




สวัสดีค่ะ

   รายงานผลการด�าเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน ภาคเรียนที่ 1 

ปีการศกึษา 2563  พร้อมรายงานความเคลือ่นไหว กบัชวีติวถิใีหม่ ของการเปิดภาคเรยีนในรปูแบบ 

แปลกใหม่ จนมาถงึวนันีก้ย็งัไม่คุน้ชนิทีต้่องสวมหน้ากากอนามยั ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม 

ที่ผ่านมา พร้อมกับการเรียนการสอนที่จะท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในช่วงของ 

การ Work From Home  อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด - 19 แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเรื่องราวดี ๆ   

ที่น่าสนใจประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมงานทุกด้าน เต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ 

การท�างานของทุกกลุ่มสาระ  ล้วนเป็นภาพแห่งความประทับใจอันเกิดขึ้นด้วยพลังใจอันเข้มแข็ง 

ของชาวธรรมโชติศึกษาลัยทุกคนตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา

   ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งตลอดมา  

ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ ร่วมกันสร้างธรรมโชติศึกษาลัย ให้เป็นโรงเรียนดวงใจ 

อันเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน และเราจะยังคงมุ่งพัฒนาต่อไปเพื่อลูกหลานเยาวชนไทยผู้เป็น 

หัวใจของเราทุกคน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

 - งานวิทยาศาสตร์ 50
 - งานคอมพิวเตอร์ 52
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 - งานช่างอุตสาหกรรม 54
 - งานพาณิชยกรรม 56
 - งานคหกรรม 61
งานห้องเรียนพิเศษ  66
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ  เนตรนารี 

ยุวกาชาด  68
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด  70
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  74
งานแนะแนว 77
งานสภานักเรียน 81
งานอนามัย 82

สารบัญCONTENTS
สารผู้อ�านวยการ 2
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3
ฝ่ายวิชาการ 7
ฝ่ายอ�านวยการ 17
บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ 17
แนะน�าครูใหม่ 19
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 22
ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 24
ฝ่ายกิจการนักเรียน 25
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 30
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 32
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 35
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 38
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 40
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 44

โรงเรียนธรรมโชตศิึกษาลยั
รายงานผลการด�าเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชน
อ�าเภอเดิมบางนางบวช   จังหวัดสุพรรณบุรี
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

บริษัทธรรมรักษ์การพิมพ์ จ�ากัด  241/55-57  ถนนราษฎรยินดี  ต�าบลหน้าเมือง  อ�าเภอเมือง 

จังหวัดราชบุรี   70000   โทรศัพท์ 032-325534-5   E-mail : thammarak.ratchaburi.com

พิมพ์ที่ 

ê วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียน
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน
	 กับผู้ปกครอง		และชุมชน
3.	 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน		และริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ

ê เจ้าของ
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		อ.เดิมบางนางบวช		จ.สุพรรณบุรี
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	9

ê คณะที่ปรึกษา
ดร.วิโรจน์  ไชยภักดี 
 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนธรรมโชติศึกษำลัย
นำยชลิต  เชื่้อเพชร 
 รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป
นำยเชี่ยวชำญ  เทพกุศล 
 รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักเรียน
นำงสำวชุติมำ  สุคันธตุล 
 รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอ�ำนวยกำร
นำงสำวณภัทร  นรสิงห์ 
 รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร

ê หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นำงสำวธนวรรณ  โสขุมำ 
 หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
นำงสำวศุภร  พวงมำลี 
 รองหัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์

ê กองบรรณาธิการ
นำยศุภโชค  สำระสันต์ นำยสุวรรณ  ปิ่นทอง
นำงรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ นำงสำวสุภำวดี  สุวรรณวิจิตร
นำงสมำพร  มำดี นำงสำวเกษมณี  พึ่งนุสนธ์ 
นำงสำวจรรยำ  จิวเจริญ นำงสำวบ�ำรุง  สรหงษ์ 
นำยสรำยุทธ  แก่นหอม นำยชวลิต  พึ่งเสือ
นำยจักรวำล  เข็มเงิน นำยไพฑูรย์  สำยเสน 
นำยปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑำกร นำยเกรียงไกร  ชทิสำจำรย์
นำงอัมพวรรณ  เมฆฉำย นำงจุฬำลักษณ์  กล้ำหำญ   
นำงสำววรัญญำ  หรุ่มค�ำ นำงสำวนันทนัช  ปำจิตร 
นำยเจษฎำ  ไพศำลธรรม นำงสำวเยำวเรศ  พระโพธิ์วังซ้ำย 
นำงสุกัญญำ  เมฆฉำย นำยกณิกนันต์  สุริยกำนต์ 
นำยทรงพล  ม่วงยิ้ม นำงสำวดวงนภำ  ทองน่วม 
นำงสำวอลิษำ  จันทร์เปล่ง นำงขนิษฐำ  นวลฉวี

บรรณาธิการ

ภาพจากปก



 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ดร.วิโรจน์  ไชยภักดี  ผู้อ�านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย   

จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร   

เข้าทูลเกล้าถวายวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานโรงเรียนท่านผู ้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  

ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี  อ�าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

โดยความอนุเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี  ดร.นพดล  เจนอักษร  และผู้อ�านวยการว่าที่พันตรีเทพรังสรรค์   

ศรีนครินทร์

 ในการนี้มี ดร.อ�านาจ  วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อยู่ร่วมรับเสด็จด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย

นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา



สำรผู้อ�ำนวยกำร

ในภาคเรยีนท่ี 1   ปีการศึกษา  2563   มปัีญหาระดบัโลก 
เกิดขึ้น คือ โรคระบาดที่ชื่อว่า “ไวรัสโคโรนา 2019” 
หรือโรคโควิด-19 มีผลท�าให้เปิดเรียนปกติไม่ได ้
เลือ่นเวลาเปิดเรยีน  เมือ่เปิดเรยีนกต้็องเรยีนออนไลน์  
นกัเรยีนเรยีนอยูบ้่าน  ครกูส็อนอยูท่ีบ้่าน  เมือ่ได้มา 
โรงเรียนก็มาเรียนสลับวัน มาแค่ครึ่งห้อง ท�าให ้
คุณภาพการศึกษาลดลง เมื่อตอนปลายเทอม 
จึงได้มาเรียนแบบปกติ

 ในเหตกุารณ์นีท้ัง้ผูบ้รหิารทกุคนและครทูกุคนได้ทุม่เทพลงัความคดิ ความตัง้ใจ เพือ่ให้นกัเรยีนและ 

บุคลากรทุกคนมีความปลอดภัย ได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ แต่มีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียน  

ต้องใช้วิธีการอื่นแทน  เพื่อให้ได้เกิดการเรียนรู้

 ทั้งนี้ขอเรียนให้ผู้ปกครองมั่นใจว่า ผู้บริหารและครูจะดูแลลูกๆ ของเราอย่างเต็มก�าลังกายและใจ 

เพราะเราคือ “สถาบันสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”

                             ดร.วิโรจน์  ไชยภักดี

                               ผู้อ�านวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

3โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา



ฝายบริหารทั่วไป

รองผูอํานวยการชลิต  เชื้อเพชร

งานสัมพันธชุมชน

ผูบริหาร คณะครูและนักเรียน เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนอยางสมํ่าเสมอ
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ฝายบริหารทั่วไป
งานสมาคมศิษยเกาโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

งานปฏิคม

 การประชุมสมาคมศิษย  เก า
โ รง เ รี ยนธรรม โชติ ศึ กษ า ลัย
เมือ่วันอาทติย ที ่1 พฤศจกิายน 2563

