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ต้อนรับรองผู้อ�ำนวยกำรคนใหม่
	 วันที่	26	ตุลาคม	2563	คณะผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากร	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สมาคมผู้ปกครองและครู	สมาคมศิษย์เก่า

โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ร่วมแสดงความยนิดแีละต้อนรบั	นายธนพล	ยอดเกิด	และ	นางสาวกาญจนา	โปธา	รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนพร้าววทิยาคม	

เนือ่งในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ณ	หอประชมุอาคารตะแบกบาน	47		โรงเรียนพร้าววิทยาคม

Phrao Mini Marathon 2021 
	 วนัที	่7	มีนาคม	2564	โรงเรียนพร้าววิทยาคม	ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน	สมาคมผู้ปกครองและคร	ูและสมาคมศษิย์เก่า
โรงเรียนพร้าววิทยาคม	จัดกิจกรรม	Phrao	Mini	Marathon		2021	ครั้งที่	1	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ตลอดจนระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเศษ		ผงนอก		ปลัดอ�าเภอพร้าว		มาเป็นประธาน
ในพธิเีปิดการแข่งขนั		และได้รบัความสนใจจากผูร่้วมงานจากทัง้หน่วยงานและแขกผูม้เีกยีรต	ิ	โรงเรยีนพร้าววทิยาคมขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนด้วยดีเสมอมา



คณะกรรมการผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา   

นางลภัสนันท์  เรียนยอย ผู้อ�านวยการโรงเรียน  

นางสาวสายฝน  วรรณกูล รองผู้อ�านวยการ

   กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายธนพล  ยอดเกิด  รองผู้อ�านวยการ

   กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสาวกาญจนา  โปธา รองผู้อ�านวยการ

   กลุ่มบริหารงานอ�านวยการ 

นางอ้อยทิพย์  ทองดี  รองผู้อ�านวยการ

   กลุ่มบริหารงานนโยบายและ

   พัฒนาคุณภาพการศึกษา

บรรณาธิการ   

นายเฉลิมพล  สุภา 

กองบรรณาธิการ   

นายพงษ์ศักดิ์  ล่าอ๊อต นางสาวจันทิพา  ฟูมั่น 

นางสาวชมัยพร  แซ่วี นายสถาพร  ลืนค�า  

นายยุทธพงษ์  จีโนสวัสดิ์ นางสาวพรพรรณ  เป็งแก้ว 

นางพิจิตรา  สิทธิวงศ์ นางชวาลี  ภิรารักษ์ 

นางจ�าลอง  วารุกา นางประภาสร  อุลัย 

นายอินทนินท์  ก�าปั่นทอง นายสมชาย  ทาเมือง

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ผลการ

ด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงเรียน 

2.  เพื่อเป็นสื่อประสานความสัมพันธ์

ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และ

ชุมชน 

3.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรัก

การอ่าน

ติดต่อ โรงเรยีนพร้าววทิยาคม 
เลขที่ 196 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-พร้าว 

ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  

โทรศัพท์ 053-475303

โทรสาร 053-474140

พิมพ์ท่ี  

บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง  จ�ากัด  

โทร. 053-804908-9

แฟกซ์ 053-804958 

นางสอางศรี  มณียะ นายไชยศิริ  ศุภธีรารักษ์

นางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน์ นางสาวประภาพร  ทองดี 

นางสาวนิรบล  หล้าโสด นางวิไลวรรณ  ปิวค�า

นางนพวรรณ  กมลปรีดากุล นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล

นายรัชชัย  ลุมมา นางสาวรัตติยา  วิริยะ

นายอนุพงษ์  จันต๊ะก๋อง นางปริมชยาภรณ์ ปงลังกาพสิษฐ์  

นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล นางสาวสภุาลกัษณ์  พรหมรงัษกีลุ

พิสูจน์อักษร   

นายสถาพร ลืนค�า นายสมชาย ทาเมือง

นายยุทธพงษ์ จีโนสวัสดิ์ นางสาวจันทิพา ฟูมั่น

บันทึกภาพ   

นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต นายธานี เบญจวรรณ์ 

นางสาวพันธ์ทิพย์ ฟูญาติ นางนพวรรณ กมลปรีดากุล

ปรัชญา สิกฺขา ชีวิต�  โรเจติ : การศึกษาน�าชีวิตให้รุ่งโรจน์

ค�าขวัญ ประพฤติดี  เรียนดี  สามัคคี  มีวินัย

อักษรย่อ พ.ค.

สีประจ�าโรงเรียน สีม่วง-ขาว

ดอกไม้สัญลักษณ์โรงเรียน   ดอกตะแบก

เพลงประจ�าโรงเรียน  มาร์ชพร้าววิทยาคม

ท่านผู้มีอุปการคุณ  ผู้ปกครองที่นับถือและสวัสดีนักเรียนทุกคน

 ในปีการศกึษา 2563 ทีผ่่านมา ทางโรงเรยีนพร้าววทิยาคม มอีปุสรรคในการด�าเนนิงานด้านการจดัการเรียนการสอน 

เน่ืองจากสถานการณ์โรคระบาด โรคไวรัสโคโรน่า 2019 แต่พวกเราก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ นั้นมาได้ ด้วย

ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และส�าคัญอย่างยิ่ง

ต้องขอขอบพระคุณ คุณครูที่ได้ร่วมกันจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันดูแล

บุตรหลานให้สามารถเรียนแบบออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา  ที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่พวกเรา 

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพร้าววิทยาคม ก็มีอายุครบ 49 ปี และโรงเรียนพร้าววิทยาคม ร่วมกับ

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมพร้าวมินิมาราธอน 

ครั้งที่ 1 และด้วยสถานการณ์ โควิด-19 จึงท�าให้จัดงานได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วม

กิจกรรมเป็นอย่างดี ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างโลหะ/บัญชี) ขอให้นักเรียนรักษาคุณความดีในการพัฒนาตนเองตลอดไปได้ใช้ความรู้

ความสามารถที่ได้รับการฝึกฝน อบรมจากโรงเรียนพร้าววิทยาคม ในการด�ารงชีวิตอย่างราบรื่น และมีความสุข 

ประสบความส�าเร็จในสิ่งมุ่งหวังทุกประการ  

 ขอขอบพระคณุทกุภาคส่วนทีไ่ด้ร่วมกันพัฒนานกัเรยีนโรงเรยีนพร้าววิทยาคม ขอขอบใจนักเรยีนทกุคนทีป่ฏบิติัตน

อยู่ในโอวาทของคุณครู และเป็นนักเรียนที่โรงเรียนภาคภูมิใจ

 ในวาระนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้คณะฝ่ายบริหาร คณะครู  

นักเรียน ผู้ปกครอง และทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนพร้าววิทยาคม จงประสบแต่ความสุขความเจริญ 

พรั่งพร้อมด้วย อายุ วรรณะ  สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ตลอดไปเทอญ.

(นางลภัสนันท์  เรียนยอย)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม

สารจากผู้อ�านวยการโรงเรียน
วันนี้ที่พร้าววิทยาคม

ต้อนรับรองผู้อ�ำนวยกำรคนใหม่
	 วันที่	26	ตุลาคม	2563	คณะผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากร	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สมาคมผู้ปกครองและครู	สมาคมศิษย์เก่า

โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ร่วมแสดงความยนิดแีละต้อนรบั	นายธนพล	ยอดเกิด	และ	นางสาวกาญจนา	โปธา	รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนพร้าววทิยาคม	

เนือ่งในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ณ	หอประชมุอาคารตะแบกบาน	47		โรงเรยีนพร้าววทิยาคม

Phrao Mini Marathon 2021 
	 วนัที	่7	มนีาคม	2564	โรงเรียนพร้าววทิยาคม	ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	สมาคมผู้ปกครองและคร	ูและสมาคมศิษย์เก่า
โรงเรียนพร้าววิทยาคม	จัดกิจกรรม	Phrao	Mini	Marathon		2021	ครั้งที่	1	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ตลอดจนระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเศษ		ผงนอก		ปลัดอ�าเภอพร้าว		มาเป็นประธาน
ในพธิเีปิดการแข่งขนั		และได้รับความสนใจจากผูร่้วมงานจากทัง้หน่วยงานและแขกผูม้เีกยีรต	ิ	โรงเรยีนพร้าววทิยาคมขอขอบพระคณุทกุหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนด้วยดีเสมอมา



4
วารสารพร้าว

P.W.K

ประวัติการศึกษา
 ระดับปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษา สถาบันรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร

 ระดับปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กรุงเทพมหานคร   

 ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาพลศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

   	 ประวัติการรับราชการ
    พุทธศักราช 2536-2550 โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” จังหวัดชลบุรี

    พุทธศักราช 2550-2556 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

    พุทธศักราช 2556-2559 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

    พุทธศักราช 2559-2562 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

    พุทธศักราช 2562-2563 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

    พุทธศักราช 2563-ปัจจุบัน   โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

ประสบการณ์การท�างาน		
 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายปกครอง  ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน  

 หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ

ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ
 1.  รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” คุรุสภา ปี 2558

 2.  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับเขตพื้นที่ ประจ�าปีการศึกษา 2562

 3.  โล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะครูผู้มีการปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สพม.34

 4.  รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

 5.  คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาชุคบอล ในประเทศไทย

วิทยากรและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย	กีฬาชุคบอล	ประเภททีมเยาวชน	ร่วมแข่งขัน ดังนี้

 1.  South East Asia Tchoukball Championships 2017 (SEATBC 2017)

 2.  2nd Bangkok International Tchoukball Championships 2019

 3.  Coach C training international Tchoukball in Thailand 2

แนะน�ำรองผู้อ�ำนวยกำร
นายธนพล	 ยอดเกิด
 นายธนพล  ยอดเกิด  ชื่อเล่น ธนา  ภูมิล�าเนา 1207/25 ถนนเคหะร่มเกล้า 

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร เร่ิมรับราชการคร้ังแรกเมือ่วนัที่ 

7 พฤษภาคม 2536 ต�าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” 

จ.ชลบุร ีปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่ง รองผูอ้�านวยการสถานศกึษา วทิยฐานะ ช�านาญการ  

โรงเรียนพร้าววิทยาคม สพม. เขต 34
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ประวัติการศึกษา	
 ระดับปริญญาโท    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยนครราชสีมา

 ระดับปริญญาตรี    ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

	 ประวัติการรับราชการ
 16 พฤศจิกายน 2555   ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

 16 พฤศจิกายน 2557 ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

 19 พฤศจิกายน 2561 ครูช�านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

 22 ตุลาคม 2562  ครูช�านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ

 1 ตุลาคม 2563 รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา ช�านาญการ  โรงเรียนพร้าววิทยาคม

ประสบการณ์การท�างาน	
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และหัวหน้างานโรงเรียนธนาคารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  

 หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษา หัวหน้างานแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 

รางวัลที่ได้รับ
 1.  รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  ประจ�าปี 2562

 2.  รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2561

 3.  รางวัลเชิดชูเกียรติ ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจ�าปี 2560

 4.  รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ�าปี 2559 ประเภท ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

 5.  รางวัลผู้มีผลการด�าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ ดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2558

 6.  รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผู้เสียสละและรักษาอุดมการณ์ในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ระดับดีเด่น ปีการศึกษา 2557 

 7.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน Thailand STEM Festival 

  and ASEN Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน

แนะน�ำรองผู้อ�ำนวยกำร
นางสาวกาญจนา	 โปธา	
 นางสาวกาญจนา  โปธา อายุ 32 ปี บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก  เมื่อวันที่ 

16 พฤศจิกายน 2555 ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อายุราชการ 8 ปี ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง 

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ช�านาญการ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34
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วันนี้ที่พร้าววิทยาคม

 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

ตามสโลแกนที่ว่า “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

จดัการเรียนการสอนตามมาตรการ New Normal ซึง่คงไม่มใีครคาดคิดว่าวนัหนึง่ครูจะต้องสอนแบบไลฟ์สด ตดัต่อวดิีโอ

ลงยูทูปหรือสร้างเว็บไซต์ สร้างโปรแกรมต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน หนึ่งในนั้นคือการใช้โปรแกรม Google 

Classroom เป็นตวัช่วยในการจดัการเรยีนรู้แก่ผู้เรยีน เทคโนโลยีสมยัใหม่จงึมบีทบาทส�าคญัต่อการปรบัการเรยีนเปลีย่น

การสอนให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม 

  อีกมุมมองหนึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะได้น�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาให้ครูและผู้เรียนได้ฝึกใช้ ซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มี

การเตรยีมความพร้อม เพือ่รองรบัการจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ ขณะเดยีวกนั การเลอืกสรรสือ่การสอนทีเ่หมาะสมกบั

เด็กผู้เรียนนั้น ก็ต้องผ่านการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เรียนเอง เพราะถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด การจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงทดลองนั้นพบปัญหาอยู่บ้าง ทั้งในด้านความพร้อมและพื้นฐานความแตกต่างของ

ครอบครัวนักเรียน   

 อย่างไรก็ตาม พ้ืนฐานความพร้อมและการสนับสนุนจากโรงเรียนแต่ละแห่งอาจมีบริบทที่แตกต่างกัน จึงขอเป็น

ก�าลังใจให้คณุครทุูกท่าน ผ่านพ้นช่วงเวลาวกิฤตและเอาชนะความท้าทายของการจดัการเรยีนการสอนแบบ New Normal 

ในช่วงโควิด-19 นี้ไปให้ได้ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาลูกหลานของเราให้เติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชาติต่อไป

นางสาวสายฝน วรรณกูล

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 การศึกษา เป็นกระบวนการให้และการรับความรู้ มวลประสบการณ์ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ การสร้างจิตส�านึก 

การเพิม่พนูทกัษะ การท�าความเข้าใจให้กระจ่าง โดยมวีตัถปุระสงค์ให้บคุคลมคีวามเจรญิงอกงาม และสามารถด�ารงชวีติ

อยู่ได้อย่างมีความสุข

 โรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้จัดกระบวนการเรียนการสอน บ่มเพาะท้ังทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานและทักษะอาชีพ 

น�านักเรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนได้เยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นก�าลังส�าคัญของ

สังคม ประเทศชาติ

 ขอขอบคุณผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ท่ีเปิดโอกาสให้มาช่วยสร้าง

ประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพร้าววิทยาคมให้มีความเจริญงอกงาม มีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น

นายธนพล  ยอดเกิด

รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

สารจากรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

สารจากรองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
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วันนี้ที่พร้าววิทยาคม

 การศึกษาไทยทุกระบบเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทั้งด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

ด้านระเบยีบวนิยั เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามพร้อมสูก่ารเรยีนรูใ้นระดบัทีส่งูขึน้และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้น่ในสงัคมได้อย่างมี

ความสุข ดิฉันเป็นหน่ึงในผู้ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้รับการเรียนรู้และ

การพัฒนาอย่างรอบด้านจากครโูรงเรยีนพร้าววทิยาคม  จนได้รบัคดัเลอืกเป็นนกัศกึษาทุนตามโครงการผลตินกัศกึษาทนุ

