิเคชั่นนี้                

ลงในโทรศัพททั้งระบบปฏิบัติการ Android  และ IOS ในแอพลิเคชั่นนี้นักเรียนสามารถเรียนรูไดทั้ง การฟง การอาน ตลอดจน

การเขียน และจะมีการตรวจสอบความถูกตองของภาษาในแอพลิเคชั่นไดเลย โรงเรียนชําฆอพิทยาคมจึงไดเล็งเห็นความสําคัญ              

ของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและความสะดวกสบายในการเขาถึงภาษาอังกฤษจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น

เขารวมแขงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับสหวิทยาเขต

 การแขงขันพูดเพื่ออาชีพ(ภาษาจีน)



 นักเรียนเขารวมคายภาษาและวัฒนธรรมจีนระหวางโรงเรียนในจังหวัดระยอง โดยมีโรงเรียนตางๆที่จัดการเรียนการสอนภาษา
จีนเขารวมมากวา 20 โรงเรียน ซึ่งในกิจกรรมมีทั้งการใหนักเรียนไดเขาฐานเรียนรูศิลปวัฒนธรรมจีน และกิจกรรมการแสดงละครภาษาจีน
ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยองโดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
 1. นางสาวอรพรรณ  สาสมจิตต  ครูผูควบคุมดูแล
 2. เด็กชายณัฐพล นาคตระกูล   ม.3/1
 3. เด็กหญิงจิราพร ทัตประคอง  ม.3/1
 4. นางสาวสาวิตรี แดงทําดี ม.4
 5. นางสาวณัฐริกา วงศแยม ม.4
 6. นางสาวนพรัตน พูลเฉลียว   ม.4

เขารวมคายภาษาและวัฒนธรรมจีนระหวางโรงเรียนในจังหวัดระยอง

 5. นางสาวณัฐริกา วงศแยม ม.4
 6. นางสาวนพรัตน พูลเฉลียว   ม.4

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

 หนา 14  วารสาร“ตนฆอ”  ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   

   - การแขงขัน Story telling มัธยมศึกษาตอนตน ไดเหรียญเงิน โดย

 1)  เด็กชายนัฐพงษ  ธนาภรณ

      - การแขงขันคอรสเวิรดมัธยมศึกษาตอนตน ไดเหรียญทองแดง ไดแก

 1)  เด็กหญิงรติมา ขําพิมพ

 2)  เด็กชายภานุวัฒน บัวคลี่

 - การแขงขันคอรสเวิรดมัธยมศึกษาตอนปลายไดเหรียญเงินโดย

 1)  นายพรภวิษย  ทาประเสริฐ

การแขงข
ันคอรสเวิรด

การแขงขัน Story telling



 กลุมสาระคณิตศาสตรจัดการแขงขัน กิจกรรม เกม 24 เพื่อชวยฝกฝน และพัฒนาความสามารถ
ของผูเรียนอีกทั้งยังสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
     ระดับ ม.ตน
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  เด็กชายทวีศักดิ์ กาญจนโกศล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  เด็กชายณัฐพล นาคตระกูล             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  เด็กชายธรรมรัตน สัมมะจารินทร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
       รางวัลชมเชยอันดับที่ 1   เด็กหญิงจิราภรณ วงศแววดี  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
       รางวัลชมเชยอันดับที่ 2   เด็กชายนัฐพงษ  ธนาภรณ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1
       รางวัลชมเชยอันดับที่ 3   เด็กหญิงชนิดา สังเกตุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
     ระดับ ม.ปลาย
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  นางสาวปภัสรา รักษาชล  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2  นายรณกฤต ผอนให             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  นางสาวศิรินทรญา บุญเชื่อม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
       รางวัลชมเชยอันดับที่  1   นายชานนท วงสา    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
       รางวัลชมเชยอันดับที่  2   นายเอกชัย มนัสขาว   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
       รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3  นางสาวอนันญา เยาวนิจ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�

  วารสาร“ตนฆอ” ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560  หนา 15   

งานสัปดาหคณิตศาสตร – วิทยาศาสตร                                    
กลุมสาระคณิตศาสตรจัดการแขงขัน กิจกรรม เกม 24 เพื่อชวยฝกฝน และพัฒนาความสามารถ



¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¤³ÔµÈÒÊµÃ�

 หนา 16  วารสาร“ตนฆอ”   ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   

 กลุมสาระคณิตศาสตรไดสงนักเรียนในงานแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับสหวิทยาเขต ระยอง 2 
ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี – ระยอง) เพื่อใหครู
และนักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางดานวิชาการ ณ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
โดยมีผลการแขงขันดังนี้
- การแขงคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ตน    โดย เด็กชายทวีศักดิ์  กาญจนโกศล  ไดรับรางวัลเหรียญทอง

- การแขงคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย   โดย นางสาวศศิวิมล  ภาวะหา  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

- การแขงขันซูโดกุ ระดับ ม.ตน    โดย เด็กชายณัฐพล  นาคตระกูล  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

- การแขงขันซูโดกุ ระดับ ม.ปลาย    โดย นางสาวสุธิตา  ทองแดง  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

- การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.ตน  โดย เด็กหญิงจิราภรณ  วงศแววดี และเด็กหญิงชนิดา สังเกตุ

      ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

- การแขงขันตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ม.ปลาย  โดย นายเอกชัย  มนัสขาว ไดรับรางวัลเหรียญเงิน

- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับ ม.ตน  โดย เด็กชายธรรมรัตน  สัมมะจารินทร    

      ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

- การแขงขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับ ม.ปลาย   โดย นางสาวปยธิดา เจริญวงศ ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง

งานแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเบต ระยอง 2 ครั้งที่ 67 
ประจําปการศึกษา 2560 



¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒä·Â

  วารสาร“ตนฆอ”   ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560  หนา 17   

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยควารางวัล

วิทยาศาสตรชําฆอเก็บเหรียญทอง 4 รายการ

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสงนักเรียนเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 
ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)

ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 
ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)

ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  ไดรางวัลตางๆ ดังนี้

                    รายการ                             เหรียญ                นักเรียน                    ครูผูฝกสอน
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3        เงิน       เด็กหญิงพรทิพา  สาครจันทร นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร 
การแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6     เขารวม     นางสาววิภา  พนาวรรณ  นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร 
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3       เงิน       เด็กหญิงณัฏฐา  ทํามาน  นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ 
การแขงขันอานเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6       เงิน        นางสาววิภาวดี  พระมนตรี นางสาวจันทิมา  สรรเสริญ 
การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-ม.3      เงิน       เด็กหญิงอรณิชา  จรลี  นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร 
การแขงขันการทองอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-ม.6     ทอง       นางสาวยุวรี  แซเตียว  นางสาวสิตานัน  ชุมเกษียร
   

รายการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทสิ่งประดิษฐ ม.4-ม.6

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร
(Science Show) ม.1-ม.3

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร 
ม.1-ม.3
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
ปลอยอิสระ ม.1-ม.3
การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิต (3D) 
ปลอยอิสระม.1-ม.3

นักเรียน
1. นายภานุพงศ  เงางาม
2. นางสาวรัตติยา  โกมาลภัตร
3. นางสาวศิรินทรญา  บุญเชื่อม
1. เด็กชายปวีกรณ  ไกรอินทร
2. เด็กชายพัชรพล  รื่นรมย
3. เด็กหญิงอรอนงค  ประคองกาย
1. เด็กชายธีรภาพ  คุมหอม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กาญจนโกศล
1. เด็กชายธนิสร  สุขสวาง
2. เด็กชายนันทวัฒน  ถนอมวงศ
1. เด็กชายนพดล  มีแสง
2. เด็กชายศุภณัฐ  เณรรักษา

ครูผูฝกสอน 
1. วาที่รอยตรีหญิงธนียา  เจริญผล
2. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด

1. นางสาวอรทัย  ฝายนา
2. นางจิราพร  เอี่ยมสะอาด

นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ

นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ

นายเดชอุดม  แกวประเสริฐ

เหรียญ
ทอง

เงิน

ทอง

ทอง

ทอง



 หนา 18  วารสาร“ตนฆอ”   ฉบับที่ 1 ปการศึกษา 2560   
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โครงงานคุณธรรมกวาดเหรียญทอง ม.ตน ม.ปลาย
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสงโครงงานคุณธรรมในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ชลบุรี-ระยอง) ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560ควารางวัลดังนี้)

สาวชําฆอตอบปญหาสุขศึกษา และพลศึกษา 
การแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)ณ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา ไดรับรางวัลดังนี้

รายการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม
 ม.1-ม.3

การประกวดโครงงานคุณธรรม
 ม.4-ม.6

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

การประกวดมารยาทไทยม.4-ม.6

เหรียญ
ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

               นักเรียน
1. เด็กหญิงจิราพร   ทัตประคอง
2. เด็กหญิงศศินา  วรรณศิริ
3. เด็กหญิงสกุณี  ศรีพูล
4. เด็กหญิงอาทิตยา  หวานเสนาะ
5. เด็กหญิงอารียา  พุฒศิริ
1. นางสาวนลัทพร  ภาคภูมิ
2. นางสาวภัทรภร  บํารุงราษฎร
3. นางสาวรัตติยา  แทนทด
4. นางสาวลักขณา  วงศพึ่ง
5. นางสาวโกมลฐิติ  ทะยอมใหม
1. เด็กชายธนสิทธิ์  สรอยมาลา
2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ลืมสวัสดิ์
1. นายณัฐภัทร  สังขทอง
2. นางสาวอนัญญา  เยาวนิจ

         ครูผูฝกสอน
นางสาวศิริพร  แทนทด

นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู

นางสาวศิริพร  แทนทด

นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู

รายการ
การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-ม3

เหรียญ
ทอง

              นักเรียน
1. เด็กหญิงธนัญญา  วงศรูการ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ศรีฤกษ

      ครูผูฝกสอน
นายโสภณ  วงษคงดี

นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู

นางสาวศิริพร  แทนทด

นางสาวปารีวรรณ  โคตรชมภู

2. เด็กหญิงศศินา  วรรณศิริ
3. เด็กหญิงสกุณี  ศรีพูล
4. เด็กหญิงอาทิตยา  หวานเสนาะ
5. เด็กหญิงอารียา  พุฒศิริ
1. นางสาวนลัทพร  ภาคภูมิ
2. นางสาวภัทรภร  บํารุงราษฎร
3. นางสาวรัตติยา  แทนทด
4. นางสาวลักขณา  วงศพึ่ง
5. นางสาวโกมลฐิติ  ทะยอมใหม
1. เด็กชายธนสิทธิ์  สรอยมาลา
5. นางสาวโกมลฐิติ  ทะยอมใหม
1. เด็กชายธนสิทธิ์  สรอยมาลา
5. นางสาวโกมลฐิติ  ทะยอมใหม

2. เด็กหญิงพัทธวรรณ  ลืมสวัสดิ์
1. นายณัฐภัทร  สังขทอง
2. นางสาวอนัญญา  เยาวนิจ

5. เด็กหญิงอารียา  พุฒศิริ

1. เด็กชายธนสิทธิ์  สรอยมาลา

การประกวดโครงงานคุณธรรม

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

การประกวดมารยาทไทยม.4-ม.6

ทอง

ทอง

ทอง

ฟุตบอลหญิงชําฆอพิทยาคมควารองชนะเลิศอันดับที่ 1 
การแขงขันแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนหญิง  

นายโสภณ  วงษคงดี  ไดสงนักเรียนโรงเรียนชําฆอพิทยาคมเขารวมแขงขัน
ฟุตบอลเยาวชนและประชาชนหญิง  ประจําป  2560  ของจังหวัดระยอง

ระหวาง  20 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2560  ในปนี้ทีมฟุตบอลหญิง
โรงเรียนชําฆอพิทยาคมไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

นับวาเปนกาวสําคัญยิ่ง ของวงการกีฬาของโรงเรียน



¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÈÔÅ»ÈÖ¡ÉÒ (·ÑÈ¹ÈÔÅ»Š)

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙŒàÃÕÂ¹

ศิลปะควาชัยไปตอนครนายก  2  รายการ

ลูกเสือชําฆอควาแชมปไปตอภาคกลางที่นครนายก

ผลการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ไปตอระดับภาคกลางที่จ.นครนายกดังนี้

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงการจัดการคายพักแรมม.1-ม.3 และการสรางอุปกรณ
เพื่อใหบริการม.4-ม.6 ในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต
ระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  
ไดลําดับ 1 ไปตอระดับภาคกลางที่นครนายกดังนี้

2 รายการแขงขันตอระดับภาคกลางที่ จ.นครนายก
การแขงขัน "ศิลปสรางสรรค" ม.1-ม.3  เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรมทา

การแขงขันเขียนภาพไทยประเพณี  ม.1-ม.3   เด็กหญิงธิติมา  สายทอง 

รายการ
การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค ม.1-ม.3
การแขงขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค ม.4-ม.6
การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) 
ม.1-ม.3
การแขงขันวาดภาพลายเสน (Drawing) 
ม.4-ม.6