 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ไดมีสวนรวมในการตอนรับดูแล
เร่ืองอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ  ทัง้หนวยงานภายใน
และหนวยงานภายนอกสถานศึกษา

5โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย
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ฝายบริหารทั่วไป
จัดทํารางระบายนํ้ารอบอาคารโดม 48 ป 

ซอมบํารุง เปลี่ยนหลังคาหอประชุม 1
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ฝายบริหารทั่วไป
จัดซื้อโตะมานั่งหินขัด ไวเพื่อบริการคณะครูและนักเรียน

พัฒนาอาคารเรียน ใหมีความคงทน แข็งแรง พรอมใชงาน และเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม

และบุคลากร ตลอดจนผูมาติดตอกับทางโรงเรียน

7โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย
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ฝ�ายวชิาการ
 ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2563 ดวยสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหการจัดการเรียนการสอน

ไมสามารถเปดเรียนตามกําหนดได ดังน้ันโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

จึงเล็งเห็นความสําคัญจึงสงเสริมใหครูทุกคนในโรงเรียนไดรวมกัน

ผลิตส่ือการเรียน การสอนออนไลนในรูปแบบตาง ๆ ตามความสนใจ

และความถนัดของครูใหนักเรียนสามารถเรียนรู ที่บานหรือศึกษา

คนควาดวยตนเองได  

1.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 1.1   มีการประชุมครูเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาทางไกล

 1.2 มีการอบรมออนไลนการออกแบบการเรียนรูระบบ U-Learning 

  วันท่ี 16 - 20 พฤษภาคม 2563  เก่ียวกับโปรแกรม Schoology 

  และเรียนผานระบบ Zoom

 1.3 เขารวมประชุมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ

  การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผานระบบ

  การประชุมทางไกล (สพฐ.) วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563

 1.4  การอบรมออนไลนหลักสูตร พัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอน

  ออนไลนโดยใชเคร่ืองมือ (tool) Microsoft Team และ G Suite 

  for Education หรือ DEEP ระหวางวันท่ี 9 - 20 พฤษภาคม 2563

 1.5  ครูเขารับการอบรมออนไลนในรูปแบบตาง ๆ เพื่อนํามาใชใน

  การจัดทําสื่อการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบและมีการรายงาน

  การผลิตส่ือการสอนเปนระยะ ๆ

การเตรยีมความพร�อม
ระยะที่

1

88
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



การประชุมเตรียมความพรอม

99โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



2.1 การผลิตส่ือการสอนแบบออนไลน

 1)  ผลิตส่ือการสอนอยางหลากหลายโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอ่ืน ๆ  เชนโปรแกรม

  Schoology, Google site,  Google classroom,  Line, Facebook, Zoom 

  และแอปพลิเคชัน อื่น ๆ ตามความถนัดของครูแตละคน ทําชองทางเขาเรียน

  ผานเว็บไซตของโรงเรียน                                                     

ดาํเนนิการผลติสือ่การสอนออนไลน�
ระยะที่

2

 2) หาคลิปบทเรียน ใบความรู ใบงาน แบบฝกหัดแลวสงผานชองทางออนไลนใน

  กลุม Line, Facebook หรืออ่ืน ๆ แตใหงานไมมาก

 3)   ระยะเวลาสอนคือตามตารางสอนที่ฝายวิชาการแจกให เนื ้อหาตองกระชับ 

  แบบฝกหัด ใบงานนอย เวลาเรียน 55 นาที

 4)   ใหครูประจําชั้นตั้งกลุม Line นักเรียนในหองตนเองกอนแลวแจงกลุม Line, 

  Facebook ของครูประจําวิชาใหนักเรียนเขากลุมวิชาท่ีเรียน 

2.2 ชองทางเขาถึงนักเรียน

 1) ต้ังกลุม Line นักเรียนส่ิงท่ีตองมีเบอรโทรศัพท

 2) ต้ังกลุม Line ผูปกครอง

 3) ต้ังกลุม Facebook

 4) ในชุมชน (ศูนยรวม) รับงานจากนักเรียนหรือเอาใบงานไปให

 5) โรงเรียนของเรา (ในสถานการณปกติหรือสลับกันมาในวิชาปฏิบัติ)

 6) มีเบอรโทรศัพทผูปกครองและนักเรียน ท่ีสามารถติดตอได

1010
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



 กรณีเปดเรียนได 1 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนดําเนินการโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม ก เลขท่ีค่ี  

กลุม ข เลขท่ีคู สลับกันมาเรียนตามตารางเรียนและสําหรับนักเรียนกลุมท่ีไมไดมาเรียนครูอาจจะใหงานหรือ

การบานทํางานอยูท่ีบาน  จัดนักเรียนเขาเรียนหองประจําและจัดท่ีน่ังเรียงลําดับตามเลขท่ีน่ังประจํา ไมมี

การเดินเรียนยกเวนวิชาท่ีตองใชหองปฏิบัติการเทาน้ัน

1111โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



ตัวอยางส่ือออนไลน

1212
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



ตัวอยางส่ือออนไลน

1313โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



2.3 การแลกเปล่ียนเรียนรูและอบรมในการผลิตส่ือการสอนออนไลนของครู

1414
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



ทดลองสอนและนเิทศตดิตาม

3.1  การสอนออนไลนของครูและการนิเทศติดตามจาก สพม.เขต 9

ระยะที่

3

1515โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



3.2  การออกเย่ียมบานนักเรียนเขาเรียนออนไลน

1616
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



สรปุผลการดาํเนนิงาน

1. ครูสามารถผลิตส่ือออนไลนได 100% และหลากหลายรูปแบบ

2. ครู นักเรียน ผูปกครอง สามารถติดตอส่ือสารไดหลายชองทางข้ึนทําใหงาน

 มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

3. การเปดภาคเรียนที่ 1/2563 นักเรียนนั่งเรียนหองประจําปรับเปลี ่ยนรูปแบบการเรียน

  ตามสถานการณของโรค โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลัก

ระยะที่

4

การจัดติวการสอบ O-NET เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 และ 6 ในวันเสาร 

1717โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
นตฺถิ ปญญา สมาอาภานตฺถิ ปญญา สมาอาภา



	 “New		Normal”			ความปกตใิหม่,		ฐานชวีิตใหม่		รูปแบบการด�าเนนิชวีิตใหม่ 

ที่แตกต่างจากเดิม	 อันเนื่องจากมีบางสิ่งบางอย่างมากระทบ	 	 ท�าให้เราทุกคน 

ต้องเรียนรูท้ีจ่ะปรบัตวั	ค้นหาทางรอดใหม่บนโลกใบเดมิ		เพ่ือเป็นทางรอดให้ตัวเอง 

ได้ไปต่ออย่างมัน่คงในอนาคต		ปัจจบุนัทกุคนต้องปรบัตวั		ผูเ้รียนปรบัตัวในการเรียน 

ผูส้อนปรบัตวัในการสอน		หมอปรบัตวัในการรกัษา		ผูป่้วยปรบัตวัในการรบัการรกัษา 

พ่อค้าแม่ค้าปรับตัวในการขาย		ลูกค้าปรับตัวในการซื้อ	ฯลฯ		

	 สิ่งหนึ่งที่เข้ามามีผลต่อการปรับตัวเป็นอย่างมากคือเทคโนโลยี	 เช่น		 

ใช้การแพลตฟอร์มต่างๆ	ผ่านช่องทาง	 Social	 Network	 	 ท่ีสามารถเข้าถึง 

ได้สะดวก		ในรูปแบบการด�าเนินชีวิตใหม่ๆ	ที่เราต้องปรับตัว

วัน เดือน ปีเกิด	 	 	 4	พฤษภาคม	2503

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษาที่ ป.1	-	ป.4 โรงเรียนวัดฉวาก			จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 	 	 	 	 ป.5	-	ป.7		 โรงเรียนวัดเดิมบาง		จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับมัธยมศึกษา 			 มศ.1	-	มศ.3	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับก่อนอุดมศึกษา	 ป.กศ.		สูง		อุตสาหกรรมศิลป์