ครูพันธุ์ใหม่เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู 

 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และขอบใจนักเรียนทุกคน 

ทีใ่ห้การต้อนรบัอย่างอบอุน่ ให้โอกาสเป็นอกีหน่ึงฟันเฟืองขบัเคลือ่นการศกึษาของโรงเรยีนพร้าววทิยาคม อย่างเตม็ก�าลงั

และความสามารถ  

นางสาวกาญจนา โปธา

รองผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ

สารจากรองผู้อ�านวยการกลุ่มอ�านวยการ

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
 ในนามนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

พร้าววิทยาคม พร้อมคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณ

ผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจน�าบุตรหลานมาศึกษาที่

โรงเรียนพร้าววิทยาคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาง

สมาคมฯ ได้ท�าหน้าที่เป็นสื่อประสานความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้มีความเข้าใจอันดี

ระหว่างกนั ตลอดจนส่งเสรมิ สนบัสนนุ กจิกรรมทีด่แีละ

มปีระโยชน์ของโรงเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการเรยีน

การสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม ตระหนักถึงความส�าคัญใน

การพฒันาโรงเรยีนให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้โดยมคีวามคาดหวังอยากให้ลูกหลาน

ของอ�าเภอพร้าวได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทัดเทียมกับนักเรียนในเมือง มี

ความรูค้วามสามารถทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ มคีวามก้าวหน้าทางด้านวชิาการและ

วิชาชีพ มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รู้จักเสียสละเพื่อ

ส่วนรวมและเตบิโตเป็นคนดขีองสงัคมต่อไป การด�าเนนิงานของสมาคมฯ ตลอดระยะ

เวลาทีผ่่านมาประสบความส�าเรจ็ได้เพราะได้รบัความร่วมมอื ร่วมใจ จากทุกฝ่ายท้ัง

โรงเรยีน เจ้าหน้าที ่คร ูกรรมการสมาคมทกุท่าน  โดยเฉพาะท่านผูป้กครองท่ีให้การ

สนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางสมาคมฯ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทัง้หลายทีท่่านนบัถอืโปรดอวยพรประทานพรให้ท่านสมความปรารถนา มพีลานามยั

ทีด่ ีและประสบแต่ความสขุ ความเจรญิในชวีติในทกุ ๆ ด้านตลอดไป

นายจีรพงษ์ สุธัมมา

สารจากประธานคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนพร้าววทิยาคม
 ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างย่ิงที่ได้ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพร้าว

วิทยาคมครบตามวาระทั้งหมด 4 ปี จึงขอขอบคุณทีม

บริหาร คณะครู เจ้าหน้าทีแ่ละนกัเรยีนทกุคนทีใ่ห้ความ

ร่วมมือกับคณะกรรมการฯ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณ

คณะกรรมการทุกท่านท่ีได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เข้มแข็ง ท�าให้การด�าเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ในโอกาสนี ้ อยากจะกล่าวถงึการออกแบบหรือวางแผนในการเรยีนของผูเ้รยีน 

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผูเ้รยีนต้องวางแผนในการ

เรียนรู้ให้ดี เรียนอย่างไรจึงจะเกิดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียน

ต้องเข้าใจอย่างชัดเจน สามารถคิดวิเคราะห์ได้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร ซึ่งการเรียน

ในระดบัมธัยมศกึษาเราเรยีนเพือ่เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชพี และเมือ่เรยีนต่อ

ในระดับอุดมศึกษาหรือสายอาชีพเป็นการเรียนเพื่อฝึกประกอบอาชีพในอนาคตต่อ

ไปในอีก 50 ปี เป็นอย่างน้อย  นั่นหมายถึงว่าถ้าเราไม่ออกแบบการเรียนรู้หรือขาด

การวางแผนการเรียนรู้ที่ดี  สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของเราก็ได้

 ขอเป็นก�าลังใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู ในการประสานใจให้ความรัก  

ความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ให้ค�าปรึกษา แนะน�า สนับสนุนผู้เรียนอย่างเต็มที่ ขอให้

พ่อแม่ผูป้กครองช่วยตดิตามสอบถามการเรยีนของบตุรหลานอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจน

ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการพัฒนาบุตรหลานให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถต่อไป 

นายสวงค์  ร่มเงิน
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ต้อนรับบุคลากรใหม่สู่รั้วม่วง-ขาว

ครูบรรจุใหม่
1.  นายปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล

 ต�าแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตรกรรม)

 วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  

 สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูย้ายมาด�ารงต�าแหน่ง
2. นายจีรเทพ  ศิริปัญญา 

 ต�าแหน่ง ครูช�านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาภาษาจีน 

 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม.38

ครูอัตราจ้าง		
3. นายณัฐนันท์  ศรีกัญญา 

 ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาภาษาอังกฤษ 

 สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. นางสาวนพมาศ  เศวตตระกูลชัย

 ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาภาษาอังกฤษ 

 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

5. นางสาวพรลีวัลย์  เหน่ออ 

 ต�าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 (ภาษาอังกฤษ)

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่
6. นางสาวสุวภี  ปราณีรักษ์

 ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  กลุ่มงานพัสดุ 

 วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์

 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยฐานะช�านาญการ	
1. นายสิรภพ  บุญยืน

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

2. นางสาวปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน์ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ
3. นางศิริวรรณ  ลือดารา

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

4. นายอินทนินท์  ก�าปั่นทอง

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นางสาวจินดาพร  พุทธิเกียรติ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสดงความยินดีข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ปีการศึกษา 2563

1

1

42

2

5

4

3

3

6

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
1. นางสาวนิศาชล  มาลีเศษ  คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา

2. นายนันทวัฒน์  แสนสะวะ  คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา  

3. นางสาวธันย์ชนก  รักษาชล  คณะครุศาสตร์ สาขาศิลปศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	
4. นางสาวสุทธินันท์  ธรรมใจ  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

  สาขาการสอนภาษาจีน

5. นางสาวชญานี  ถาวร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

6. นางสาวณัฐภร  แสนตา  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  สาขาอุตสาหกรรมศิลป์

7. นางสาวดวงหทัย  ดวงปันสิงห์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   สาขาอุตสาหกรรมศิลป์  

มหาวิทยาลัยพะเยา	
8. นางสาวกาญจนา  เขื่อนค�า  คณะวิทยาลัยการศึกษา แขนงวิชาภาษาไทย  

9.  นางสาววิชิดา  ใจลึก  คณะวิทยาลัยการศกึษา  แขนงวชิาภาษาองักฤษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
10. เชาว์วิวัฒน์  พยัคฆ์เมธี  คณะครุศาสตร์  สาขาอุตสาหการ

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10
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กลุ่มนโยบายและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

    โรงเรียนได้จัดท�ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self–Assessment Report : SAR) ประจ�าปีการศึกษา 

      2562 โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นดังนี้

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา	อยู่ในระดับ	4		ดีเลิศ
 จากผลการด�าเนนิงาน โครงการ กจิกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรยีนจดัการพฒันาคณุภาพการศกึษาประสบผลส�าเรจ็ตามทีต่ัง้เป้าหมายไว้ในแต่ละ

มาตรฐาน จากผลการประเมนิสรปุว่าได้ระดบัดเีลศิ ทัง้นีเ้พราะ มาตรฐานที ่1 ด้านคณุภาพของผู้เรยีน อยูใ่นระดบั ดเีลศิ  มาตรฐานที ่2 ด้านกระบวนการ

บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่	
 คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่	(พ.ศ.	2559-2563)
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   ด้าน ระดับคุณภาพ

 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก

 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก

 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ดีมาก

จุดเด่น

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

 1.  ผู้เรียนมีความสามารถและโดดเด่นในเรื่องการแสดงในด้านดนตรี/นาฏศิลป์ รวมทั้งการด�าเนินการตามระบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 2.  ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มการงานอาชีพ คหกรรม มีความสามารถในการจัดท�าอาหารคาว-หวานการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ ตามโครงการ 

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม รวมทั้งการจัดจ�าหน่ายสินค้าทางออนไลน์

 3.  ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎ ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน มีความสามารถในการท�างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็น เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ประสานการท�างาน ปฏิบัติตามบทบาท

และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผลส�าเร็จ

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ : สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในดีเด่นเป็นมาตรฐานและเป็นแบบอย่างที่ดีได้

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ : ครูผู้สอนให้ความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญด้วยวิธี

ต่างๆ ที่หลากหลาย ตามบริบทหรือธรรมชาติของสาระวิชา มีกิจกรรมการเรียนรู้แบบสเต็มศึกษา และ STAR STEMS เพื่อการอนุรักษ์และการจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดมาตรฐาน จุดเน้นและตัวชี้วัดเป็นกรอบส�าคัญ

จุดที่ควรพัฒนา

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน : การมุ่งพัฒนาในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการพัฒนาด้านผลการทดสอบระดับชาติ

 ด้านกระบวนการบรหิารและการจดัการ : การส่งเสรมิให้นกัเรยีนทีไ่ม่มีความพร้อม หรอืไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะศกึษาต่อในสายสามญั ได้มแีหล่ง

เรียนรู้ทางด้านการอาชีพในโรงเรียน

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

 1. การยกระดับเรียนรู้การสื่อสารด้วยภาษาที่ 2 ของผู้เรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในโรงเรียน ให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและ

สามารถสื่อสารพื้นฐานได้จริง คล่อง ชัดเจนถูกต้องทั้งส�าเนียงและวัฒนธรรมของการสื่อสาร

 2. การให้ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากสือ่ประเภทวดีทิศัน์ ร่วมกับการเรยีนรูจ้ากสือ่อืน่ๆ ทีท่นัสมัยและสามารถยกระดบัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนได้เป็นรปูธรรม 

รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการสืบค้นและเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองอย่างสม�่าเสมอ



10
วารสารพร้าว

P.W.K

รางวัล	สวดมนต์สรภัญญะ	
รางวัลชมเชยอันดับ	2	ระดับมัธยมศึกษา		การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	

ท�านองสรภัญญะ	ประเภททีม	5	คน		ระดับประเทศ 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ�าปี 2563 

จัดโดย  กรมศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม  วัดชัยชนะสงคราม

ประเภททีมชายล้วน
 1.  นายณัฐพล  พรมมา   2. นายฉัตรดนัย  กลิ่นทับ
 3.  นายพิชญ์พิสิฐฏ์เสฎ  ยอดเงิน 4. เด็กชายชัยณรงค์  ถนอมบุญ
 5.  เด็กชายปิยะเนตร  ทะมา 6. เด็กชายปรัชญา  ค�ามา

ประเภททีมหญิงล้วน
 1.  นางสาวบุณยาพร  สุขเกษม  2.  นางสาวชัญญานุช  สดใส
 3.  นางสาวชุติมา  ปนค�า 4.  นางสาวสุภาภรณ์  ดวงติ๊บ
 5.  นางสาวกาญญาณัฐ  อินตะวงค์

ครูผู้ฝึกสอน
  ครูธราเนาว์  สัตยพานิช ครูจุฑาสิรี  นามกร 
 ครูจินตนา  โพธิ์งาม   ครูชมัยพร  แซ่วี 

เกียรติและความภาคภูมิใจ

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่	
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2563  
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

นายธนัทชา ไชยนุรักษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

รางวัลเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2564

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
เด็กหญงิพรนภสั  เตชะอดุมศกัดิ ์ นกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3/6

รางวัล	“คนดีศรีเชียงใหม่”	ประจ�าปี	2563
จากศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่

ประเภทคร ู
 1.  นายศราวุธ  ธิวรรณ 2.  นายวิทวัส  นกกลาง
 3.  นางสาวพัชรี  นวลทิม 4.  นางสาวประกายดาว วงค์ใหญ่
 5.  นางสาวนิรบล  หล้าโสด

ประเภทเยาวชน
 1. นายกิตติศักดิ์  สุเต็ม 2.  นางสาวบุษกร  ซาว
 3. นายธนัทชา  ไชยนุรักษ์ 4.  นางสาวธัญยธร  สุริยา
 5. นางสาวทิวากร  หาญกล้า 6.  นายธนาวุฒิ  วู้ยื้อ
 7. นางสาวจิรัชญา  พรหมจักร 8.  นายสงกรานต์  ราตรี
 9. นางสาวพัชรี  นิลปวน 10. นางสาวชนากานต์  บุตรทะยา
 11. นางสาวฐิตา  ประภาสกานต์โกศล
 12. นายวีระพัฒน์  ใจฟอง 13. นางสาวนภัสสร  ดุแฮ
 14. นางสาวสุนิสา  จิระยา 15. นายภูริพัฒน์  ทวีพันธ์
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รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น		
ประเภทคลิปวิดีโอสั้น		ระดับจังหวัด		

โครงการยุวชนประกันภัย	ประจ�าปี	2563 

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.เชียงใหม่

รางวัล	“คนดีศรีแผ่นดิน”	ประจ�าปี	2563	 
จากศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่

ดร.อัครพล ค�าขัติ

ประเภทรองผู้อ�านวยการสถานศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวสายฝน  วรรณกูล การพัฒนาทกัษะชวีติส่งเสรมิอาชพีของนกัเรยีนสูก่ารเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โรงเรยีนพร้าววทิยาคม

ประเภทครูผู้สอน
รางวัล  ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชนะเลิศ  นางประภาสร  อุลัย แบบฝึกทักษะพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ คณิตศาสตร์

ชนะเลิศ  นางสาวพรพรรณ  เป็งแก้ว การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและสมบัติของธาตุเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางรัตติยา  สิทธิติ๊บ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มและใช้ การงานอาชีพ
   รูปแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
   รายวิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
   แผนการเรียนพาณิชยกรรม โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายณัฐพล  ธัญญพงษ์ ชุดฝึกทักษะดนตรีการปฏิบัติเบสกีตาร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายพงศธร  พรหมโลก การพัฒนาทักษะการเดาะลูกฟุตบอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา 
   โรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562  

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางปรมิชยาภรณ์  ปงลงักาพสษิฐ์ แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เรื่อง FOOD ภาษาต่างประเทศ
   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวจุฑาสิรี  นามกร การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมการออมเงินบนพื้นฐานปรัชญา สังคมศึกษา ศาสนา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุดกิจกรรมการออมเพื่อคุ้มกันที่ดีในตัวเรา และวัฒนธรรม
   รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   สาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2/6  

ชมเชย  นายอนุพงศ์  จันต๊ะก๋อง สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TUM MODEL ภาษาไทย

รางวัลชนะเลิศ	ระดับประเทศ		
การประกวดบทร้อยกรองจากสมาคมกวีร่วมสมัย

นายณัฐพล  พรมมา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

“รักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม”