เหรียญ
ทอง
ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

            นักเรียน
เด็กหญิงภัทราภรณ  จันทรรัตนา
เด็กหญิงอธิกา  บํารุง

นางสาวปภัทรสรา  รักษาชล

เด็กชายแกวทิพย  จันทาลุน

นางสาวนภัสสร  อินหอม

      ครูผูฝกสอน
นายวัชรพงศ  บุญตน
นายวัชรพงศ  บุญตน

นายวัชรพงศ  บุญตน

นายวัชรพงศ  บุญตน

นายวัชรพงศ  บุญตน

              นักเรียน
1. เด็กชายจิรภัทร  สมมาส
2. เด็กชายธงชัย  ถามนต
3. เด็กชายพีรพัฒน  งามคณะ
4. เด็กชายรชานนท  กลํ่าปวน
5. เด็กชายรังสรรค  ยอดพิมาย
6. เด็กชายวงศกร  ยมจินดา
7. เด็กชายวรชิต  สุวรรณโชติ
8. เด็กชายวริทธิ์นันท  ใหญสมบูรณ
1. นายนันทภพ  วงศพึ่ง
2. นายบวรวงศ  นิวาสกุล
3. นายภราดร  เรืองรุง
4. นายรณกฤต  ผอนให
5. นายสิทธิพล  ประมวลสุข
6. นายสิทธิพล  เจนจัดการ

รายการ
การแขงขันการจัดการ
คายพักแรม ม.1-ม.3

การแขงขันการสรางอุปกรณ
เพื่อใหบริการม.4-ม.6

เหรียญ
ทอง

ทอง

       ครูผูฝกสอน
1. นายโสภณ  วงษคงดี
2. นางสาวศิริพร  แทนทด
3. นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณี
 
 
 
 
 
1. นางสาวอาภาภรณ  ชื่นมณี
2. นายโสภณ  วงษคงดี
3. นายนพพร  นามสวาง
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รายการ
การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

การแขงขันการจัดสวนแกว ม.4-ม.6

เหรียญ
ทอง

ทอง

             นักเรียน
1. เด็กชายคฑาภัท  ภาวินสิริ
2. เด็กหญิงจิรภาพร  สัตยซื่อ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  วงคแยม
1. นางสาวธัญลักษณ  จงกสิกรรม
2. นางสาววันวิสา  บํารุง
3. นางสาวอาทิตยา  เจริญผล

       ครูผูฝกสอน
นายนพพร  นามสวาง

นายนพพร  นามสวาง

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีนักเรียนรับ 2 เหรียญทอง

สวนถาดและสวนแกว
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีสงนักเรียนเขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 

ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง)
ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  โดยมีนายนพพร  นามสวางเปนผูฝกสอน

¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡ÒÃ§Ò¹ÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ(¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�)
 กลุมงานคอมพิวเตอรสงนักเรียนแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ครั้งที่ 67
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)สงนักเรียนเขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ระดับสหวิทยาเขตระยอง 2 ครั้งที่ 67 ประจําปการศึกษา 2560  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 

(ชลบุรี-ระยอง) ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” เมื่อวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
โดยมีนายเอกลักษณ เทศเล็ก เปนผูฝกสอน ผลมีดังนี้

รายการ
การแขงขันการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book) ม.1-ม.3
การแขงขันการสราง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแขงขันการสราง Webpage 
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแขงขันการสราง Web Applications 
ม.4-ม.6
การแขงขันการตัดตอภาพยนตร
ม.4-ม.6

เหรียญ
ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

           นักเรียน
1. เด็กชายกฤษฎา  เย็นสุข
2. เด็กชายศุภวิชญ  เผยสงา
1. เด็กหญิงนิตยา  สัมมะจารินทร
2. เด็กชายพิทยาพล  เจริญมงคล
1. นายกันตพงศ  ตรงชื่น
2. นางสาวลลิตา  ยินดี
1. นางสาวณัชชา  ขอบทอง
2. นายอภิญญา  สิงหา
1. นายวรพงศ  ปตุโม
2. นายสิริโชค  ไชยเขต

       ครูผูฝกสอน
นายเอกลักษณ  เทศเล็ก

นายเอกลักษณ  เทศเล็ก

นายเอกลักษณ  เทศเล็ก

นายเอกลักษณ  เทศเล็ก

นายเอกลักษณ  เทศเล็ก
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