 ระดับปริญญาตรี	 	 สาขา	สังคมศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์

	 	 	 											 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		จังหวัดนนทบุรี

 ระดับปริญญาตรี	 	 สาขา	นิติศาสตร์บัณฑิต	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		

	 	 	 	 	 	 จังหวัดนนทบุรี

 ระดับปริญญาโท  สาขา	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

	 	 	 											 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		จังหวัดนนทบุรี	

รองฯ ชุติมา สุคันธตุล

นายส�าเริง บุญมี

ฝ่ายอ�านวยการ

ประวัติการท�างาน	 2522	-	2540	 ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา		อ�าเภอสองพี่น้อง		จังหวัดสุพรรณบุรี			

	 2540	-	ปัจจุบัน	 ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		จังหวัดสุพรรณบุรี	

ปัจจุบันสอนวิชา ช่างอุตสาหกรรม

คติประจ�าใจ	 “รับผิดชอบ		จริงใจ		จริงจัง		มุ่งมั่น		เพื่อความส�าเร็จของงาน”

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

18
โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย

นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา



วัน เดือน ปีเกิด	 6			มกราคม			2503

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา		จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา		จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ระดับปริญญาตรี	 สาขา	ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส		คณะมนุษยศาสตร์

	 		 										 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน

ประวัติการท�างาน 

 2527 - 2529	 ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม		จังหวัดเพชรบูรณ์

 2530 - 2548	 ครูโรงเรียนปากน�้าวิทยาคม		จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 2548 - ปัจจุบัน	 ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		จังหวัดสุพรรณบุรี	

ปัจจุบันสอนวิชา  ภาษาอังกฤษ

คติประจ�าใจ	 	 ความพยายามน�าไปสู่ความส�าเร็จ

นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย

บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

วัน เดือน ปีเกิด	 	 10	ตุลาคม	2502

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมธัยมสตรีผดุงวิทยา			จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ระดับมัธยมศึกษา 			 โรงเรียน	“เสนาประสิทธิ์”		จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 สาขา	คณิตศาสตร์		วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

 ระดับปริญญาตรี	 	 สาขา	คณิตศาสตร์		คณะครุศาสตรบัณฑิต

	 	 	 วิทยาลัยครูจันทรเกษม	

ประวัติการท�างาน 

 2527 - 2534	 	 ครูโรงเรียนบางไทรวิทยา			อ�าเภอบางไทร		

	 	 	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 2535 - 2536	 	 ครูโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม		จังหวัดสุพรรณบุรี

 2537 - ปัจจุบัน	 	 ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันสอนวิชา  คณิตศาสตร์

คติประจ�าใจ	 	 ท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด

นางสาวสุณี  ภู่พานิช

19โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา



นางนิสากร  ศรีสุข

นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
วัน เดือน ปีเกิด	 27			กันยายน			2532

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองไผ่		จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับมัธยมศึกษา 			 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา	6				จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม			จังหวัดนครปฐม	

ประวัติการท�างาน 

 2555 - 2558	 ครูอัตราจ้างโรงเรียนคงทองวิทยา		จังหวัดนครปฐม

 2558 - 2563	 ครผููช่้วยโรงเรียนวดัด่านส�าโรง			จงัหวดัสมทุรปราการ

 2563 - ปัจจุบัน	 ครู	คศ.1	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		

	 	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

ปัจจุบันสอนวิชา ศิลปะ

คติประจ�าใจ	 สิ่งที่ต้องท�าคือ	ความดี					สิ่งที่ต้องมีคือ	คุณธรรม			

	 	 สิ่งที่ต้องจ�าคือ	ผู้มีพระคุณ

วัน เดือน ปีเกิด	 23			กุมภาพันธ์			2527

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดวังส�าเภาล่ม		จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับมัธยมศึกษา 			 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม				จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี			จังหวัดลพบุรี	

ประวัติการท�างาน 

 2550 - 2551	 ครูโรงเรียนอนุบาลพรประสาท		จังหวัดสุพรรณบุรี

 2551 - 2563	 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช		

	 	 จังหวัดสุพรรณบุรี

 ปัจจุบัน	 ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย			จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันสอนวิชา แนะแนว

คติประจ�าใจ	 เวลาไม่อาจย้อนกลับไป		แต่เวลามีให้เรา

	 	 เริ่มต้นใหม่เสมอ	

แนะน�ำครูใหม่

20
โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย
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นายรชตะ  แก้วสวรรค์

นายธีรวุฒิ  สิงหเลิศ
วัน  เดือน ปีเกิด	 13			กุมภาพันธ์			2533

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลยโสธร		จังหวัดยโสธร

 ระดับมัธยมศึกษา    โรงเรียนบางปลาม้า	“สูงสุมารผดุงวิทย์”		จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี

ประวัติการท�างาน 

 2556  ครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก	จังหวัดชลบุรี

 2557	 ครูอตัราจ้าง	โรงเรียนสาธิตพิบลูบ�าเพ็ญ		มหาวิทยาลยับรูพา 

			 	 จังหวัดชลบุรี

 2558	 ครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี			จังหวัดชลบุรี

 2558 - 2563	 ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว	2		

	 	 จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันสอนวิชา ภาษาอังกฤษ

คติประจ�าใจ	 ท�าปัจจุบันให้ดีที่สุด

วัน เดือน ปีเกิด	 29			มิถุนายน		2528
ประวัติการศึกษา
 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน		จังหวัดชัยนาท
 ระดับมัธยมศึกษา 			 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์			จังหวัดชัยนาท
 ระดับปริญญาตรี	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
	 	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ	
	 	 (การออกแบบเกม)		มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ประวัติการท�างาน 
 2550 - 2551	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ	ตัดต่อ	(Editor)		
	 	 บริษัท	วูดบิวลี่	มีเดีย	กรุ๊ป	จ�ากัด
 2551 - 2552	 IT	Support	/	Broadcast	Engineer	
	 	 บริษัท	อิเมจิน	เทคโนโลยี	จ�ากัด
 2552 - 2557 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 2557 - 2563 ครูโรงเรียนศรีประจันต์	“เมธีประมุข”
 ปัจจุบัน	 ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย			จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันสอนวิชา คอมพิวเตอร์
คติประจ�าใจ ผูท้ีป่ระสบความส�าเร็จ	คือผูท้ีท่�าความฝันให้เป็นจริงได้อยูเ่สมอ

แนะน�ำครูใหม่
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แนะน�ำครูใหม่

นางขนิษฐา นวลฉวี

นางสาวพิไลลักษณ์ ทองรอด
วัน เดือน ปีเกิด	 12			ธันวาคม			2516

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเดิมบาง	(วัดท่าช้าง)		จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับมัธยมศึกษา 			 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย			จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับปริญญาตรี	 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา		กรุงเทพมหานคร

 ระดับปริญญาโท						 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	(ประสานมิตร)		

	 	 กรุงเทพมหานคร	

ประวัติการท�างาน 

 2547 - 2552	 ครูโรงเรียนวัดบางสาม		จังหวัดสุพรรณบุรี

 2552 - 2555	 ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา	5		จังหวัดสุพรรณบุรี	

 2555 - 2563 ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา	6		จังหวัดสุพรรณบุ	รี