 น�้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าฟ้าพึ่งฝน  เราทุกคนล้วนพึ่งพาเอื้ออาศัย
ธรรมชาติมอบของขวัญอันอ�าไพ  โลกก็มอบลมหายใจให้ชีวี
 แต่น�้ามือของมนุษย์ที่รุดล่า  ผลาญผืนป่าพล่าผืนดินทั่วถิ่นที่
มอบความช�้ากลับคืนไปไร้ปราณี  ระบายสีหม่นเศร้าเข้ารุกราน
 เสียงร้องไห้จากไพรป่าน�้าตาสัตว์  ยังย�้าชัดถึงความทุกข์รุกสถาน
จะบอกโลกอย่างไรให้พ้นพาล  หรือต้องรอให้ลูกหลานผลาญสิ้นไพร 
 ร่วมปลุกจิตส�านึกรักษ์ตระหนักค่า ดิน น�้า ฟ้า ป่า คีรี ที่ยิ่งใหญ่
อย่าถึงวันโลกหม่นลับดับสิ้นไป  รักษ์โลกไว้ให้โลกสวยด้วยมือเรา

รางวัล 
“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	

สพม.34		ประจ�าปี	2564”
ระดับสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสามหมื่น  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ต่อ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สรุปผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6		ปีการศึกษา	2563

น.ส.ชัญญานุช  สดใส คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลบัณฑิต

น.ส.จุฬาลักษณ์  เยตา คณะวิทยาลัยศิลปะสื่อ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

  และเทคโนโลยี  

น.ส.นภัสสร ดุแฮ คณะสังคมศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์

น.ส.สุพรรณี บ่อคึ คณะสังคมศาสตร์  สาขาภูมิศาสตร์

น.ส.พชัราภรณ์ พดุสวนแก้ว  คณะศึกษาศาสตร์  สาขาสังคมศึกษา 

น.ส.ธันยธร สุริยา คณะมนุษยศาสตร์  สาขาปรัชญา 

น.ส.ขนิษฐา แสนเกียง คณะวิจิตรศิลป์  สาขาศิลปะภาพพิมพ์

นายชานนท์ ซื่อใส คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 
น.ส.ลลิดา อภิชัยไพศาล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
นายธนัทชา ไชยนุรักษ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
น.ส.ศิราภรณ์ สวัสดีรักษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
น.ส.บุษกร ซาว คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
น.ส.ชรินรัตน์ ภักดี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
น.ส.บุลากร จอมแปง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
น.ส.พัชรินทร์ ดุแฮ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
น.ส.ณิชกานต์ ทะกลกิจ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาฯ
นายวิศรุต เครือวัง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษาฯ
นายภูมรินทร์ พงศ์กาส คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
น.ส.เจนจิรา ไพรรมณีย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
น.ส.ช่อผกา วงค์สีมา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
น.ส.กัญลักษณ์ สิทธิวงค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
น.ส.ลลิดา จะอู๋ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
น.ส.สาวิตรี จินดามโนธรรม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา
นายอุกฤษฏ์ ตันหล้า คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาประถมศึกษา
น.ส.ศุภรดา สมศรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาพิเศษ
น.ส.มานิตา เรือนค�า คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
น.ส.อภิสรา บัวชุม คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย
น.ส.ชัญญา ผาด่าน คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน
น.ส.ปิยนุช มณีเดชาจ�ารัส คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน
น.ส.รัตติกาล อินสวน คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน
น.ส.ปิยะธิดา กุ่งละ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขานิติศาสตร์
น.ส.วนาลี ผันผ่อน คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขานิติศาสตร์
น.ส.ชุลีพร ปะเหย่ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขานิติศาสตร์
น.ส.ปภาวรินทร์ วิเงิน คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขานิติศาสตร์
น.ส.นภัสสร ดุแฮ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาภูมิศาสตร์

น.ส.ศศิกานณ์ วันดี คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
น.ส.วิลาวัลย์ วตินา คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายพงษ์สาธรรม จ๊ะเขียว คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
น.ส.อาภาวรรณ ค�าทราย คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
น.ส.ธัญจิรา อุดม คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
น.ส.จินตณา ยาสุวรรณ์  คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
น.ส.สุดารัตน์ ปวงอุ่น คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
น.ส.วาสนา ยี่หงษ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
น.ส.ธัญชนก ดวงจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
น.ส.วรัญญา จิตเมตตา คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
น.ส.ธันยธร สุริยา คณะมนุษยศาสตร์ฯ  สาขาพัฒนาชุมชน
นายสงกรานต์ ราตรี คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาศิลปะการแสดง
นายวราวุฒิ ดวงแก้วกูล คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเคมี
น.ส.ดวงฤทัย ปันสา คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเคมี
น.ส.สะศิณา ธรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาเคมี
นายอภิรักษ์ เลาค�า คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สิ่งแวดล้อม
นายชัยกร ชัยมงคล คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
น.ส.เบญจมาศ จันทร์ตา คณะวิทยาศาสตร์ฯ แขนงวิชาสถิติประยุกต์
   และการวิจัยสถิติประยุกต์
น.ส.ฐิติพร จี๋ค�า คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
   ก่อสร้าง
น.ส.เพชรดา ไชยกอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
   ระหว่างประเทศ
น.ส.ดวงฤดี สิงห์แจ่ม  คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
น.ส.กุลปรียา ตาสา คณะวิทยาการจัดการ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มบุญ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
น.ส.ลลิตา ลาพิงค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
น.ส.ศสิการณ์ กลั่นเนียม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
น.ส.อาภากร ศรีชมภู คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
น.ส.ปรียาลักษณ์ จอมธรรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
น.ส.ปาริชาต ดวงทัน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
น.ส.ณัฐธิดา ปาแก้ว คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
น.ส.ณัฐรดี อุระชื่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
น.ส.พัชราภรณ์ พุดสวนแก้ว วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
น.ส.จุฑารัตน์ ดวงศิริวิไลย วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
น.ส.ศิริวรรณ บัวใหล วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
น.ส.อมรรัตน์ สารปิน วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน
นายธนัตถ์ ไทยศักดา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
น.ส.ฐิติวรดา บรรเรียนกิจ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ
   การสื่อสารระหว่างประเทศ
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มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วทิยาเขตเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วทิยาเขตเชียงใหม่ (ต่อ)

น.ส.ชัญญานุช สดใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน 

น.ส.สุภาภรณ์ ดวงติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน

น.ส.บุณยาพร สุขเกษม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

   เครื่องส�าอาง

น.ส.พิจิตตรา บุญมี คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์

  แมคคอร์มิค 

นายสงกรานต์ ราตรี คณะมนุษศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

  และนิเทศศาสตร์ 

นายจะที  จะบี้ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวชิาครติศาสนศาสตร์

  บัณฑิต 

น.ส.กาญญาณัฐ อินต๊ะวงค์  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิศวกรรม

   ทางการแพทย์ 

น.ส.ชนิสรา ค�าจาลึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ สาขาสถาปัตยกรรม 

   5 ปี

นายธนวัตน์ เสนาะเสียง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม

   คอมพิวเตอร์

น.ส.ดวงฤทัย ปันสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

   อุตสาหการ

น.ส.พัชรินทร์ ดุแฮ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

   อุตสาหการ

นายนภัทร บุตรจุมปา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

   อุตสาหการ

นายรัชชานนท์ ชุ่มมาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

   อุตสาหการ

นายศุภกร ค�าผง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม

   อุตสาหการ

น.ส.สุทธิดา กันทะวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นายกฤชอมร ค�าภีระ คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรม

   อิเล็กทรอนิกส์และ

   โทรคมนาคม

นายอลงกรณ์ ตาดวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ

นายทัตพงค์ ผิวแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ

  และศิลปศาสตร์ 

น.ส.ธิดารัตน์ เพิ่มบุญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ

  และศิลปศาสตร์ 

น.ส.ปรียาลักษณ์ จอมธรรม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ

  และศิลปศาสตร์ ค้าปลีก 

น.ส.กณิกา ภีระค�า คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

  และศิลปศาสตร์  

น.ส.ณัฐธิดา ปาแก้ว คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบัณฑิต

  และศิลปศาสตร์  

น.ส.ณัฐรดี อุระชื่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบัณฑิต

  และศิลปศาสตร์  

น.ส.ศศิกานณ์ วันดี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  และศิลปศาสตร์ เพื่อการสื่อสารสากล

น.ส.เกษรินทร์ บุญเรือง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  และศิลปศาสตร์ เพื่อการสื่อสารสากล

น.ส.วรัญญา จิตเมตตา คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  และศิลปศาสตร์ เพื่อการสื่อสารสากล

น.ส.ปาริชาต ดวงทัน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

  และศิลปศาสตร์ 

น.ส.ดวงฤดี สิงห์แจ่ม คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   และการบริการ

น.ส.กุลปรียา ตาสา คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   และการบริการ

น.ส.อาภาวรรณ ค�าทราย คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   และการบริการ

น.ส.ธัญจิรา อุดม คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   และการบริการ

น.ส.ศสิการณ์ กลั่นเนียม คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   และการบริการ
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มหาวิทยาลัยพะเยา

นายชานนท์ ซื่อใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน

น.ส.ชัญญานุช สดใส คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน

น.ส.นภัสสร ดุแฮ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน

น.ส.สุภาภรณ์ ดวงติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน

น.ส.พัชราภรณ์ พุดสวนแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน

น.ส.จุฬาลักษณ์ เยตา คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยชุมชน

น.ส.บุลากร จอมแปง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุข

นายอภิสิทธิ์ จองเจ้าวัว คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

น.ส.รุจิรา ลีมู่ คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

น.ส.ปิยะธิดา กุ่งละ คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์

น.ส.ปลายฟ้า ช�านาญชาติ คณะนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ 

นายฉัตรดนัย กลิ่นทับ  หลักสูตรควบระดับปริญญา  สาขาวิชาการศึกษา

  2 ปริญญา หลักสูตรวิชา และสาขาวิชาภาษาไทย

  การศึกษาบัณฑิตและหลักสูตร 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต

น.ส.จริยพร สมหน้อย หลักสูตรควบระดับปริญญา สาขาวิชาอาชีวอนามัย

  2 ปริญญา หลักสูตร ความปลอดภัยและ

  วิทยาศาสตรบัณฑิตและ สาขาวิชาวิศวกรรม

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

  บัณฑิต

น.ส.ธันยธร อินทจักร หลักสูตรควบระดับปริญญา สาขาวิชาการศึกษา 

  2 ปริญญา หลักสูตรวิชา และสาขาวชิาภาษาองักฤษ

  การศึกษาบัณฑิตและหลักสูตร

  ศิลปศาสตรบัณฑิต

น.ส.ภัทรีพรรณ ปันเขียว หลักสูตรควบระดับปริญญา สาขาวิชาสัตวศาสตร์

  2 ปริญญา หลักสูตร และสาขาวิชา

  วิทยาศาสตรบัณฑิตและ การจัดการธุรกิจ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

น.ส.ศุภรดา สมศรี หลักสูตรควบระดับปริญญา สาขาวิชาการศึกษา

  2 ปริญญา หลักสูตรวิชา และสาขาวิชา

  การศึกษาบัณฑิตและหลักสูตร พัฒนาสังคม

  ศิลปศาสตรบัณฑิต 

น.ส.ชนิสรา ค�าจาลึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม

  และศิลปกรรมศาสตร์ 5 ปี

น.ส.ชลิดา วีรยุทธก�าจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและ 

  และศิลปกรรมศาสตร์ การออกแบบ 

น.ส.สุนิสา จิระยา คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

น.ส.กาญญาณัฐ อินต๊ะวงค์ คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

น.ส.บุณยาพร สุขเกษม คณะรัฐศาสตร์ -

น.ส.เบญจมาศ จันทร์ตา คณะรัฐศาสตร์ -

นายเกียรติศักดิ์ มิตรมาก คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

น.ส.ดวงฤดี สิงห์แจ่ม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

น.ส.ธัญชนก ดวงจันทร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์ (ศาลายา)

นายณัฐนนท์ สักเกตุ คณะวิศวกรรมและ สาขาวิศวกรรมเกษตร

  อุตสาหกรรมฯ 

นายเกรียงไกร เลเชอ คณะเทคโนโลยีการประมงฯ สาขาการประมง 

น.ส.ชนิสรา ค�าจาลึก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ สาขาสถาปัตยกรรม 5 ปี

น.ส.ชรินรัตน์ ภักดี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

น.ส.พัชรินทร์ ดุแฮ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาพลังงานทดแทน

น.ส.สุลาพร วังทูลย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 

   (การจัดการ)

น.ส.อาภากร ศรีชมภู คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ 

   (การจัดการ)

นายชัยกร ชัยมงคล คณะบริหารธุรกิจ สาขาสารสนเทศทางธรุกจิ

น.ส.แพรวพรรณ นารักษ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

น.ส.ธัญจิรา อุดม คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการ

   ธุรกิจท่องเที่ยว

น.ส.จินตณา ยาสุวรรณ์ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการ

   ธุรกิจท่องเที่ยว

นายปิยะวัฒน์ ปันทา คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

   คอมพิวเตอร์

นายวีระพัฒน์ ใจฟอง คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

   คอมพิวเตอร์

นายธนวัตน์ เสนาะเสียง คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

   คอมพิวเตอร์

น.ส.ทิวาพร หาญกล้า คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาและ

   การแนะแนว

น.ส.ลลิตา สุวรรณยศ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

   ทั่วไป

นายณัฐภูมิ ปัญญาเที่ยง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

น.ส.ญาณินท์ แสนมี่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบญัชบีณัฑติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

น.ส.บุษกร ซาว คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

วิทยาลัยอาชีวพาณิชยการเชียงราย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรสันป่าตอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

โรงเรียนภูมินทร์บริบาลเชียงใหม่

โรงเรียนเชียงใหม่การบริบาล

วิทยาลัยบรมราชชนนีอุตรดิตถ์

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

นายธนัทชา ไชยนุรักษ์ วิทยาลัยการศึกษา สาขาชีววิทยา

น.ส.สุทธิดา กันทะวัง วิทยาลัยการศึกษา สาขาชีววิทยา 

น.ส.ศศิกานณ์ วันดี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ

น.ส.ศสิการณ์ กลั่นเนียม คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยว

น.ส.ปรียาลักษณ์ จอมธรรม คณะบริหารธุรกิจ -

  และนิเทศศาสตร์

น.ส.มณิสร อายี่กุ หลักสูตรอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยว

นายกิติพงษ์ ปันทะวงค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 

น.ส.สิรินรัตน์ สังระมาส หลักสูตร -

  การจัดการค้าปลีก

น.ส.ณัฐณิชา จะแล คณะอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว

  การท่องเที่ยว 

นายณัฐนันท์ บุญเรือง หลักสูตรพืชศาสตร์ - 

นายธนวัฒน์ แสนอ้าย หลักสูตรพืชศาสตร์ -

นายสุภกิณห์ ดาววี หลักสูตรเทคนิคยานยนต์ - 

นายอนุวัตร กันธิยะ หลักสูตรเทคนิคยานยนต์ -

น.ส.วันทนา จะแล หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล - 

น.ส.ธีรนุช บุญทรัพย์  หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล -

น.ส.วารุณี สุนันต๊ะ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล - 

น.ส.ชลธิชา ค�าป้อ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล -

น.ส.สิริกานดา บุญทา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล -

น.ส.ชุติมา ปนค�า  หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ -

นายแสงหาญ ลุงซอ หลักสูตรไฟฟ้าก�าลัง  สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง 