 ปัจจุบัน	 ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันสอนวิชา คณิตศาสตร์

คติประจ�าใจ	 คิดดี		ท�าดี		พูดดี

วัน เดือน ปีเกิด	 29		กรกฎาคม		2534

ประวัติการศึกษา

 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลดอนเจดีย์		จังหวัดสุพรรณบุรี

 ระดับมัธยมศึกษา 			 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม			จังหวัดสุพรรณบุรี	 	

 ระดับปริญญาตรี	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต		มหาวิทยาลัยศิลปากร	

 ระดับปริญญาโท						 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ประวัติการท�างาน 

 2557 - 2563	 ครูโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา		จังหวัดสุพรรณบุรี  

 ปัจจุบัน	 ครูโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย		จังหวัดสุพรรณบุรี

ปัจจุบันสอนวิชา ภาษาอังกฤษ

คติประจ�าใจ	 ความพยายามอยู่ที่ไหน		ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น
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Jesus Lelasquez
Date of birth  :	 03	march	1972

Nationality  :	 Philippines

Education  

	 	 -	 College	 Holy	 Angel	 University	 Bachelor	 of	 

	 	 	 science	in	Electrical		Engineering	

				 	 	 -	 Hight	School		Holy	Angle	University

Motto   : 	 “What	we	do	in	life	echoes	in	eternity”

นางสาววาสนา มาศิลป์

สาขาวิชา	ฟิสิกส์		
นางสาววรัญญา  เกตุรัตน์

สาขาวิชา	ฟิสิกส์		

นางสาวกุลนันทน์  มณีพันธ์

สาขาวิชา	ชีววิทยา
นางสาวพรทิพย์  นรสิงห์

สาขาวิชา	ชีววิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

แนะน�ำครูใหม่
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายคมศร  ดาวเรือง

สาขาวิชา	สุขศึกษา
และพลศึกษา

นายโกวิท พูลสวัสดิ์

สาขาวิชา	สุขศึกษา
และพลศึกษา

นายปรมัตถ์  อ่อนละมัย

สาขาวิชา	สุขศึกษา
และพลศึกษา

นายทัศน์พล  อ�่ากร่าง

สาขาวิชา	สุขศึกษา
และพลศึกษา

นายอังกินันท์  ศรีสุข

สาขาวิชา	อุตสาหก
รรมศิลป์

นายธนากร  ภิรมย์เพ็ญ

สาขาวิชา	พลศึกษ
า

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
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นางสาวอารี  ทองประสม

นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนสงวนหญิง

จังหวัดสุพรรณบุรี

นายนนทะกาล  ทองบุราณ
รองผู้อ�านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา	๑

จังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวกนกวรรณ  โสขุมานางสาวรัตนา  นุ่มคง

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู
ที่ด�ารงต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา
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ฝ่ายกิจการนักเรียน
งานเครือข่ายผู้ปกครอง  วันที่ 9 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย 

ผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563  ซึ่งผลการคัดเลือกได้รับเกียรติจากนายวุฒิภัทร จิตประพาส เป็นประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  

งานสมาคมผู ้ปกครองและครู ฯ วันท่ี 22 สิงหาคม 2563 การประชุมสมาคมผู ้ปกครองและครู ฯ ประจ�าปีการศึกษา 2563 

โดยสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ ได้มอบเงินจ�านวน 200,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส�าหรับใช้ในการเรียนการสอน

นายนิยม เกียรติบรรลือ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ พร้อมด้วยนายวุฒิภัทร จิตประพาส ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  

ร่วมแสดงความยนิดกีบัท่านรองฯ ศภุานนั เอกธรีธรรม ได้รบัต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรยีนสงวนหญงิ  และท่านรองฯ นนทะกาล  ทองบรุาณ 

ได้รับต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

การสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการต�ารวจประสานโรงเรียนหนึ่งต�ารวจหนึ่งโรงเรียนต�ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี 

ณ หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  วันที่ 26 สิงหาคม 2563

รองผูอ้�านวยการเชีย่วชาญ  เทพกศุล
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การประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน ส�านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ  โรงเรียนก�าแพงแสนวิทยา  

จังหวัดนครปฐม

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเยาวชน  วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 120 คน

วันที่ 9 - 11 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 9  

ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมีพระอาจารย์จากวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ�าเภอเมือง  

จังหวัดสุพรรณบุรี มาให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสมเกียรติ ศีลาเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

27โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย
นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา



วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 12 สงิหาคม 2563  ณ  อาคาร  48  ปี  โดยมคีณะผูบ้รหิาร  ครู  นกัเรยีน  

เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. ร่วมกับงานแนะแนว และคณะผู้บริหาร ด�าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางสาวณัชชา เกตุแก้ว ม. 4/1 ในการคัดเลือกนักเรียนโครงการ

ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”  

ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 5 มีนาคม 2563

2. ด�าเนินการคัดกรองสุขภาพจิต ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตดังนี้

ระดับชั้น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 98 201

มัธยมศึกษาปีที่ 2 115 151

มัธยมศึกษาปีที่ 3 88 156

มัธยมศึกษาปีที่ 4 86 117

มัธยมศึกษาปีที่ 5 86 148

มัธยมศึกษาปีที่ 6 76 126

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 33 34

รวมทั้งหมด (คน) 582 933
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และกลุ่มนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  มีดังนี้

3. การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อพูดคุยปัญหา ให้ก�าลังใจนักเรียน และช่วยกันหาวิธีการแก้ไข

ปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

พิธีไหว้ครู  วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 48 ปี  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ให้กับนักเรียน 

โดยมีคณะผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

29โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลัย
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วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งาน TO BE NUMBER ONE ได้จัดกิจกรรม “TO BE NUMBER ONE E-SPORT ROV 2020” รอบชิงชนะเลิศ 

ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า 

เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  ณ อาคาร 48 ปี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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  ในช่วงภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2563  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทยมกีารด�าเนนิการกจิกรรมอย่างหลากหลาย  เพือ่พฒันาศกัยภาพ

ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น  และน�าความรู้ความสามารถมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และศักยภาพทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

  ครูศุภร พวงมาลีและครูปริตตา ชาญสมร ได้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอน “การออกแบบการจัดการเรียนรู ้

ออนไลน์สู่การสร้างนวัตกรรม” ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

  ครูศุภร  พวงมาลี  ได้เข้ารับการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนจากศึกษานิเทศก์และคณะครู  ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษา  เขต 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดการทดสอบการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  เพื่อน�าผลการอ่านและการเขียนมาพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาไทยของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
 กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตรไดจัดกิจกรรม
สงเสรมิความรูและทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรใหกบั
ผูเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ดังตอไปนี้

 นํานักเรียนเขารวมแขงขัน A-Math เกมตอ
 เลขคํานวณ  รายการ Max  Ploys  Crossword
   A-Math   Mini   Challenge   วันที ่ 27   สงิหาคม   2563
  ณ     บรษิทั แมก็ซพลอยส อนิเตอรเนชัน่แนล     จาํกดั
 กรุงเทพมหานคร
  ณ     บรษิทั แมก็ซพลอยส อนิเตอรเนชัน่แนล     จาํกดั

1.

36
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จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการ
ทางคณติศาสตร   “คายมคีวามสขุและสนกุกบั 
A-Math Game กลุ มสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตร”  วันที่  11  กันยายน  2563 
ณ หอประชมุ  1  โรงเรยีนธรรมโชติศึกษาลยั

2.

Mathematics
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Mathematics

จดัคายตวิ  O-NET  สาํหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3  และชัน้มธัยมศกึษา
ปที่ 6 ในวันที่ 13 ก.ย. –28 พ.ย. 2563  ณ หองประชุมเล็กอาคาร 4 
และ หอประชุม 1  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

3.
O-NET
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กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยินดีกับครูนนทะกาล ทองบุราณ เนื่องจากไปดํารงตําแหนง

รองผูอํานวยการ ณ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 อําเภอดอนเจดีย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการตอนรับอยางสมเกียรติและเปนกันเอง

รองผูอํานวยการ ณ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 1 อําเภอดอนเจดีย 

จังหวัดสุพรรณบุรี ไดรับการตอนรับอยางสมเกียรติและเปนกันเอง

การศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงาน และทัศนศึกษาเสริมองคความรู ณ จังหวัดชลบุรี 

รวมทั้งเลี้ยงสงครูนนทะกาล ทองบุราณ และครูกณิกนันต สุริยกานต 

เนื่องจากจะยายไปดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา

ครูนนทะกาล ทองบุราณ ยายไปดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา
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การจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 เนนการใชเทคโนโลยี สื่อออนไลนในการจัดการเรียนการสอน

ใหกับนักเรียน ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ซึ่งทําใหนักเรียนรูสึกสนุกไปกับบทเรียน

การจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา
¡ÒÃ»ÃÐªØÁ PLC ¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒáÅÐá¡Œä¢»˜ÞËÒ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾ÅÈÖ¡ÉÒ

¡ÒÃµÔ´µÒÁ àÂÕèÂÁâÃ§àÃÕÂ¹¢Í§ÈÙ¹Â�½ƒ¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ÇÔªÒªÕ¾¤ÃÙ 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ� ÇÔ·ÂÒà¢µ¡íÒá¾§áÊ¹
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กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา

กีฬาฟุตบอล

กีฬาฟุตบอล

รองชนะเลิศอันดับที่ 3 อายุ 15 ปชาย
การแขงขันฟุตบอล 4 เสา Pre-Season 2020

“อบจ.สุพรรณบุรีลีกคัพ”
ประจําปการศึกษา 2563 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 อายุ 18 ปชาย
การแขงขันฟุตบอล 4 เสา Pre-Season 2020

“อบจ.สุพรรณบุรีลีกคัพ”
ประจําปการศึกษา 2563 
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 ชนะเลิศ รุน 18 ปชาย การแขงขันบาสเกตบอล  3x3 ชิงชนะ
เลิศแหงประเทศไทย  “SINGHA – SAT Basketball Thailand
Championships 2020”

รายชื่อนักกีฬา 1. นายนิโคลา ฟรังโก   ม.5/6  2. นายปยวัฒน พุมเหล็ง    ม.5/5
  3. นายณุชาณัฏฐ สุธีไพบูลย ม.5/5  4. นายธนภูมิ สุวรรณเรืองศรี  ม.6/1

กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา

 ชนะเลิศ รุน 18 ปชาย การแขงขันบาสเกตบอล  3x3 ชิงชนะ
เลิศแหงประเทศไทย 
 ชนะเลิศ รุน 18 ปชาย การแขงขันบาสเกตบอล  3x3 ชิงชนะ
เลิศแหงประเทศไทย 
 ชนะเลิศ รุน 18 ปชาย การแขงขันบาสเกตบอล  3x3 ชิงชนะ

Championships 2020”Championships 2020”

สุขศึกษาและพลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬาบาสเกตบอล
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ชนะเลิศ รุน 18 ปชาย NAKHONSAWAN  3x3 
BASKETBALL # 1 

รายชื่อนักกีฬา  1. นายนิโคลา ฟรังโก   ม.5/6  2. นายปยวัฒน พุมเหล็ง    ม.5/5
    3. นายณุชาณัฏฐ สุธีไพบูลย   ม.5/5   4. นายจิรศักดิ์ ทองดี        ม.5/5

กลุมสาระการเรียนรู

สุขศึกษาและพลศึกษา
กีฬาบาสเกตบอล

ชนะเลิศ รุน 18 ปชาย NAKHONSAWAN  3x3 
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 วนัที ่17 สงิหาคม  พ.ศ. 2563  คุณครสูรายุทธ  แกนหอม  นาํนกัเรยีน

เขารวมการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เด็กชายมนัสชัย  นิลทับ  เด็กหญิงดลยา ภูฆัง

ม.3/8  และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  นายธนภูม ิ สุวรรณเรอืงศรี

นางสาวกมลชนก  โฉมแกว  ม.6/1  ในงานสปัดาหวทิยาศาสตรแหงชาติ

สวนภูมภิาค  ประจาํป  2563  ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา

 วนัท่ี 11 กันยายน  พ.ศ. 2563  คณุครปูรณีาพรรณ  พมิพพศิาล,

คุณครูขวัญปวีณ สิทธิเขตรกรณ, คุณครูสุพรรณษา ชูเมฆ, 

คุณครูศุภโชค  สาระสันต  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 

เขารวมกิจกรรมคาราวานวทิยาศาสตร   อพวช.  ณ  โรงเรยีนบรรหาร

แจมใสวิทยา 3  อําเภอดานชาง  จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.

2.
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  ไวรสัโคโรนาเปนไวรสัท่ีจัดอยูในวงศใหญทีส่ดุในบรรดาไวรสัทีพ่บในทัง้สัตวและคน  ไวรสัโคโรนายังเปนสาเหตุทาํใหเกดิ
ความเจ็บปวยตาง ๆ   ตัง้แตโรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคทีท่าํใหเกดิความเจบ็ปวยอยางรุนแรง  เชน  โรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง   (MERS)
และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรายแรง (SARS) 
  ผูทีต่ดิเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธุใหม 2019  นีจ้ะมอีาการเชนเดยีวกบัผูปวยท่ีมกีารตดิเช้ือในระบบทางเดนิหายใจ  โดยจะ
แสดงอาการตัง้แตระดับความรุนแรงนอย  ไดแก  คัดจมกู  เจ็บคอ  ไอ  และมไีข  โดยในบางรายท่ีมอีาการรุนแรงจะมอีาการปอดบวม
หรือหายใจลาํบากรวมดวย   บางรายเสยีชวิีตไดแตพบ  ไมบอยนกั  แตหากผูสงูอายแุละผูทีม่โีรคประจําตวั  เชน  เบาหวาน  และโรคหวัใจ 
จะเปนกลุมที่เสี่ยงตอการเจ็บปวยรุนแรงหากไดรับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม

มาตรฐานองคการอนามยัโลก  ไดแนะนาํใหประชาชน  ลดการสมัผสัปจจยัเสีย่งและการแพรเชือ้  ในระยะตาง ๆ   มาตรฐานนีย้งั
แนะนาํใหลางมอื  ดแูลสขุอนามัยทางเดนิหายใจ  เมือ่ไอหรอืจามใหใชขอพับแขนดานในปดปากหรอืใชกระดาษชาํระแลวทิง้ในถงัขยะ
รับประทานอาหารที่สุก  สะอาด  ปลอดภัย  และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูที่มีอาการเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ
เชน  ผูที่มีอาการไอ  หรือจาม

กิจกรรมตอบคําถาม...ชิงรางวัล
คําชี้แจง  ใหนักเรียนเขียน  ชื่อ-สกุล  ชั้น  เลขที่ 

ตอบคําถามลงในชองวางใหครบถวน  และตัดตาม

รอยประ นาํไปสงทีก่ลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี 10 คนแรก จะไดรับรางวัลจาก

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ชือ่-สกลุ...............................................................ชัน้...................เลขที…่…….........