นายมาวิน  ลุงเกียะ หลักสูตรไฟฟ้าก�าลัง สาขาวิชาไฟฟ้าก�าลัง

นายจิรวิชญ์ ปิงทวัง หลักสูตรโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายจิรายุ ดวงดี หลักสูตรโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายธีรพัฒน์ ศรีแก้ว หลักสูตรโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายนฤบดินทร์ ชุ่มธิ หลักสูตรโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายพงศกร ธรรมชัย หลักสูตรโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายภูริปัญญา โสริเวณ  หลักสูตรโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายมนัสนันท์ คุ้มแก้ว หลักสูตรโลหะการ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

น.ส.เบญจพร แซ่หยาง - สาขาวิชาเทคโนโลยี

   ธุรกิจดิจิทัล 

น.ส.สุภาวิตา พรมนวล - สาขาวิชาการบัญชี

น.ส.จุฑาลักษณ์ ผัดแก้ว - สาขาวิชาการบัญชี

น.ส.สาวิตรี สุขใจ - สาขาวิชาการบัญชี

น.ส.อภิชญา ปันธิหมู - สาขาวิชาการตลาด

น.ส.กัญญาณัฐ ศรีนวล - สาขาวิชาการบัญชี

น.ส.กนกพร แสนมี่ - สาขาวิชาการบัญชี

น.ส.ธนัชพร ผดุง - สาขาวิชาการตลาด

น.ส.นรมน เหมืองศรี - สาขาวิชาการโรงแรม

น.ส.พรชิตา สมบูรณ์ - สาขาวิชาการบัญชี

น.ส.พัชรี นิลปวน - สาขาวิชาการบัญชี

น.ส.นฤมล พรหมมาตร์ - สาขาวิชาการโรงแรม

น.ส.พรรนิภา จันทร์แดง - สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

น.ส.ศรุตา ขุนนา - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
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งานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563
  โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีอุปการคุณที่มอบให้กับนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 

2563 โดยแบ่งประเภททุนออกเป็น 3 ประเภทได้แก่

ที่ ชื่อทุนการศึกษา ชื่อนักเรียน ชั้น หมายเหตุ

			ทุนปัจจัยพื้นฐานส�าหรับนักเรียนยากจน
1 ทนุปัจจัยพืน้ฐานส�าหรบันกัเรยีนยากจน ภาคเรยีนที ่1/2563 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับนักเรียน

คนละ 1,500 บาท จ�านวน 63 คน  

รวมเงิน 94,500 บาท

2 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ 

1/2563 ให้กับนักเรียน คนละ 2,000 บาท จ�านวน 16 คน

รวมเงิน 32,000 บาท

3 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ภาคเรียนที่ 

2/2563 ให้กับนักเรียนคนละ 1,000 บาท จ�านวน 18 คน 

รวมเงิน 18,000 บาท

			ทุนต่อเนื่อง
1 ทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(ม.ท.ศ รุ่นที่ 10)

นางสาวนภัสสร  ดุแฮ ม.6/1 ปีละ 18,000 บาท  

จนจบปริญญาตรี

2 ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวศรัณย์พร  หมื่นสิริ ม.5/4 ปีละ 10,000 บาท  

จนจบปริญญาตรี

3 ทนุมูลนธิร่ิมจติน้อมเกล้าฯ เพือ่เยาวชนในพระบรมราชนิปูถมัภ์ นางสาวทิวาพร  หาญกล้า ม.6/1 ปีละ 8,000 บาท

จนจบปริญญาตรี

4 ทนุพระราชทานนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์ มลูนธิยิวุพฒัน์ นายอรรถพล  เห็นแจ้ง

นางสาวธิดารัตน์  ต้นนาค

นายธนาวัฒน์  วูซือ

ม.4/2

ม.5/1

ม.6/6

ปีละ 6,000 บาท

จนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3

5 ทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็กชนบท (FERC) นายนิธิวัฒน์  แสงค�า ม.4/1 ปีละ 20,000 บาท  

จนจบชั้น ม.6

6 ทุนมูลนิธิเอโตะไซดัน เด็กชายวรพล  ศรีเกษ

นางสาวรจนา  อย่าจา

ม.3/2

ม.4/3

ปีละ 3,000 บาท

จนจบชั้น ม.6

7 ทุนครูอ�าพล  พินไชย 

(ศิษย์เก่าโรงเรียนพร้าววิทยาคม รุ่นที่ 12)

นายสิงหา  ค�ามา 

นางสาวขิ่น  ค�าปัน 

นางสาวกัลยาณี  ชาวพิทักษ์

นางสาวชุติมา  จะแล

นางสาวพรกนก  ภัทรเกียรติขจร

นายอรรถโกวิท  มงคล

นายบดินทร์  ไชยสวัสดิ์

นางสาวนฤมล  ค�าตั๋น

นายชาญกิจ  แสนมี่

นายกิตติพงษ์  ปันทะวงค์

นายศุภกิตติ์  ศรีวิชัย

นายนภัทร  บุตรจุมปา

ม.4/6

ม.4/6

ม.4/6

ม.4/6

ม.4/6

ม.4/6

ม.5/1

ม.5/1

ม.6/2

ม.6/6

ปวช.2

ปวช.2

ปีละ 2,000 บาท

จนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3

8 ทุนคุณต้น  วนจพานิช  นายปิติกร  ลาหู่นะ ม.5/6 ปีละ 5,600 บาท

จนจบชั้น ม.6 

9 ทุนคุณสุพรรณี  อินทจักร นายอรรถพล  เห็นแจ้ง ม.4/2 ปีละ 2,940 บาท

จนจบชั้น ม.6
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ที่ ชื่อทุนการศึกษา ชื่อนักเรียน ชั้น หมายเหตุ

			ทุนไม่ต่อเนื่อง
1 ทุนเด็กเรียนดีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส 

โดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางสาวนภาพร  สมยา 

นายอรรถพล  เห็นแจ้ง

ม.4/2

ม.4/2

จ�านวนเงิน 3,000 บาท

2 ทุนอาหารกลางวันนางสาวจันทิพา  ฟูมั่น   

ครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

นายธนัช  กุ่ยแก้ว ปวช.1  สัปดาห์ละ 150 บาท

3 ทุนอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียน เด็กชายอนันท์ทวีป  เพชรอารินทร์

เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวงชื่น

เด็กหญิงกนกพร  นิรกิจ

นายปิยพงษ์  ลุงนะ 

นายชาญกิจ   แสนมี่

นายอรรถพล   เห็นแจ้ง

ม.1/5

ม.1/2

ม.2/1

ม.5/6

ม.6/1

ม.4/1

จ�านวนเงิน 1,500 บาท

จ�านวนเงิน 1,500 บาท

จ�านวนเงิน 1,500 บาท

จ�านวนเงิน 1,500 บาท

จ�านวนเงิน 1,500 บาท

จ�านวนเงิน 1,500 บาท

4 ทุนนางสาวกิตติยาพร  เสนวรรณะ 

อดีตครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

เด็กชายนรภัทร  ศิริค�า 

เด็กหญิงพิชาภรณ์  เหมยสุวรรณ

เด็กหญิงอภิชญา  พันอัน

นางสาวขิ่น  ค�าปัน

นายทุน  ทูลอ่อง

นายนภัทร  บุตรจุมปา

ม.1/4

ม.2/4

ม.3/3

ม.4/6

ม.5/3

ปวช.3

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

5 ทุนภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

มอบโดยกิ่งกาชาดอ�าเภอพร้าว

นายอรรถพล  เห็นแจ้ง ม.4/1 จ�านวนเงิน 5,000 บาท

6 ทุนชมรมครูนอกประจ�าการอ�าเภอพร้าว เด็กหญิงชนาภา  ใจออน

นางสาวมุจลินท์  งามเริง

นายธนวัฒน์  ฟุ่มเฟย 

นางสาวเบญจพร  แซ่หยาง

ม.2/1

ม.4/2

ปวช.2

ม.6/1

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

จ�านวนเงิน 1,000 บาท

7 ทุนมูลนิธิสุจิตโต เด็กหญิงพรไพลิน  ตุ่มรังษี

นางสาวฐิตา  ประภาสกานต์โกศล

นายนพกร  ลุงหม่อง

ม.3/6

ม.6/5

ปวช.1

จ�านวนเงิน 1,200 บาท

จ�านวนเงิน 1,500 บาท

จ�านวนเงิน 1,500 บาท
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โครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่ยากแค่อยาก
 เมื่อพูดถึงโครงงานวิทยาศาสตร์ เชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนชื่นชอบและอยากท�า ในขณะที่หลายคนอาจมองเป็นเรื่องยากจน

ไม่อยากท�า แต่ความจริงแล้วโครงงานวิทยาศาสตร์ไม่จ�าเป็นต้องเป็นโครงงานที่ยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด ขอแค่เพียงมีใจอยากท�า

ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ว ซึ่งอาจเป็นเพียงโครงงานเล็ก ๆ  ที่เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเรา  ความแปลกใหม่ของปัญหาจะท�าให้โครงงานดูน่า

สนใจ แต่ส่ิงทีส่�าคญัคอืกระบวนการแก้ปัญหา ซ่ึงอาจดัดแปลงมาจากสิง่ทีผู่อ้ืน่เคยท�ามาก่อน หรอืคดิค้นวธิกีารขึน้มาใหม่กจ็ะยิง่ท�าให้

โครงงานน่าสนใจขึ้นไปอีก รวมถึงความเพียรพยายามในการเก็บข้อมูลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียด ความมุ่งมั่นในการทดลอง 

การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง และการระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน 

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้โครงงานวิทยาศาสตร์ประสบความส�าเร็จคืออะไร	
 สิ่งส�าคัญที่ท�าให้โครงงานวิทยาศาสตร์ประสบความส�าเร็จประการแรกก็คือ ต้องมี “ใจ” นักเรียนที่ท�าโครงงานวิทยาศาสตร์

จะต้องมีความมุ่งมั่น  ตั้งใจจริง  มีความเพียรพยายาม  และมีความอดทน  หากขาดคุณสมบัติดังกล่าวหรือเกิดท้อใจตั้งแต่แรกก็

คงเดินทางไปไม่ถึงเป้าหมายแห่งความส�าเร็จ

The Secrete of Science Project 
ไขความลับโครงงานวิทยาศาสตร์

โดย... ครูพรพรรณ  เป็งแก้ว

คณะผู้จัดท�า
1. เด็กหญิงปาณิสรา  วิสัย    ม.2/6

2. เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม  ม.2/6

3. เด็กหญิงชิดชนก  ดวงดอก    ม.2/6

ครูที่ปรึกษา	  นางสาวพรพรรณ  เป็งแก้ว 

ครูที่ปรึกษาพิเศษ นางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน์
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โครงงานวิทยาศาสตร์	เรื่อง	“กระถางต้นไม้จากกากกาแฟและเปลือกล�าไย	
Biodegradable	plant	pots	from	coffee	grounds	and	longan	peel”

 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “กระถางต้นไม้จากกากกาแฟ

และเปลือกล�าไย” เกิดจากการรวมตัวของนักเรียนทั้งสามคน 

คือ  เด็กหญิงปาณิสรา  วิสัย  เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม  และ 

เด็กหญิงชิดชนก  ดวงดอก นักเรียนชั้น ม.2/6 ที่มีความสนใจ

ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของเกษตรกรในอ�าเภอพร้าว ซ่ึงพบว่า 

เกษตรกรมีต้นทุนในการซื้อถุงเพาะช�าและกระถางพลาสติก

ส�าหรับเพาะกล้าพืช อีกทั้งถุงเพาะช�าและกระถางพลาสติกยัง

เป็นขยะทีย่่อยสลายได้ยากและก่อให้เกดิมลพิษต่อสิง่แวดล้อม  

คณะผูจ้ดัท�าจงึอยากมส่ีวนช่วยลดต้นทนุในการซ้ือวสัดดุงักล่าว

และลดขยะพลาสติก  โดยการน�าวัสดุเหลือใช้ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชคือ กากกาแฟ และน�าของเสียจากกระบวนการ

เกษตรอย่าง เปลือกล�าไยอบแห้ง น�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง  

 โครงงานนี้อาจดูธรรมดาเมื่อเทียบกับโครงงานอื่นที่

พัฒนาไปไกลถึงการท�าพลาสติกชีวภาพ  แต่กระถางต้นไม้จาก

กากกาแฟและเปลือกล�าไย คือ สิ่งที่เด็กๆ ตั้งใจท�าขึ้นเพื่อให้เข้า

กับบริบทของท้องถิ่น ภายใต้ทรัพยากรและเครื่องมือที่มีอย่าง

จ�ากดั  โดยอาศยัสตูรการทดลองหลายอย่าง ชิน้ทดสอบหลายช้ิน  

การทดสอบคณุภาพหลายด้าน  การเกบ็ข้อมลูการทดลองอย่าง

ละเอยีด รวมถงึการท�ารปูเล่มรายงานทีต้่องผ่านการปรบัปรงุอยู่

หลายครั้งกว่าจะเสร็จสมบูรณ์  อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลาที่มี

อย่างจ�ากดั จนในทีส่ดุโครงงานของเดก็ๆ กม็โีอกาสผ่านเข้ารอบ

สดุท้ายเพ่ือไปแสดงผลงานในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  

ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

(SST-NSM Science Project) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และได้รับ

รางวัลเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความในใจที่ครูอยากจะบอก
 ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ในครัง้นีเ้ป็นเครือ่งยืนยนัถงึความตัง้ใจจรงิและความเพยีร

พยายามของนกัเรยีนทัง้สามคนอย่างแท้จรงิ  แม้ว่าน่ีจะเป็นเวทแีรกของการแข่งขนัแต่

นกัเรยีนกส็ามารถท�าผลงานได้อย่างยอดเยีย่ม  รางวัลทีไ่ด้รบัครัง้น้ีจึงถอืเป็นผลพลอยได้

แต่ก็เป็นก�าลังใจในการท�างานอย่างหนึ่งของคุณครู สิ่งส�าคัญไปกว่านั้นคือ ระหว่างการ

ท�างานนักเรียนย่อมได้รับประสบการณ์มากมายและเชื่อว่าสิ่งดี ๆ  เหล่านี้ได้ฝังอยู่ในตัว

ของนักเรียนและรอวันที่จะเจริญงอกงามต่อไป

 ขอขอบคุณผู้อ�านวยการโรงเรียน นางลภัสนันท์ เรียนยอย ผู้บริหารทุกท่าน 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา

ฝึกประสบการณ์  และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่ได้ให้การ

สนับสนุนและคอยช่วยเหลือจนโครงงานนี้ประสบความส�าเร็จ 

 ท้ายทีส่ดุต้องขอบคณุหวัใจทีเ่ข้มแขง็ของครแูละนกัเรยีนทีต่่อสูม้าด้วยกนัจนถงึ

วันที่ประสบความส�าเร็จ และน�าความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนพร้าววิทยาคมอีกครั้ง
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 การศึกษาในภาวะวิกฤติไวรัสโควิค-19 ทุกคนในสังคมต่างเห็น

ตรงกนัว่า “การเรยีนการสอนแบบออนไลน์” เป็นกระบวนการทีน่่าสนใจใน

ตอนนี ้ไม่ว่าจะน�ามาใช้ในระดบัชัน้การศกึษาใดกต็าม แน่นอนว่าส่วนหนึง่มา

จากมาตรการการเว้นระยะห่าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสัญญาณส�าคัญ

ส�าหรับระบบการศึกษาในปัจจุบันท่ีก�าลังถูกแทนท่ีด้วย “ระบบการศึกษา

แบบใหม่” บนฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

โดย...ครูชวาลี  ภิรารักษ์

Google Classroom 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้...ในยุคออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร	์
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ		ภาคเหนือตอนบน		ประจ�าปี	2563

ณ	คณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยแม่โจ้		จังหวัดเชียงใหม่

 การเรียนการสอนของเด็กในสมัยนี้จึงเป็นเรื่องของ

เทคโนโลยโีดยส่วนใหญ่ ท�าให้รปูแบบการเรยีนการสอนเปลีย่น

ไปเป็นการเรยีนการสอนทีไ่ร้พรมแดน ไม่มข้ีอจ�ากดัส�าหรบัการ

ศึกษา แค่มีสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตก็สามารถจัดการเรียน

การสอนได้ แต่จะมีแอปพลเิคชนัไหนบ้างทีเ่หมาะส�าหรบัคณุครู

ทีจ่ะช่วยจัดการเรยีนการสอนให้มีประสทิธิภาพ และเหมาะสม

ต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน แถมยงัช่วยลดภาระการท�างานของ

คุณครูได้อีกด้วย

 Google Classroom เป็นหนึ่งในเครื่องมือท่ีช่วย

อ�านวยความสะดวกด้านการศึกษา ถูกออกแบบมาเพื่อให้ครู

มีเวลาติดต่อสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกัน

นกัเรยีนก็มีเวลาค้นหาข้อมลูเพ่ือการเรยีนรูม้ากข้ึนด้วยเช่นกนั 

การใช้งานของ Google Classroom ช่วยสร้างและเก็บข้อมูล

การเรียนโดยใช้ Google Docs, Google Sheets, Google 

Slides, Google Drive และ Application อื่น ๆ โดยครู

สามารถตรวจข้อมูลการเรียน พร้อมให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียน

ได้ตลอดเวลา  หากต้องการเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ ก็

สามารถท�าได้ผ่าน Google Meet ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มการ

เรียนรู ้ที่มีระบบบริหารจัดการที่หลากหลายในตัวเอง 

(Multi-functional learning management system) เพื่อ

รองรับการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดืหยุน่ เหมาะสมกบัสไตล์การสอน

และการเรียนของผู้ใช้งาน

 นอกจากการรองรบัระบบการสอนและการเรียนทีย่ดืหยุน่แล้ว สิง่ทีข่าดไม่ได้

คอืระบบวเิคราะห์ประเมนิผล ทีเ่ป็นตวัช่วยให้คณุครรููว่้ามผีูเ้รยีนคนไหนเข้าร่วมชัน้เรยีน

ออนไลน์ และผูเ้รยีนคนไหนได้เข้าสูร่ะบบเพือ่มาทบทวนความเข้าใจในบทเรยีน ทัง้หมด

นี้คือการศึกษาที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก และก�าลังจะกลายเป็นวิถี New Normal ไป

ทัว่โลก การเรยีนการสอนออนไลน์ทีก่�าลงัด�าเนนิการกนัอยูต่อนนี ้เป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบั

ประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนก็หวังว่า บทความนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประคองให้การเดิน

หน้าของระบบการเรียนในรูปแบบใหม่นี้มีความมั่นคงและตรงต่อการสร้างการเรียนรู้

ของนักเรียนอย่างที่ตั้งใจ ขอเป็นก�าลังใจให้ทั้งคุณครูและนักเรียนทุกคนนะคะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 ธนาคารออมสิน  สาขาพร้าว  ด�าเนินการเก็บข้อมูล

และตรวจสอบรายงานการรับฝากเงินธนาคารโรงเรียน

พร้าววทิยาคม เมือ่เดอืนพฤศจกิายน 2563 เพือ่ให้งาน

ธนาคารโรงเรียนมีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถด�าเนิน

การเป็นปกติได้ทุกวันท�าการ

 นายเจียระไน  ยอดบุญเลิศ  และ น.ส.ณัฐธิดา  ปาแก้ว  นักเรียน

ชัน้ ม.6/5 ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 3 การแข่งขันทกัษะวชิาชพี ทกัษะ

พืน้ฐานการบญัช ีประจ�าปีการศกึษา 2563 ณ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงใหม่  

เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2563 ฝึกสอนโดย นางจ�าลอง วารุกา  

นางสาวอริชาภัสร์  อินต๊ะจักร์  และ นางสาวรัตติยา  วิริยะ

แผนการเรียนพาณิชยกรรม หลักสูตรทวิศึกษา

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวด

กระทงของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เข้าร่วม

แขวนโคมยี่เป็ง และนักเรียนแผนการเรียนธุรกิจ ม.4/5 เข้าร่วมกิจกรรม

วันลอยกระทง

กิจกรรมธนำคำรโรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563

 นายกรชิฤทธิ ์ สงิหเดช ผูจ้ดัการธนาคารออมสนิ และ นายเทพไท  นวลนชุ  พีล่ีย้งธนาคารโรงเรยีน 

มอบกระปกุออมสนิโครงการธนาคารโรงเรียน ให้กบัโรงเรยีนพร้าววทิยาคม รบัมอบโดยนางลภสันนัท์  

เรยีนยอย  ผู้อ�านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม

 งานธนาคารโรงเรียนพร้าววิทยาคม ด�าเนินการปิดบัญชีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  

ประจ�าปีการศึกษา 2563 โดยนกัเรยีนหลักสตูร ปวช.ทวศิกึษา สาขาบญัช ีระดบัช้ัน ปวช.1 ปวช.2 

และ ปวช.3 ร่วมกับผู้จัดการธนาคารโรงเรียนคือนางสาวสรวงสุดา  กุยใจ  นักเรียนชั้น ปวช.2 และ

ครท่ีูปรกึษางานธนาคารโรงเรยีนพร้าววทิยาคม คอื นางจ�าลอง  วารกุา และ นางสาวนนัทยีรตัน์  โชตชิืน่  

เมื่อเดือนธันวาคม 2563-เดือนมกราคม 2564  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการนี้มีนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 ปิดบัญชีร้อยละ 80

นายกริชฤทธิ์  สิงหเดช ผู้จัดการธนาคาร

ออมสิน สาขาพร้าว และนางสาวรัชฏาภรณ์  

ศรีตนชัย ผู ้ช ่วยผู ้จัดการธนาคารออมสิน 

สาขาพร้าว มอบปฏิทิน ปี พ.ศ. 2564 ให้กับ

งานธนาคารโรงเรียนพร้าววิทยาคม
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ดนตรี	และนาฏศิลป์

 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ได้จดัตัง้

นกัเรียนแกนน�าเยาวชนพลเมืองพร้าววิทยาคมในโครงการเยาวชน

พลเมือง (THAI CIVIC EDUCATION) ประจ�าปี 2563 เพื่อส่งเสริม

ความเป็นพลเมอืงระดบัพืน้ที ่จดัโดยคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

เชยีงใหม่ ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่

ลงพืน้ทีศ่กึษาชมุชน บ้านหนองเหยีง ต.เขือ่นผาก อ.พร้าว จ.เชยีงใหม่ 

เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินในการท�าน�้าปูและการแก้ไขปัญหาสารพาราควอตที่ตกค้าง

ในตัวปูนา จนเกิดโครงการ Greencitizenship : น�า้ปูกู๋เ้มอืงป้าว ซึง่มนีกัเรยีนแกนน�า คอื 

นางสาวชญัญานุช  สดใส  นางสาวบุณยาพร  สุขเกษม  นางสาวชุติมา  ปนค�า  

นางสาวสภุาภรณ์  ดวงติบ๊  นางสาวกาญญาณฐั  อนิต๊ะวงค์  นางสาวจฬุาลกัษณ์  เยตา  

นางสาวปิยธิดา  กุ่งละ และนางสาวกนษิฐรนิทร์  ธารโิชตนินัท์ โดยม ีครจูฑุาสริ ี นามกร  

ครธูราเนาว์  สตัยพานชิ  ครูปุญชรัศมิ์  พันธุ์วัฒน์ และครูพรพรรณ  เป็งแก้ว เป็น

ครูที่ปรึกษาโครงการ จากการท�ากิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้รับ 

“โล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบเยาวชนพลเมือง” ภายใต้โครงการเยาวชนพลเมือง 

ประจ�าปีการศึกษา 2563 จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ร่วมด้วย

ช่วยกัน  

สร้างสรรค์

งานศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม

ดนตรี
วงโยธวาทิตโรงเรียนพร้าว

วิทยาคม ร ่วมบรรเลงใน

งานการแข่งขันกีฬาสีภายใน 

ของโรงเรียนบ้านโป่ง

ศิลปะ

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้

ศิลปะ จัดนิทรรศการ

ผลงานการเรียนรู ้ทาง

ด้านศิลปะ ณ ห้องสมุด

เฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนพร้าววิทยาคม
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26 ธันวาคม 2563 การแสดงเลี้ยงต้อนรับ งานเยาวชนประจ�า

ภาคเหนือ ประจ�าปี 2563 จัดขึ้นโดยสภาเยาวชนเด็กต�าบลเขื่อนผาก 

นำฏศิลป์

8 กันยายน 2563 ร�าอวยพรเกษียณอายุราชการ 

สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอพร้าว
24 กันยายน 2563 การแสดงชุด กตัญญุตาวันทาครูผู้เกษียณ

26 ตุลาคม 2563 การแสดงชุด สาวงาม

นามเวียงพร้าว ต้อนรับรองผู้อ�านวยการคนใหม่

29 ตุลาคม 2563 จัดพิธีค�านับครู โดย มีรองผู้อ�านวยการธนพล ยอดเกิด เป็นประธาน 

และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธี

16 พฤศจิกายน 2563 

การแสดงชุด หอมแผ่นดิน  

สาวงามเวียงพร้าว ฟ้อนเทียน 

และกุหลาบเวียงพร้าว งานวัน

เก่ียวข้าวหอมมะลิและของดี

อ�าเภอพร้าว ประจ�าปี 2563

25 ธันวาคม 2563 การแสดงชุด ฮ้อยฮักสามัคคีร่วมฤดี กีฬาป้าว 

การแข่งขันกีฬานักเรียน อ�าเภอพร้าว ประจ�าปี 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ดนตรี	และนาฏศิลป์
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 วันที่ 19 ธันวาคม 2563  ครูเฉลิมพล  สุภา เป็นวิทยากร

อบรมค่ายส่งเสรมิกจิกรรมการเรยีนรูภ้าษาไทย “เพชรภาษา” กจิกรรม 

“กวีเยาวชน คนรักภาษาไทย” ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัด

เชียงใหม่  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2563  

ภายใต้แนวคิด “เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ ร�าลึกคุณค่าภาษาไทย น้อมใจเชิดชูครูกลอน” โดยจัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นสุนทรภู่ และจัดประกวดแข่งขันทักษะทาง

ภาษาไทย เช่น การคัดลายมือ  การเขียนสะกดค�า  การกล่าวสุนทรพจน์ การประกวดตั้งชื่อภาพ เป็นต้น

 นางสาวบุญยาพร  สุขเกษม  นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดเรียงความ งามร้อยแก้วส่องแววภาษา หัวข้อ 

“โควิดสร้างภัย ภาษาไทยสร้างชาติ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกสอนโดย 

ครูอนุพงศ์  จันต๊ะก๋อง

 นางสาวบุญยาพร  สุขเกษม  นักเรียนชั้น ม.6/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  ระดับ ม.ปลาย หัวข้อ 

“หน้าที่ของเยาวชนไทยในยุคโควิด” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 จากวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ฝึกสอนโดย ครูภัทรภรณ์  ศรีถาวร

 นางสาวมานิตา  เรือนค�า  นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันเขียนตามค�าบอกเป็นภาษาล้านนา  ระดับ ม.ปลาย เนื่องใน

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 จากวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ฝึกสอนโดย ครูพรทิพย์  ลภะวงศ์

 นายณัฐพล พรมมา  

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 

6/1 ได้รับรางวัลชมเชย 

การประกวดกลอนสุภาพ

หัวข้อ “กวีมีทุกวัน” รางวัล 

สรุย์ี พนัเจรญิ งานสานสาย

สัมพันธ ์วันกวี ร ่ วมสมัย 

ปีที ่15  เมือ่วนัที ่4 ตลุาคม 

2563

กวีมีทุกวัน

คือผงดินที่เหลือเดนจะเป็นก้อน

คือสายธารไหลย้อนสู่เวิ้งใหม่

คือสายลมพัดเรื่องราวเพียรก้าวไป

คือเปลวไฟโชนแสงแห่งพลัง

เพราะทุกวันธาตุสี่ให้ชีวิต

จึงลิขิตให้กวีมีความหวัง

ร้อยภาษาขับคลอพอประทัง

อยู่เบื้องหลังท�านองของวันคืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

3.	ปรับปรุงภูมิทัศน์
 โรงเรียนพร้าววิทยาคมได้ด�าเนินการย้ายห้องสมุดจากเดิมที่ตั้งอยู ่ 

ณ อาคารกาญจนาภเิษกมายงัทีต่ัง้ใหม่บรเิวณชัน้ 1 อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ  โดย

ได้มีการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้มีบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต เช่น จัด

ท�าโซนแสดงนิทรรศการหมุนเวยีน  นทิรรศการวันส�าคญัต่าง ๆ   ลานบรรเลงดนตรี  

ปรับปรุงระบบการยืม-คืน หนังสือ เพื่อให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างพื้นที่สีเขียวและบรรยากาศการอ่านหนังสืออย่างมีความสุข  

1.	ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต	34	เยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต		
      วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  นางลภัสนันท์  เรียนยอย  ผู้อ�านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม  พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู  ให้การ

ต้อนรบั ดร.สทุธดิล  พทุธรกัษ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 34 คณะศกึษานิเทศก์ และคณะผูบ้รหิารจากสถาบนัอาชวีศกึษา

เชียงใหม่ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ

2.	พิธีเจิมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	แห่งใหม่
 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดพิธีเจิมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งใหม่ โดยได้รับความเมตตาจาก 

ท่านพระครูวิมลธรรมานุศาสน์ (สุนันท์ สุนนฺโท) เจ้าคณะอ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  ได้มาประกอบเพื่อเป็นสิริมงคล