คําถาม : ในขณะที่นักเรียนอยูในบาน และออกนอกบานโดยใชรถประจําทาง 

นักเรียนจะมีการเตรียมตัวเพื่อรับมือกับเชื้อ COVID-19 อยางไรบาง 
คําตอบ : ...............................................................................................................
..............................................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

เปดเมืองอยางปลอดภัย รูหรือไม มีอะไรอยูในหนากาก สิงโตงดเขาปา เพราะสิงโตอยูบาน

From: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/vdo.php

¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ COVID-19 ….. Scan me!!!
From: https://www.who.int/thailand/health-topics/coronavirus

From: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/vdo.php

ÃÙŒËÃ×ÍäÁ‹......
COVID-19
......
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¡ÅØ‹ÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
       (§Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�)

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

เชิญ  นายวศิน  ทองคําใส  ครูผูสอนคอมพิวเตอร

ไปเปนวิทยากรอบรมโครงการเพิม่ทกัษะการเรยีนรูทางดาน

เทคโนโลยใีหกบันกัศกึษาสาขาวชิาการทองเทีย่ว ชัน้ปท่ี 2

คณะศลิปศาสตร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ

เม่ือวนัที ่16  ตลุาคม  2563  และวนัท่ี  30 ตลุาคม  2563

ณ สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยสุพรรณบุรี
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       (§Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃ�)

การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนคอมพิวเตอร

ดวยโปรแกรมที่หลากหลาย  

และทันสมัย เนนใหนักเรียน

ไดลงมือปฏิบัติ 

และนําไปใชไดจริง 
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(งานชางอุตสาหกรรม)
 มุงมั่นพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู พัฒนา

ผูเรียนใหมีทักษะชีวิตและอาชีพ ควบคูคุณธรรมสูการเปนคนไทยท่ีมี

คณุภาพ มคีวามคดิสรางสรรคใหสอดคลองกบัแนวคิดการจดัการศกึษา

ในศตวรรษที่ 21 และความพรอมเพื่อกาวสู Thailand 4.0กิจกรรมการเรียนการสอน
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 เรียนวิชาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน
เพื่อการเรียนรูการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องตน การรูจักใชงานอุปกรณ การถอดประกอบเครื่องปรับอากาศ 

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชางานเชื่อม
ไฟฟา เปนความรูพืน้ฐานในงานเชือ่ไฟฟา การเชือ่มจดุ รอยเชือ่ม
แบบตาง เทคนิคงานเชื่อม  

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาพื้นฐาน
งานปูน  เปนความรูพื้นฐานการผสมปูนกออิฐ การกออิฐมอญ
แบบตาง ๆ การออกแบบลายผนังอิฐ  

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน
เพื่อการเรียนรูงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน ใหผูเรียนไดตอวงจรไฟฟา 

ครผููสอน  คณุครภูาคภมู ิเมฆโพธิ์

ครูผูสอน  คุณครูสําเริง  บุญมี ครูผูสอน  คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย

ครผููสอน  คณุครภูาคภมิู เมฆโพธิ์

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชางานเชื่อม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชางานเชื่อม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชางานเชื่อม  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรียนวิชาพื้นฐาน

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน

ครผููสอน  คณุครภูาคภมู ิเมฆโพธิ์

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1 เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงาน

ครผููสอน
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กิจกรรมการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

งานจิตอาสา-สาธารณะประโยชน

 นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่4/1 เรยีนวชิางานเขยีนแบบเบือ้งตน เปนความรูพืน้ฐานพรอมการปฏบิตังิานเพือ่การเรยีนรู
งานการเขียนแบบ ไอโซเมตริก การมองชิ้นงานในมุมมองที่ตางกัน Top View , Side View และ Front View

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เรียนวิชางานเขียนแบบ เปนความรูพื้นฐานพรอมการปฏิบัติงานเพื่อในการเรียนรูงาน
การเขียนแบบ ไอโซเมตริก ออบลิค การมองชิ้นงานในมุมมองที่ตางกัน Top View , Side View และ Front View การเขียนภาพฉายมุม
ที่ 1 และมุมท่ี 3                                                                       ครูผูสอน คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย  คุณครูสําเริง  บุญมี

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 จิตอาสา – สาธารณะประโยชน เพื่อคงสภาพภูมิทัศนหนาอาคาร 48 ป ใหสวยงาม
เพื่อรอการปรับปรุง

ครผููสอน  คณุครเูกรยีงไกร ชทิสาจารย 

ครูผูสอน  คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย 

ที่ 1 และมุมท่ี 3                                                                       

ครูผูสอน  คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย 

ครผููสอน

ที่ 1 และมุมท่ี 3                                                                       ครูผูสอน คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย  คุณครูสําเริง  บุญมีที่ 1 และมุมท่ี 3                                                                       

กิจกรรมการเรียนการสอน

ครผููสอน  คณุครเูกรยีงไกร ชทสิาจารย ครผููสอน

 คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย  คุณครูสําเริง  บุญมี คุณครูเกรียงไกร ชทิสาจารย  คุณครูสําเริง  บุญมี

กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอน

 §Ò¹»Ùá¼‹¹¾×é¹¤Í¹¡ÃÕµ

(งานชางอุตสาหกรรม)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(งานพาณิชยกรรม)

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ภาคเรียนที่ 1  ประจ�าปีการศึกษา 2563
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การติดตามนิเทศนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  3  ในสถานประกอบการ 
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ธนาคารออมสิน ภาค 5 
ร่วมกับธนาคารโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยจัดกิจกรรมการออม

รายงานผลจากการฝึกประสบการณ์
ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่ 3
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พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนเครือข่าย PIM 
หลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2563 

โครงการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
มาให้ความรู้นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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แสดงความยินดีกับคุณครูส�าเริง บุญมี 
เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 



การเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน YouTube 
และการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

	 ส�ำหรับกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในภำคเรียนที่	 1	 ปีกำรศึกษำ	 2563	 ที่ผ่ำนมำนั้น	 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 
ของโรคโควิด-19	 ถือนับเป็นวิกฤติที่ทั่วโลกต่ำงเผชิญอยู่ในขณะนี้	 ทำงงำนคหกรรมได้ด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ที่ในรูปแบบออนไลน์ในช่วงเปิดแรก	 และเม่ือสถำนกำรณ์ดี ข้ึนนักเรียนสำมำรถมำเรียนท่ีโรงเรียนได้ตำมปกติ 
โดยจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบ	 Active	 Learning	 	 ที่เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 
โดยให้ผูเ้รยีนได้คดิและมส่ีวนร่วมในกำรปฏบิติัในกจิกรรมกำรเรยีนรู	้ใช้เครือ่งมอื	อปุกรณ์ต่ำง	ๆ 	แสดงควำมคดิเหน็ของตนเอง 
ตำมควำมเข้ำใจ	ตลอดจนร่วมรับผิดชอบในผลของกำรปฏิบัติ		โดยในเทอมนี้นักเรียนได้เรียนในวิชำต่ำง	ๆ	ที่น่ำสนใจ	เช่น	 
วิชำอำหำรว่ำง	วิชำเบเกอรี่	วิชำอำหำรสมุนไพร	วิชำอำหำรจำนเดียว	วิชำน�้ำพริกเครื่องจิ้ม	อำหำรและขนมประเภทเส้น	 
เป็นต้น	ซึ่งเป็นวิชำที่นักเรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ไปใช้ได้จริงและสำมำรถสร้ำงรำยได้ระหว่ำงเรียนได้อีกด้วย	

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
(งานคหกรรม)

ครูผู้สอนได้ถ่ายทำ�วีดีโอและอัพโหลด
ลงเว็บไซต์ YouTube เพื่อให้นักเรียน

ได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเองทำี่บ้าน
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วิชาการงานอาชีพ