4.	ส่งเสริมรักการอ่าน
 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดกิจกรรมส่งเสริม

รักการอ่านอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจ 

ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งได้มีการจัดป้ายนิเทศ

เผยแพร่ความรู้ท่ีได้จากการอ่าน กิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ  

นอกจากนัน้ยงัได้รบัความร่วมมอืจากกลุม่สาระการเรยีนรูต่้าง ๆ  

จัดให้มีการแสดงผลงานนักเรียนอย่างหลากหลาย ณ โซน

นิทรรศการ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและบุคลากร

เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง
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	 1.	กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค	จังหวัดเชียงใหม่	ประจ�าปี	2563 ระหว่างวันที่ 4-30 กันยายน  2563  ณ สนามกีฬา

ภายในจังหวัดเชียงใหม่  ได้รับรางวัล

  รางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง ประเภทคู่ รุ่นอายุ 18 ปี ชาย 

  1.  เด็กชายชนาธิป   สารปิน ชั้น ม.3/1 2. เด็กชายนัฐกานต์   อูปค�าแดง ชั้น ม.3/2

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาเปตอง  ประเภททีม รุ่นอายุ 18 ปี ชาย  

  1.  เด็กชายณัฐพล   สองปอน ชั้น ม.2/5 2.  เด็กชายทินภัทร   เขื่อนเเก้ว ชั้น ม.3/1

  3.  เด็กชายณัฏฐนนท์   ใจค�า ชั้น ม.3/2 4.  เด็กชายศุภกร   บัวผ้ด ชั้น ม.3/5

	 2.	 กีฬานักเรียน	นักศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที่	42	ประจ�าปี	2564	รอบคัดเลือกตัวแทนเขต ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2563 

ณ สนามกีฬาจังหวัดพะเยา ได้รับรางวัล

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาเปตอง ประเภทคู่  รุ่นอายุ 18 ปี ชาย  

  1.  เด็กชายชนาธิป   สารปิน ชั้น ม.3/1 2. เด็กชายนัฐกานต์  อูปค�าแดง ชั้น ม.3/2

	 3.	การแข่งขันกีฬานักเรียนอ�าเภอพร้าว	ประจ�าปี	2563 ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 และวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

ได้รับรางวัล  ดังนี้

      1.  ชนะเลิศ วอลเลย์บอล 15 ปี ชาย   2.  ชนะเลิศ เปตอง 15 ปี ชาย

  3.  ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส 15 ปี หญิง   4.  ชนะเลิศ เซปักตะกร้อ 15 ปี หญิง

  5.  รองชนะเลิศ อันดับ 1 ฟุตบอล 7 คน 15 ปี ชาย 6.  รองชนะเลิศ อันดับ 2 วอลเลย์บอล 15 ปี หญิง

  7.  รองชนะเลิศ อันดับ 2 เทเบิลเทนนิส 15 ปี ชาย 8.  รองชนะเลิศ อันดับ 2 เซปักตะกร้อ 15 ปี ชาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 ตลอดปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่าง ๆ โดยนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  ดังนี้
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 การฝึกตนให้มรีะเบยีบ วินัย รบัผดิชอบ

ต่องานที่ท�า ยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต 

เป ็นการปลูกฝ ั ง ให ้กับนัก เรียนระดับ

ประกาศนยีบตัรวชิาชพี โรงเรยีนพร้าววทิยาคม 

เพื่อการศึกษาต ่อให ้ระดับที่สูงขึ้นและ

การประกอบอาชีพโดยน�าความรู ้และ

ประสบการณ์ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้าน

กิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
โรงเรียนพร้าววิทยาคม

โดย...ครูไชยศิริ  ศุภธีรารักษ์

MOU ในการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
โรงเรียนพร้าววิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิค

โครงการพัฒนาการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2563

ฝึกอบรมการใช้เครื่องเชื่อม MIG ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ฝึกทักษะงานเชื่อม

การฝึกทักษะอาชีพ
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2. ตรุษจีนโรงเรียนพร้าววิทยาคม 浦饶中学的  “2020学年春节活动”

 17 กุมภาพันธ์  2564  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จัดกิจกรรมวันตรุษจีน  โดยมีการแข่งขันทักษะด้านภาษาจีน  การแสดง

ละครเรื่องต�านานปีศาจเหนียน  ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดของวันตรุษจีนและมีการระบ�าจีนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน  กิจกรรมดังกล่าวท�าให้ผู้เรียน

เกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น  ผู้เรียนกล้าแสดงออก  มีความมั่นใจในการใช้ภาษา  และยังเป็นการฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม  และ

เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน  จึงขออวยพรให้ทุกท่าน 新年快乐 (ซินเหนียนไคว้เล่อ) มีความสุขในวันปีใหม่恭喜发财 (กงซีฟาไฉ) ขอให้ร�่ารวย 

身体健康 (เซินถีเจี้ยนคัง)  สุขภาพแข็งแรง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. Merry Christmas x Welcome New Year
 28 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบรอยยิ้มและความสุขแก่นักเรียนและ

บุคลากรโรงเรียนพร้าววิทยาคมผ่านเทศกาล “Christmas 2020” ภายในงานมีการแสดงความสามารถด้าน

ภาษาองักฤษและการแสดงเชงิสร้างสรรค์ของนักเรยีนอย่างหลากหลาย  และปิดท้ายงานด้วยการเดนิ Christmas 

Fashion Show โดยนักเรียนสามารถตีความหมายของค�าว่า “CHRISTMAS” ออกมาได้อย่างน่าประทับใจ

3. แข่งขันทักษะภาษาจีน 

 3.1 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน
  รางวัลชนะเลิศ นางสาวช่อผกา  วงค์สีมา ม.6/4

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวเกษรินทร์  บุญเรือง ม.6/4

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวณัฐพร  หลิน ม.5/4

 3.2 การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
  รางวัลชนะเลิศ นางสาวรัตติกาล  อินสวน ม.6/4

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนัตถ์  ไทยศักดา ม.6/4

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวเจนจิรา  ไพรรมณีย์ ม.6/4

 3.3 การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับประเทศจีน
  รางวัลชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชา  จะพือ ม.5/4

   2. นางสาวณัฐณิชา  มูลหล้า ม.5/4

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวธัญชนก  ดวงจันทร์ ม.6/4

   2. นางสาวศสิการณ์  กลั่นเนียม ม.6/4

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวสีดา  เลเซอร์ ม.5/4

   2. นางสาวเนตรชนันท์  จะสิง ม.5/4
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งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรมเรียนรวม

 มใิช่เพยีงแค่ปัญหาตดิเกม หรอืภาวะอารมณ์รนุแรงเท่านัน้ทีเ่ป็นปัญหาส�าคญัทีค่รแูละ

พ่อแม่ผู้ปกครองควรร่วมมือกันแก้ไข แต่ปัญหาที่ก�าลังคุกคามการใช้ชีวิตประจ�าวันของ

นักเรียน รวมไปถึงปิดกั้นการเรียนรู้และพัฒนาการที่ดีของเด็ก คือ “สมาธิสั้น” ซึ่งเกิดขึ้น

เพราะเด็กหลายคนถูกเลี้ยงดูโดยเทคโนโลยีที่รวดเร็วเกินไปจนท�าให้เด็กไม่มีโอกาสที่จะ

จดจ่อกบัสิง่อืน่ ๆ ได้เป็นเวลานาน ซึง่หากปล่อยไว้จนกลายเป็นโรคสมาธิสัน้ในเดก็แล้วนัน้ 

อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ตามมา 

 เพือ่เป็นการส่งเสรมิ หรอืแก้ไขในเบือ้งต้น ฝ่ายงานส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีน งานเรยีน

รวมโรงเรียนพร้าววิทยาคมจึงด�าเนินการจัดกิจกรรมท่ีจะท�าให้เด็กสามารถมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และที่ส�าคัญมุ่งเน้นให้เกิดความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน และมีพัฒนาการที่ดีต่อจิตใจและร่างกายด้วยกิจกรรมการเพิ่มสมาธิ และในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพร้าววิทยาคมยังได้รับคัดเลือกให้

เป็นสถานศึกษาแกนน�าจัดการเรียนรวมดีเด่น ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

1. เรียนรู้ศิลปะ เพราะศิลปะคือหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดสมาธิ และ

ฝึกทักษะการใช้มือและสายตาท�างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะ

เป็นการวาดภาพ ปั้นดินน�้ามัน หรือการพับกระดาษ 2. ช่วยท�างานบ้าน ท�างานบ้านที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ (แบบ

ไม่เคร่งครัดมากจนเกนิไป) เพ่ือช่วยก�าหนดกจิวัตรประจ�าวันของ

นกัเรียน เช่น การรีดผ้า

3. เล่นของเล่น หรือเกมที่ต้องใช้สมาธิ

4. ท�าขนมกันเถอะ กิจกรรมท�าขนมง่าย ๆ  สามารถท�าให้เด็ก ๆ  

จดจ่ออยู่กับที่ได้นานกว่ากิจกรรมอื่น

5. ไข่เจียวท�าได้ง่ายนิดเดียว กิจกรรมท�าอาหารง่าย ๆ ทานเอง 

ช่วยดึงดูดความสนใจได้ดี

6. ปลกูต้นไม้ เป็นกิจกรรมทีช่่วยเพิม่สมาธไิด้ด ีและฝึกฝนความอ่อนโยน

ของจิตใจ
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 โรงเรยีนพร้าววทิยาคมจดักจิกรรมการแข่งขนักฬีาส ี“ตะแบกเกมส์ 2020” ประจ�าปีการศกึษา 2563 ระหว่าง

วันที่ 2-3 มีนาคม 2564  บรรยากาศอุ่นอวลด้วยความสุขสนุกสนาน

หลากสีสรรในวันกีฬาสี
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 หันมามองชีวิตคนในปัจจุบัน หลาย

อย่างเป็นเรือ่งง่าย สะดวกสบายแค่ปลายนิว้ 

อยากได้อะไรแค่กด อยากซดอะไรแค่สั่ง 

อยากดังแค่อัดคลิป อยากจีบแค่ทักไป 

อยากดูอะไรก็ Google, YouTube  อยาก

สนุกไวๆ ก็ Tik Tok ชีวิตอย่างนี้จึงเป็น

ชีวติใหม่ อยู่กบัทีแ่ต่รูห้มด สะดวกทกุหยด 

สบายทุกอย่าง แทบไม่ต้องขยับตัวออก

จากเตียงนอนกันเลยทีเดียว

 เรื่อง “ง่าย ๆ” เริ่มกลายเป็นวิถี

ชีวิตใหม่ เรื่องที่ใช่คือสิ่งที่ชอบ ไข้ที่ชน 

คนทีใ่ช่ กลายเป็นคนทีอ่ยูแ่ดนไกล แต่เหตุ

ไฉนหลาย ๆ อย่างกลับกลายเป็นเรื่อง 

“ยาก” ทั้งนี้อาจเป็นเพราะชีวิตใหม่เป็น

เรือ่งของความเรว็ เสพข่าวเรว็ ซือ้ของเรว็ 

ใช้เงินเร็ว รวยเร็ว ส�าเร็จเร็ว ต้องการได้

อะไรเรว็ ๆ  จนสกดัเป็นค�าพดูได้ว่า “สะบดั

ต่อไปไม่รอแล้วนะ” ง่ายและเร็วจนเรา

หลงลืม ความอดทนที่พึงมี การรอคอยที่

พึงได้ตามเวลา และการใช้สอยอย่าง

ประหยัดที่ต้องท�าในยุค “เงินติดล้อและ

โอนไว” 

 ลองสงัเกตความเรว็อีกมติ ิข่าวร้ายใน

อีกซีกโลกคือความเศร้าของเราทันที  ข่าว

ลงโทษคนท�าผดิอกีที ่คอืความสะใจของเรา

ในวินาทนีี ้ เหน็คนท�าดโีดนแกล้งคอืดราม่า 

เห็นคนฆ่ากันคือเรื่องปกติ แต่ถ้าเลี้ยงปู

ขายออนไลน์ระวังปูหนีบ อีปิอีปิอีปิ เน่อ 

โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว แต่ข้อดีหลาย ๆ 

อย่างของความเร็วก็มี ข่าวโรคภัยไข้เจ็บ

อกีทีคื่อสิง่ดทีีท่�าให้เราเตรยีมตวั พายุน่ากลวั

อีกแห่ง คือ แหล่งข้อมูลให้เราตระเตรียม

 จะว่าไป โลกนีอ้ยูไ่ม่ยากแต่กไ็ม่ง่ายจน

เกินไป ในดีมีเสีย ในเสียมีดี  อยู่ที่ว่าเรา

จะจัดการใช้ชีวิตให้สมดุลอย่างไร Chris 

Hardwick กล่าวว่า “We are not in an 

information age anymore. We are in 

the information management age.” 

(เราไม่ได้อยู่ในยุคข้อมูลอีกต่อไป  แต่เรา

ก�าลังอยู่ในยุคการจัดการข้อมูลต่างหาก) 

ในยุคนี้หากใครจัดการข้อมูลเก่ง บริหาร

ชีวิตใหม่...
บนโลกใบเดิม

   ครูสมชาย  ทาเมือง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 หำกจะเปรยีบเทียบควำมสะดวกสบำยกบัคนเม่ือก่อน  เรำท่ำนในสมัยปัจจุบันคงสะดวกสบำย
กว่ำหลำยเท่ำนัก ลองคิดดูว่ำเมื่อเวลำเรำจะอำบน�้ำ เรำแค่เปิดก๊อกน�้ำ เวลำร้อนก็แค่เปิดแอร์หรือ
พัดลม  แต่คนสมัยก่อนนี้สิ  จะอำบน�้ำทีต้องไปตักน�้ำจำกบ่อ  จะท�ำอำหำรก็ต้องก่อไฟ จะไปไหนก็
ใช้ช้ำง ม้ำ วัว ควำย เป็นพำหนะ ที่ส�ำคัญ ยำมตกหลุมรักใครสักคน ต้องรอนำนเป็นอสงไขยกว่ำ
จะได้เจอ ชีวิตช่ำงรันทดและล�ำบำกโดยแท้

ตนเองเป็น ใช้ชีวิตตนเองถูก (เก่ง+เป็น

+ถูกต้อง) สามประสานนี้ ก็น่าจะเป็น

คุณสมบัติที่ดีของการใช้ชีวิตใหม่ บนโลก

ใบเดิม ที่กล่าวมา ว่างั้นเลย
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โครงกำรลูกเสือพิทักษ์ป่ำ (Scout Ranger) 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2564 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

โครงกำรลูกเสือพิทักษ์ป่ำ (Scout Ranger)  ประจ�ำปีงบประมำณ 2563 
 โรงเรียนพร้าววิทยาคมร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา จัดอบรมโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ประจ�าปีงบประมาณ 2563 

ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2563 เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ พิทักษ์ รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับ

เยาวชนและให้ตระหนักถึงภาระหน้าที่รวมไปถึงความรับผิดชอบ ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 อทุยานแห่งชาตศิรีลานนา จดัอบรมโครงการลกูเสอืพทิกัษ์ป่า (Scout Ranger) ประจ�าปีงบประมาณ 2564 