วิชาอาหารสมุนไพร

นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการน�เอาสมุนไพรของไทำย
มาประกอบอาหารต่าง ๆ ของไทำย ทำี่เป็นทำั้งอาหารและยา

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการด�รงชีวิตประจ�วัน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติติงานบ้านต่าง ๆ 
การทำ�ความสะอาดบ้าน เสื้อผ้า การเย็บผ้าและการซ่อมแซมเสื้อผ้าเบื้องต้น
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เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารว่างต่าง ๆ 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�หรับจัดจ�หน่าย

วิชาอาหารจานเดียว

วิชาอาหารว่าง

นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติอาหารจานเดียวแต่ละประเภทำ 
ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์เมนูใหม่ทำี่น่าสนใจขึ้นมาได้
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วิชาอาหารและขนมประเภทเส้น
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วิชาเบเกอรี่

วิชาทำี่นักเรียนจะได้เรียนรู้
และฝึกทำ�ขนมปังและเบเกอรี่ต่าง ๆ 

และน�ออกจัดจ�หน่าย
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งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

	 วนัเสาร์ที	่15	สงิหาคม	2563	งานห้องเรียนพเิศษ	ร่วมกบักลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและกลุม่สาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	 จัดกิจกรรมเสริมเติมเต็มพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4/1		 

โดยคุณครูสุกัญญาเมฆฉาย	เสริมความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์และ	คุณครูศุภโชค		สาระสันต์	เสริมความรู้ในวิชาฟิสิกส์		

	 วนัเสาร์ที	่22	สงิหาคม	2563	งานห้องเรียนพเิศษ	ร่วมกบักลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและกลุม่สาระการเรียนรู ้

คณิตศาสตร์	 จัดกิจกรรม	 เสริมเติมเต็มพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/1	 โดยได้รับเกียรติจาก		 

คุณครูรัฐวิทย์	จันทร์ยงค์		โรงเรียนวัดราชบพิธ	กรุงเทพมหานคร	ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่2

1
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	 วันอาทิตย์ที่	27	สิงหาคม	2563	งานห้องเรียนพิเศษ	ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์		น�านักเรียน	เข้าร่วมการแข่งขัน	 

A-MATH		MINI	CHALLENGE	รุ่นมัธยมศึกษา	(ประเภทเดี่ยว)	ชิงทุนการศึกษา	จ�านวน	3,000	บาท	จัดโดย	บริษัท	แม็ทซ์พลอยส์		 

อนิเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั		จากการเข้าร่วมแข่งขนันีท้�าให้ได้รบัประสบการณ์และน�าความรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการเรียน 

ได้อย่างดี

งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

			 วนัอาทติย์ที	่1	พฤศจิกายน	2563	งานห้องเรียนพเิศษ	ร่วมกบักลุม่สาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์และกลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์		 

จดักจิกรรม	เสริมเตมิเตม็พฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์	ครัง้ที	่2	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/1		และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/1 

โดยได้รบัเกยีรตจิาก	คณุครสูทิธิชยั		โพธิ	์	โรงเรียนเทพศริินทร์		สมทุรปราการ		เป็นวิทยากรเสริมความรูวิ้ชาฟิสกิส์	ระดบัมธัยมศกึษาปีที	่5	 

พร้อมด้วยครูสุกัญญา	เมฆฉาย	เสริมความรู้วิชาคณิตศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1		และ	ครูศุภโชค		สาระสันต์		เสริมความรู้ 

วิชาฟิสิกส์		ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	

3

4
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	 ในภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2563	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 

(ลกูเสอื)	โรงเรยีนธรรมโชตศิกึษาลยั	ได้จดักระบวนการเรยีนรูล้กูเสอื	 

เพือ่พฒันาผูเ้รยีน	ให้เป็นคนด	ีมวีนิยั	ภมูิใจในชาต	ิสามารถเชีย่วชาญ 

ได้ตามความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว	ชุมชน	 

สังคม	และประเทศชาติ

 -  โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของจังหวัดสุพรรณบุรี 
	 	 วันศุกร์ที่	 24	 กรกฎาคม	 2563	 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยน�าลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมโครงการ 

ปลูกป่าและป้องกันไฟป่าของจังหวัดสุพรรณบุรี	 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	 9	 

ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

 -  โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ “กิจกรรมการเรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” 
	 	 วันพุธที่	19	สิงหาคม	2563	ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ได้จัด 

โครงการสร้าง	 และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	 “กิจกรรม	 การรียนรู้ใต้ร่มบารมีจักรีวงศ์”	 

มกีลุม่ลกูเสอื	ยวุกาชาด	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	เข้ารบัการอบรมในครัง้นี	้ณ	หอประชมุ	1	โรงเรียนธรรมโชตศิกึษาลยั	อ�าเภอเดมิบางนางบวช	 

จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
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- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
	 วันพุธที่	 2	 กันยายน	 2563	 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ได้จัดโครงการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	โดยมีนายหมู่	รองนายหมู่ลูกเสือ	เนตรนารี	จ�านวน	50	คน	เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

ในครั้งนี้	ณ	ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

- น�าเสนอแนวทางและผลการด�าเนินงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
  ตามรอยพระยุคลบาท
	 วันที่	21	-	22	กันยายน	2563	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	ได้รับมอบหมายจากส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี	ให้น�าเสนอ

แนวทางและผลการด�าเนนิงานตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมอืงดตีามรอยพระยคุลบาทด้านการศกึษาสูก่ารปฏบิตัิในระดบั

ส�านักงานศึกษาธิการภาค	3		ณ	โรงแรม	ณ	เวลา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี

  -  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
     “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
	 วนัพธุที	่23	กนัยายน		2563	โรงเรียนธรรมโชตศิกึษาลัยเข้าร่วมกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	 

“ลูกเสือรวมใจ	เทิดไท้องค์ราชัน”	ณ	สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 

เขต	1
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ยุวกาชาด

โครงการยุวกาชาดบ�าเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

โดยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ร่วมกับส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี  
วันที่ 17 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุม 1  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  อ�าเภอ

เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี
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โครงการยุวกาชาดบ�าเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
จัดโดยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ร่วมกับส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ส�านักแม่ชีเขาพระ อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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อบรมยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการชีวอนามัย 
โดยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย  ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ ส�านักแม่ชีเขาพระ อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
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   โครงการอบรมอาสายุวกาชาด  “จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล” 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรรณบุรี 

วันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
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กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

ประมวลภาพ การฝึกภาคที่ตั้งนักศึกษาวิชาทหาร
ประจ�าปี 2563 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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ประมวลภาพ การฝึกภาคที่ตั้งนักศึกษาวิชาทหาร
ประจ�าปี 2563 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

ประมวลภาพ พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจ�าปี 2563 
ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
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ประมวลภาพ รด.จิตอาสางานตักบาตรเทโวโรหณะ 
ณ วัดหัวเขา อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมวลภาพ การเรียนการสอน คาบชุมชุนนักศึกษาวิชาทหาร
ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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	 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับทุนการศึกษา	 ซึ่งท่านผู้ใหญ่ใจด ี

ได้บริจาคเงินมาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี	 ความประพฤติเรียบร้อย	 และขาดแคลนทุนทรัพย์	 

โดยทางโรงเรียนเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนที่ขอรับทุนการศึกษาและออกเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยคุณครู

ที่ปรึกษา	แบ่งประเภททุนการศึกษาออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

	 1.	 ทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา	 มีนักเรียนได้รับทุนทั้งหมด	 จ�านวน	 189	 ทุน	 ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น	 ม.ต้น	

จ�านวน	6	ทุน	ระดับชั้น	ม.ปลายและ	ปวช.	จ�านวน	130	ทุน	และทุนผู้ใหญ่ใจดีประสงค์ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล	จ�านวน	53	ทุน

	 2.	 ทุนปัจจัยพื้นฐาน	มีนักเรียนได้รับทุนทั้งหมด	จ�านวน	229	ทุน	ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้น	ม.1	จ�านวน	46	ทุน	ม.2	

จ�านวน	82	ทุน	ม.3	จ�านวน	101	ทุน

	 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	 ในวันที่	 30	สิงหาคม	2563	ณ	หอประชุม	1	

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	ทั้งนี้	ผู้บริหาร	คณะครู		และงานแนะแนวขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

ดังกล่าว	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อไป...

	 วันพุธที่ 	 28	 ตุลาคม	 2563	 งานแนะแนวจัดกิจกรรมมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ	 กองทุน 

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	เป็นค่าครองชีพให้กับนักเรียน	จ�านวน	20	คน	คนละ	2,000	บาท	โดยมีท่านผู้อ�านวยการ	

ดร.วิโรจน์		ไชยภักดี	เป็นผู้มอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน	และมีคุณครูที่ปรึกษาร่วมรับมอบ
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	 วันจันทร์ที่	 10	 สิงหาคม	 2563	 เวลา	 14.00	 น.	 นางจุฬารัตน์	 วันไชยธนวงศ์	 ประธานแม่บ้านมหาดไทย 

จังหวัดสุพรรณบุรี	 พร้อมด้วยคณะ	 ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�าลังใจ	 พร้อมติดตามผลการเรียน	 และความประพฤติ	 นักเรียนทุน 

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	 เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 นายปิยะพงษ์	 แย้มดี	 

นักเรียนชั้น	ม.5	และนางสาวพลอยไพลิน	น�้าทิพย์	นักเรียนชั้น	ม.4	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	ณ	ห้องประชุม	1	โรงเรียน

ธรรมโชติศึกษาลัย	

	 วันอังคารท่ี	 25	 สิงหาคม	 2563	 นางจุฬารัตน์	 วันไชยธนวงศ์	 ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุร ี

เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส	 ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี	

ประจ�าปี	 2563	 ในพื้นที่อ�าเภอเดิมบางนางบวช	ณ	 หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอเดิมบางนางบวช	 	 จังหวัดสุพรรณบุร	ี										

นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้รับมอบทุนการศึกษา	จ�านวน	7	ทุน

	 วันอาทิตย์ที่	 1	 พฤศจิกายน	 2563	 งานแนะแนวได้จัดการประชุมผู้ปกครอง	 และลงนามในสัญญาเงินกู้ยืม 

เพื่อการศึกษา	 กองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 

จ�านวน	115	ราย	โดยมีท่านรองผู้อ�านวยการชลิต		เชื้อเพชร	เป็นประธานในพิธี	ณ	หอประชุม	1	โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
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	 งานแนะแนวได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 จัดโครงการ 

พัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ส�าหรับศิษย์ในศตวรรษที่	 21	 ในวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2562	ณ	 หอประชุม	 1	 

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	 โดยบรรยายให้ความรู้การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 และความรู้เกี่ยวกับคณะ	 สาขาของ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

	 งานแนะแนวได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ	 โดยมีสถาบันการศึกษา	 และมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ให้ความรู ้

เกีย่วกบัการศกึษาต่อและข้อมลูของสถาบนัการศกึษา	และมหาวทิยาลัยกบันกัเรียนชัน้	ม.3,	ม.6	และปวช.3	ให้มคีวามเข้าใจ 

ในการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา	และมหาวิทยาลัยนั้น	ๆ

	 งานแนะแนวได้น�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	Open	 house	 ของสถาบันการศึกษาต่างๆ	 โดยมุ่งหวังเพื่อเปิด

ประสบการณ์ทางด้านการศกึษาในระดบัท่ีสงูข้ึน	เปิดมมุมองทางการศกึษาให้กว้างขึน้	ในภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2563	นี ้

ได้เข้าร่วมกิจกรรม	Open	house	ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และมหาวิทยาลัยรังสิต
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	 งานแนะแนวรู้สึกภูมิใจและยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ที่ก้าวเข้าสู่การศึกษาที่สูงข้ึน	 และมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย	 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 ได้ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ส�าหรับปีการศึกษา	 2562	 ที่ผ่านมางานแนะแนวได้ติดตามและ 

จัดท�าสถิติการศึกษาต่อ	ดังต่อไปนี้

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สถานศึกษา จ�านวน สถานศึกษา จ�านวน

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย	 270 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 1

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 1 วิทยาลัยนาฎศิลป์ 1

โรงเรียนกรรณสูตฯ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์การนครนายก 1

โรงเรียนสงวนหญิง 1 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 3

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 1

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 1 วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1

โรงเรียนหันคาพิทยาคม 1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 1

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1 อื่นๆ 77

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณฯ 8 ✪	จ�านวนนักเรียนชั้น	ม.3	ทั้งหมด	371	คน	✪

ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3

มหาวิทยาลัย จ�านวน มหาวิทยาลัย จ�านวน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1

มหาวิทยาลัยนเรศวร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร 1

มหาวิทยาลัยบูรพา 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 โรงเรียนนายสิบทหารบก 1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 1

มหาวิทยาลัยพะเยา 6 วิทยาลัยเทคนิค 32

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 8 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 2

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2 มหาวิทยาลัยรังสิต 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 45 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 10 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 16 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 โรงเรียนพระดาบส 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 ประกอบอาชีพ 31

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 3 ไม่ส�าเร็จการศึกษา 9

✪	จ�านวนนักเรียนชั้น	ม.6	ปละ	ปวช.3	ทั้งหมด	268	คน	✪
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	 นักเรียนสภานักเรียน	 เป็นเกณฑ์น�าในการขับเคล่ือน	 โครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 
จังหวัดสุพรรณบุร	ี (เยาวชนวิถีพุทธ)	 ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4	 และ	 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่	 1	 ในระหว่างวันที	่ 
9	-	11	กันยายน	2563

	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสภานักเรียน	
โดย	สพม.9	ณ	ห้องประชมุ	60	ปี	โรงเรียนก�าแพงแสนวิทยา

	 เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิารการขบัเคลือ่นหลกัสตูร 
ต้านทุจริตศึกษา	 (Anti-Corruption	 Education)	 โดย	
สพม.9		ณ	ห้องประชุมอาคารศิลปอาชา	โรงเรียนอู่ทอง
 

นักเรียนสภานักเรียน	เป็นเกณฑ์น�าในการด�าเนินกิจกรรมพิธีไหว้ครู		ประจ�าปีการศึกษา	2563
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งานอนามัย  ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารงานอนามัย 
 การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค	COVID-19	แก่นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

3. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
 นักเรียนทุกระดับชั้น	ออกก�าลังกายทุกวันพฤหัสบดี	ช่วงเวลาหลังเลิกแถว

4. ร่วมบริจาคเลือดกับเหล่ากาชาดไทย   
 งานอนามัยและนักเรียน	เข้าร่วมการบริจาคเลือดกับเหล่ากาชาดไทย	วันที่	4	สิงหาคม	2563	ณ	ศาลาประชาคมตลาดท่าช้าง	

1.  มาตรการป้องกัน COVID-19
 -		 จัดท�าคู่มือมาตรการป้องกันโควิด	19	

	 -		 ผลิตเจลล้างมือ	อ่างล้างมือ	สบู่ล้างมือส�าหรับบุคลากรและนักเรียน

	 -		 ด�าเนินคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน

	 -		 จัดสถานที่ให้นักเรียนเว้นระยะห่าง	

	 -		 แจกแมสและเฟสชิลด์ให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน
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