เพื่อเสริมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ พิทักษ์ รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับเยาวชนและให้ตระหนักถึง

ภาระหน้าทีร่วมไปถงึความรบัผดิชอบ ในการปกปักรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ณ ทีท่�าการอทุยาน

แห่งชาติศรีลานนา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยมีนักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคมและโรงเรียน

แม่หอพระวิทยาคมเข้าร่วมการอบรม

กำรจัดกำรฝึกอบรมนักศึกษำวิชำทหำร และลูกเสือ-เนตรนำรี ปฏิบัติงำนจรำจร ประจ�ำปี 2563
 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ-เนตรนารี จัดให้มีการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ-เนตรนารี ปฏิบัติงานจราจร 

ประจ�าปีการศึกษา 2563 ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเอื้องพร้าว โรงเรียนพร้าววิทยาคม
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นักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรมที่ 2 กำรอบรมนักศึกษำวิชำทหำร และลูกเสือ-เนตรนำรี ช่วยงำนจรำจร ประจ�ำปี 2563

กิจกรรมที่ 3 งำนจรำจร

กิจกรรมที่ 4 รด.จิตอำสำ

กิจกรรมที่ 5 กำรฝึกทบทวนกำรปฏิบัติหน้ำที่จรำจร 
นักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ 1-3

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน

กิจกรรมที่ 1 กำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร ชั้นปีที่ 1-3 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2563 
ณ ศูนย์ฝึกย่อย กองพันทหำรปืนใหญ่ที่ 7 

กองพลทหำรรำบที่ 7 ค่ำยพระปิ่นเกล้ำ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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แม่ดีไม่มีอบายมุข  
เนื่องในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพนัปีหลวง  และวนัแม่แห่งชำติ  ประจ�ำปี 2563

กิจกรรม “แบบอย่างที่ดีมีค่าที่สุด”
งำนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน  โรงเรียนพร้ำววิทยำคม

ม.4/1 นางจุไรรัตน์  ทองหมู่ นายชยพล  ทองหมู่

ม.4/2 นางนิภาพร  เว่ยซื่อกู่ นายธนาวุฒิ  เช่ตู่กู่

ม.4/3 นางตาล  สุโน นายธวัชชัย  สุโน

ม.4/4 นางสาวบุชา  เยียเบี่ยงกู่ นางสาวณัฐธิดา  หมื่นแลกู่

ม.4/5 นางสาวแจ่มใส  รินชัย นางสาวธัญญาสริ  รินชัย

ม.4/6 นางมะลัย  จันต๊ะซาว นางสาวรสธร  จันต๊ะซาว

ม.5/1 นางสาววิภาพร  ขันธะ นางสาวพิมพ์ชนก  ชวดสวัสดิ์

ม.5/2 นางหน่อแก้ว  พรหมจันทร์ นางสาวพรหมพร  พรมจันทร์

ม.5/3 นางอักษราภัค  เขื่อนแก้ว นางสาวธัญพิชชา  เขื่อนแก้ว

ม.5/4 นางสาวมาลี  นิตย์สกุล นางสาวสุทธิดา  กลิ่นหอม

ม.5/5 นางพัชรินทร์  หมื่นส�าราญ นางสาวพิชาวรรณ  หมื่นส�าราญ

ม.5/6 นางแสงดาว  อุ่นแสง นายบุญโชค  แซ่โคว้

ม.6/1 นางนาง  จองค�า นางสาวเบญจพร  แซ่หยาง

ม.6/2 นางอรทัย  จันทร์ตา นางสาวเบญจมาศ  จันทร์ตา

ม.6/3 นางมาด  ลุงสุ นางสาวค�าซื้อ  ลุงสุ

ม.6/4 นางขวัญทิยา  แสนเกียง นางสาวขนิษฐา  แสนเกียง

ม.6/5 นางสาวสวลี  ประภาสกานต์โกศล นางสาวฐิตา  ประภาสกานต์โกศล

ม.6/6 นางบัวผัด  บัวใหล นางสาวศิริวรรณ  บัวใหล

ปวช.2 นางสุภัสสร  เบียผะ นายวสันต์  เบียผะ

ปวช.3 นางสีดา  ค�าผง นายศุภกร  ค�าผง

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ม.1/1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีราลักษณ์ พันธุ์โสม เด็กชายฐานทัพ  พันธุ์โสม

ม.1/2 นางวารุณี  ศิริมังหาร เด็กหญิงภูริชญา  ศิริมังหาร

ม.1/3 นางการะเกด  ทักษิณ เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ

ม.1/4 นางอารุณี  วิชัยทา เด็กหญิงอภิชญา  วิชัยทา

ม.1/5 นางบัวเรียว  จันศิริ เด็กหญิงกนกพร ไชยธรรม

ม.1/6 นางอารีรักษ์  สาค�า เด็กชายเอกภาวิน  สาค�า

ม.2/1 นางสาวธิดาพร  พึ่งภูผา เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา

ม.2/2 นางวินิดา  ทองมาลย์ เด็กชายกฤติภูมิ  วงค์ษา

ม.2/3 นางแวววรรณ  ปันค�า เด็กชายจรณ์  รินค�า

ม.2/4 นางทัศนีย์  บุญรัตน์ เด็กหญิงพิชชาพร  เหมยสุวรรณ

ม.2/5 นางอ�าภา  ค�าหนัก เด็กชายกิตติภัฏ  ค�าหนัก

ม.2/6 นางสาวกาญจนา  วิสัย เด็กหญิงปาณิสรา  วิสัย

ม.3/1 นางวิมลนันท์  จันทร์หอม เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์หอม

ม.3/2 นางสาวสมถวิล  บุญเติง เด็กหญิงมัลลิกา  จันติ๊บ

ม.3/3 นางแววพระจันทร์  พันอัน เด็กหญิงอภิชญา  พันอัน

ม.3/4 นางธัญลักษณ์  พงษ์พิพัฒน์ เด็กหญิงพิชามญธุ์  พงษ์พิพัฒน์

ม.3/5 นางนงคราญ  ใจบาล เด็กชายอนุวัฒน์  ใจบาล

ม.3/6 นางกินรี  วรรณศิริ เด็กหญิงกิตติยา  วรรณศิริ

ปวช.1 นางสาวตวงสิทธิ์  จ�าปาเงิน นายเสฏฐวุฒิ  วัฒนวรวิทย์

 ชั้น  ชื่อมารดา  ชื่อนักเรียน  ชั้น  ชื่อมารดา  ชื่อนักเรียน
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พ่อดีไม่มีอบายมุข  
เนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร

มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ  และวันพ่อแห่งชำติ  ประจ�ำปี 2563

ม.1/1 นายเรวัฒน์  ไชยเรือน เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยเรือน

ม.1/3 นายอ�าพล  เอกวรรณ์ เด็กหญิงอภิชญา  เอกวรรณ์

ม.1/4 นายชาลี  แสนลี่ เด็กหญิงวรัมพร  แสนลี่

ม.1/5 นายเจริญ  ใจใส เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร

ม.1/6 นายอุเทน  พรมเสน เด็กหญิงวิชญาพร  พรมเสน

ม.2/1 นายอาณาศักดิ์  ปิมปา เด็กหญิงอุมาพร  ปิมปา

ม.2/2 นายเกรียงไกร  ใจออน เด็กหญิงชนาภา  ใจออน

ม.2/3 นายสามารถ  ใจบุญ เด็กหญิงกวิณพิตรา  ใจบุญ

ม.2/4 นายอภิรมย์  อินทัศน์ เด็กหญิงปราณปรียา  อินทัศน์

ม.2/6 สิบตรีเกรียงไกร  ดวงแค เด็กหญิงชฎาพร  ดวงแค

ม.3/1 ร.ต.อ.นิรันดร์  ค�าสิงห์ เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค�าสิงห์

ม.3/2 นายศรัณชัย  แซ่ย้าง เด็กหญิงอรนันท์  แซ่ย้าง

ม.3/3 นายสมชาย  คาวี เด็กชายฉัตรชัย  คาวี

ม.3/4 นายชัยวัฒน์  หน่อตา เด็กหญิงวิชญาพร  เพ็ญเขตรกิจ

ม.3/5 นายชัด  อินนัน นางสาวเกวลิน  อินนัน

ม.3/6 นายจรัญ  วรรณศิริ เด็กหญิงกิตติยา  วรรณศิริ

ปวช.2 นายนิคม  คุณชนะ นายภานุพงศ์  คุณชนะ

ม.1/1 เด็กหญิงนวินดา  บัวหอม เด็กหญิงศิริญาดา  ลอยธง

ม.1/2 เด็กหญิงพิชญา  สมบูรณ์ เด็กชายอภิชาติ  อินทะรส

ม.1/3 เด็กชายภัทรดนัย  เดชะภิรมย์พร เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม

ม.1/4 เด็กชายนรภัทร  ศิริค�า เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กุลประยงค์

ม.1/5 เด็กหญิงนวรัตน์  ท้าวบริสุทธิ์ เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนเกษมสันต์

ม.1/6 เด็กชายอนุสรณ์  สมบูรณ์ เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์

ม.2/1 เด็กหญิงสุพรรษา  สมเนตร์ เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยนุรักษ์

ม.2/3 เด็กหญิงอภิชญา  ทานา -

ม.2/4 เด็กชายรัชชานนท์  ปิมป้อ -

ม.3/1 นางสาวนันทนา  กันไธสง นายศุพฤกษ์  รูปข�าดี

ม.3/2 นางสาวรุ่งธิวาภรณ์  ทรายค�า เด็กชายนวพล  แสวงทรัพย์

ม.3/3 เด็กหญิงนารีลักษณ์  ยะวรรณ์ -

ม.3/4 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พูบิ เด็กชายปิยะพัฒน์  ก๋องแก้ว

ม.3/5 นางสาวเกวลิน  อินนัน นางสาวอุมาพร  วูซือ

ม.3/6 เด็กหญิงกชกร  แซ่หยาง เด็กชายณัฐพล  ใจค�า

ปวช.1 นายภูมิพัฒน์  ปุกจันทร์ นายธนทรัพย์  ปุกจันทร์

ปวช.2 นายนัททวิต  ธนะสาร นายสุระ  ลุงกอ

ปวช.3 นายจิรายุ  ดวงดี นายพงศกร  ธรรมชัย

ม.4/1 นายอิ่นแก้ว  มณีวรรณ์ นางสาวกานต์ธิดา  มณีวรรณ์

ม.4/2 นายประจัญ  แปงค�า นางสาวธนวันต์  แปงค�า

ม.4/3 นายทิพรชัย  จอมแปง นางสาวปัทมพร  จอมแปง

ม.4/4 นายชาคริต  พรวิสุทธิ์ นางสาวโชติกา  แสนย่าง

ม.4/5 นายพฤทธิ์อังกูร  สุพรรณมณี นางสาวอรประภา  สุพรรณมณี

ม.4/6 นายหม่องป้าง  ลุงอ่อง นางสาวชุติมา  จะแล

ม.5/1 นายบุญรัตน์  ปู่ผัด นางสาวนาตยา  ปู่ผัด

ม.5/2 นายสีลา  อาวุธ นางสาวสิรินทรา  อาวุธ

ม.5/3 นายโสพล  กวดอ้อ นางสาวจุฑามาศ  กวดอ้อ

ม.5/4 ดาบต�ารวจศุภัช  บ้านกระโทก นายวรกร  บ้านกระโทก

ม.5/5 นายอาโก  เคอเจ นางสาวเจตสุภา  มาเยอะ

ม.5/6 นายอภิสิทธิ์  ภมรสิทธิวงษ์ นายสุชาติ  ภมรสิทธิวงษ์

ม.6/1 นายสมชัย  อภิชัยไพศาล นางสาวลลิดา  อภิชัยไพศาล

ม.6/2 นายสมเพชร  อรรถนิธิ นายธีรภัทร  อรรถนิธิ

ม.6/4 นายชินกฤต  ชัยมงคล นายชัยกร  ชัยมงคล

ปวช.1 นายสมคิด  ดูแสง นายภากร  ดูแสง

ปวช.3 นายแก้ว  ตาดวง นายอลงกรณ์  ตาดวง

ม.4/1 นางสาวธัญชนก  ธนเกษมสันต์ นางสาวกนิษฐา  ทับธานี

ม.4/2 นางสาวนภาพร  สมยา นายสันชณัฐ  ค�าภิละ

ม.4/3 นายธวัชชัย  สุโน นายเมธาสิทธ์  วิกาตะศิลปิน

ม.4/4 นายนัชชา  สะวะกิจ นางสาวกันยรัตน์  แซ่ย้าง

ม.4/5 นายรัฐฤทธิ์  กันธะวัง นายพีรพล  วงค์อาสา

ม.4/6 นายธีรภัทร  กานิล นายสิงหา  ค�ามา

ม.5/1 นายณัชชานนท์  แสงเขื่อน นางสาวณัฐชฎลภ์  อินทนนท์

ม.5/2 นายพิชญ์พิสิฐฎ์เสฏ  ยอดเงิน นางสาวพรรณารา  เขียวตัน

ม.5/3 นางสาวธันย์ชนก  ค�าลาพิศ นางสาวคณิศร  ค�าแดง

ม.5/4 นางสาวสุทธิดา  กลิ่นหอม นายวรกร  บ้านกระโทก

ม.5/5 นายธนวัฒน์  ฟุ่มเฟย นางสาวพิชาวรรณ  หมื่นส�าราญ

ม.5/6 นายทินวุฒิ  ใจลึก  นายรัฐภูมิ  แว่นแก้ว

ม.6/1 นางสาวบุลากร  จอมแปง นางสาวธันยธร  อินทจักร

ม.6/2 นางสาวสุทธิดา  กันทะวัง นางสาวสาวิตรี  จินดามโนธรรม

ม.6/3 นางสาวจุฑารัตน์  ดวงศิริวิไลย นายบัณฑิตย์  เรือนมูล

ม.6/4 นางสาวอมรรัตน์  สารปิน นางสาวศศิกานณ์  วันดี

ม.6/5 นางสาวญาณินท์  แสนมี่ นางสาวสุภาวิตา  พรมนวล

ม.6/6 นายกิติพงษ์  ปันทะวงศ์ นางสาวพรรณนิภา  จันทร์แดง

เด็กเด่นดีไม่มีอบำยมุข
เนื่องในวันเด็กแห่งชำติ โรงเรียนพร้ำววิทยำคม ปี 2564

เยำวชนเด่นดีไม่มีอบำยมุข 
เน่ืองในวนัเยำวชนแห่งชำติ โรงเรยีนพร้ำววทิยำคม ปี 2563

 ชั้น  ชื่อบิดา  ชื่อนักเรียน

 ชั้น   ชื่อ-สกุลนักเรียน

 ชั้น  ชื่อบิดา  ชื่อนักเรียน

 ชั้น   ชื่อ-สกุลนักเรียน
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 ด้วยส�านักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ภาค 5 
ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนพร้าววิทยาคมเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม โรงเรียน
พร้าววิทยาคมจึงได้จัดต้ังคณะกรรมการนักเรียนแกนน�า
ยตุธิรรมอุปถมัภ์ โรงเรียนพร้าววทิยาคม เพือ่ปลกูฝังบ่มเพาะ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนให้
เป็นคนดีควบคู่กับการเป็นคนเก่งผ่านกิจกรรม 4 กิจกรรม 
ประกอบด้วย 1. กิจกรรมวัยรุ่นวัยใสเข้าใจเรื่องเพศและ
ยาเสพตดิ 2. กจิกรรม Friends for friends (เสริมสร้าง
พฤติกรรมการเรียนท่ีสุจริตเวลาว่างห่างไกลยาเสพติด) 
3. กิจกรรม Paint For Stop Drug ใช้เวลาว่างห่างไกล
ยาเสพติด และ 4. การจัดการด้านอารมณ์สู่มารยาท
ทางสังคมที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจัดกิจกรรม
ในช่วงปีการศึกษา 2563

 การจัดการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์

ทัว่ไป-เกษตรกรรม  ครูผู้สอนได้ออกแบบกิจกรรมแบบ Active 

Learning โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการเพาะ

ปลกูพืชเศรษฐกจิต่าง ๆ  มีโรงเรอืนส�าหรบัเพาะเหด็และเลีย้ง

ไส้เดอืน  น�าผลผลติทีไ่ด้ออกจ�าหน่ายแก่บคุลากรในโรงเรยีน

และตลาดชมุชนโดยรอบ  ส่งเสริมการเพาะไม้ดอกไม้ประดบั

เพื่อการปรับแต่งภูมิทัศน์ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลให้

นกัเรยีนได้รบัประสบการณ์ตรงจากการท�างาน  เกดิการสร้าง

งานและอาชีพ นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับชุมชนเรื่อง 

“การรณรงค์งดเผาเพ่ือลดปัญหาหมอกควัน” โดยการน�า

เศษพืชและวัสดุต่าง ๆ ที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็น

ปุย๋หมัก ลดใช้สารเคมี และยังช่วยอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

โดย...ครูปริยะ  วัฒนศิริเสรีกุล

กลุ่มบรหิารงานกจิการนกัเรยีน

2. กิจกรรม Friends 
for friends (เสริมสร้ำง
พฤติกรรมกำรเรียน
ที่สุจริตเวลำว่ำงห่ำงไกล
ยำเสพติด)

4. กำรจัดกำรด้ำนอำรมณ์สู่มำรยำททำงสังคมที่ดี 
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด

3. กจิกรรม Paint For Stop Drug ใช้เวลำว่ำงห่ำงไกลยำเสพติด

1. กิจกรรมวัยรุ่นวัยใส
เข้ำใจเรื่องเพศและ
ยำเสพติด

แผนการเรียน
ศิลป์ทั่วไป - เกษตรกรรม
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เกียรติคุณปรากฏ  เกียรติยศประกาศ
 วันที่ 25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดพิธี “วันเกียรติยศ” เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบ

หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ประจ�าปีการศึกษา 2563 ในโอกาสนี้ นางสาวสายฝน  วรรณกูล รองผู้อ�านวยการโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้ให้

เกยีรตเิป็นประธานในพธิ ีและมอบเกยีรตบิตัรแก่นกัเรยีนทีม่ผีลการเรยีนดเีด่นในแต่ละแผนการเรียน นกัเรยีนทีส่ร้าง

ชื่อเสียงแก่โรงเรียน  และโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนผลการเรียนดีเยี่ยม และนักเรียนพฤติกรรมดีเด่น 
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อุทิศตนสร้างคนดี  60 ปีเกียรติภาคภูมิ 
ขอนบน้อมดวงจิตคำรวะกตัญญูแด่ครูผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

โรงเรียนพร้ำววิทยำคม ประจ�ำปีพุทธศักรำช 2563

ครูวิไลวรรณ		แสงวงศ์
“ครูผู้ใช้วิถีเกษตรกรรม น�ำทำงชีวิต สร้ำงศิษย์เรียนรู้”

 ครวูไิลวรรณ เรยีนจบช้ันประถมศกึษาปีที ่4 จากโรงเรียนบ้านป่าฮิน้ ช้ันประถมศกึษา

ปีที่ 7 จากโรงเรียนบ้านโป่ง ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพร้าววิทยาคม 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัย

ครูเชียงใหม่  และระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2527 ในต�าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่โรงเรียนหัวดงรัชนูปถัมภ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  โดยสอนวิชาเกษตรกรรม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้ย้ายมา

ปฏบิตัหิน้าทีท่ีโ่รงเรยีนแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ จนถงึปี พ.ศ. 2538  และได้ย้ายมาปฏบิตัิ

หน้าที่ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลา 36 ปีของการรับราชการ ครูได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี  

มคีวามรบัผดิชอบ มทีกัษะอาชพี และประสบความส�าเรจ็ในชวีติมามากมาย  แม้วาระแห่ง

การเกษียณอายุราชการจะเวียนมาถึงแล้ว แต่ครูก็ยังคงท�าหน้าท่ีของการเป็นครูอยู่เสมอ  

สิง่ทีค่รอูยากฝากฝังเป็นข้อคดิส�าหรบัการท�าหน้าทีค่รู คอื ครตู้องชีแ้นะให้นกัเรยีนเป็นคนดี  

มีความรับผิดชอบและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  สิ่งส�าคัญที่สุดคือ “ครูต้องเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่ลูกศิษย์”

 ครวูไิลวรรณ  แสงวงศ์ ต�าแหน่ง คร ูวทิยฐานะ ช�านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  โรงเรียนพร้าววิทยาคม เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2503 เป็นบุตรคนที่ 5 ของ

นายดวงค�า และนางค�าแปง  แสงวงศ์  มีพีน้่องร่วมสายโลหติ 6 คน อาศัยอยูบ้่านเลขที ่26 หมูท่ี่ 5 

ต�าบลบ้านโป่ง อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  
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 ครูวีระพล  อินทเคหะ ต�าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ช�านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ดนตร ีและนาฏศลิป์  โรงเรยีนพร้าววทิยาคม เกดิเมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2503 เป็นบตุรคนที ่4 

ของนายสมาน และนางขันแก้ว อนิทเคหะ มพีีน้่องร่วมสายโลหติ 6 คน เป็นชาย 4 คน  หญงิ 2 คน 

ต่อมาภายหลังน้องคนเล็กเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัจจุบันพี่น้องทุกคนยังมีชีวิตอยู่

คำรวะกตัญญู    น้อมเชิดชูผู้เกษียณ
ผ่ำนกำลงำนพำกเพียร   สู่เส้นชัยในวันนี้
อบรมและบ่มรัก ศิษย์ประจักษ์ทั่วถิ่นที่
อุทิศตนสร้ำงคนดี    หกสิบปีเกียรติภำคภูมิ

ครูวีระพล		อินทเคหะ
“ครูผู้ใช้หัวใจปลูกปั้น สร้ำงสรรค์ลูกศิษย์”

 ครูวีระพล  เรียนจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาล

วดัเกตกุาราม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 7 จากโรงเรยีนค�าเทีย่งอนุสสรณ์ ชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั และระดบั

ปรญิญาตรจีากวทิยาลัยครูเชยีงใหม่ สมรสกบัครกูลัยา  มีบุตรด้วยกัน 2 คน 

เป็นหญงิ 1 คน ชาย 1 คน โดยบตุรคนโตก�าลงัศกึษาและท�างานอยูท่ีต่่างประเทศ  

ส่วนคนเล็กเป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดล�าพูน

 ครูวีระพล  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2533  ในต�าแหน่ง

อาจารย์ 1 ระดบั 3 ทีโ่รงเรยีนสถาพรวิทยา อ�าเภอบางเลน จังหวดันครปฐม  

ต่อมาได้ย้ายสับเปลี่ยนมาอยู่ที่โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จังหวัดพิจิตร  

หลังจากนั้นได้ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 5 ที่โรงเรียน

พร้าววิทยาคม อ�าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงปัจจุบัน

 ตลอดระยะเวลา 30 ปี ครูได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์จนประสบความ

ส�าเร็จในชีวิตมากมาย  ค�าว่า “ครู” มาจากค�าว่า “ครุ” ที่แปลว่า “หนัก” 

ภาระหน้าที่จึงใหญ่หลวงยิ่งนักเพราะต้องสร้างคนให้มีความสมบูรณ์ทั้ง

ร่างกายและจิตใจ  เตบิโตออกไปสูส่งัคมอย่างมคีณุภาพ  ครูเป็นอาชพีเดยีว

ที่คนทั้งหลายกราบไหว้และบูชา  ครูจึงอยากฝากฝังกับครูรุ่นหลังว่า “จง
ตระหนักและระลึกอยู่เสมอว่ำเรำคือครู  ต้องรู้จักอดทน  มุ่งมั่น  เสียสละ
อยู่เสมอ  ท�ำงำนอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถ  เพรำะสิ่งท่ีเรำได้รับนั้น
คือควำมภำคภูมิใจ  ในเกียรติยศของค�ำว่ำครูอย่ำงแท้จริง”  
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สร้ำงวิทยำกร
สนับสนุนกำร
เรยีนรู ้(Facilitator) 
สู่กำรลดปัญหำ
หมอกควัน

อบรมถุงผ้ำ

รอบรั้วตะแบกบาน 2563

เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเดจ็
พระเจ้ำอยู่หัวเนื่องในโอกำส
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ

โครงกำรถนน
ปลอดภัยร่วมใจ

ลดอุบัติเหตุ

นวมินทรำชำ ทั่วหล้ำน้อมร�ำลึก 
 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จัดกิจกรรม

น้อมร�าลกึเนือ่งในวนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระบรม-

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมอบธงสภำนักเรียน

ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ

วันแม่แห่งชำติ
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รอบรั้วตะแบกบาน 2563

ต้อนรับผู้มำเยือน
 27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพร้าววิทยาคมต้อนรับ

ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา จังหวัด

สุโขทัย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม และ

ต้อนรับ นายจีรเทพ ศิริปัญญา ครูวิทยฐานะช�านาญการ วิชาเอก

ภาษาจนี  ครจูากโรงเรยีนบ้านด่านลานหอยวทิยา ท่ีได้ย้ายมาปฏบัิติ

หน้าท่ีราชการ ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม โดยมีนางสาวสายฝน 

วรรณกูล รองผู้อ�านวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครูให้ 

การต้อนรับ

เกี่ยวเก็บภำพงำมไว้ในควำมคิดถึง

สืบสำนป๋ำเวณียี่เป็งป้ำว

แสดงควำมยินดีข้ำรำชกำรคุณครู
 นางลภัสนนัท์ เรยีนยอย ผูอ้�านวยการโรงเรยีนพร้าววทิยาคม 

ตัวแทนฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน แสดงความยินดีกับ

ข้าราชการครูโรงเรียนพร้าววิทยาคม ได้แก่ ครูนนท์ธวัช ยามี  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่  

ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ คุณครูบัญชา เม้าทุ่ง  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ย้ายไปปฏิบัติ

หน้าที่  ณ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จังหวัดขอนแก่น และร่วม

แสดงความยินดีกับ ดร.อัครพล ค�าขัติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการสถานศึกษา
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P.W.K
เรียบเรียงโดย...ครูพงษ์ศักดิ์  ล่าอ๊อต

49 ปี พร้ำววิทยำคม
 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพร้าววิทยาคมจัดพิธีท�าบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 49 ปี ในช่วงเช้าจัด
ให้มีการท�าบุญ ใส่ขันแก้วทั้ง 3 พร้อมกับตักบาตร นิมนต์พระสงฆ์ 
จ�านวน 9 รปู และท�าพธิสีบืชะตาโรงเรยีนโดยผูบ้ริหาร คณะครู บุคลากร 
และนักเรียนร่วมกันสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร ณ อาคารหอประชุม
เอื้องพร้าว

 ท�าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวัน 
พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 25 พฤศจกิายน 2563 โรงเรยีนพร้าววทิยาคมรบัการบรรยาย

เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรตวัแทน

จติอาสา 904 ศนูย์อ�านวยจติอาสาพระราชทานจงัหวดัเชยีงใหม่ ให้แก่

นักเรียนโรงเรียนพร้าววิทยาคม

MOU ทวิศึกษำ
 4 กุมภาพันธ์ 2564  ดร.สุทธิดล  พุทธรักษ์  ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานใน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) หลักสูตร ทวิศึกษา 
สาขาบัญชี ระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดย นายสมบัติ  
นาหลวง ผู้อ�านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กับ โรงเรียน
พร้าววทิยาคม โดย นางลภสันนัท์  เรยีนยอย  ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
พร้าววทิยาคม  จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการด�าเนนิ
โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ  ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพร้าววิทยาคม

แนะแนวศึกษำต่อโรงเรียนพร้ำววิทยำคม

จิตอำสำ 904

รอบรั้วตะแบกบาน 2563

ต้อนรับรองผู้อ�ำนวยกำรคนใหม่
	 วันที่	26	ตุลาคม	2563	คณะผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากร	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สมาคมผู้ปกครองและครู	สมาคมศิษย์เก่า

โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ร่วมแสดงความยินดแีละต้อนรับ	นายธนพล	ยอดเกดิ	และ	นางสาวกาญจนา	โปธา	รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนพร้าววทิยาคม	

เนือ่งในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ณ	หอประชมุอาคารตะแบกบาน	47		โรงเรยีนพร้าววทิยาคม

Phrao Mini Marathon 2021 
	 วนัที	่7	มนีาคม	2564	โรงเรียนพร้าววทิยาคม	ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน	สมาคมผู้ปกครองและครู	และสมาคมศษิย์เก่า
โรงเรียนพร้าววิทยาคม	จัดกิจกรรม	Phrao	Mini	Marathon		2021	ครั้งที่	1	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ตลอดจนระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเศษ		ผงนอก		ปลัดอ�าเภอพร้าว		มาเป็นประธาน
ในพธิเีปิดการแข่งขนั		และได้รบัความสนใจจากผู้ร่วมงานจากทัง้หน่วยงานและแขกผูม้เีกยีรต	ิ	โรงเรยีนพร้าววทิยาคมขอขอบพระคณุทุกหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนด้วยดีเสมอมา



ต้อนรับรองผู้อ�ำนวยกำรคนใหม่
	 วันที่	26	ตุลาคม	2563	คณะผู้บริหาร	คณะครู	บุคลากร	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สมาคมผู้ปกครองและครู	สมาคมศิษย์เก่า

โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ร่วมแสดงความยนิดแีละต้อนรบั	นายธนพล	ยอดเกดิ	และ	นางสาวกาญจนา	โปธา	รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนพร้าววทิยาคม	

เนือ่งในโอกาสเข้ารบัต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการสถานศกึษา	โรงเรยีนพร้าววทิยาคม	ณ	หอประชุมอาคารตะแบกบาน	47		โรงเรยีนพร้าววทิยาคม

Phrao Mini Marathon 2021 
	 วนัที	่7	มนีาคม	2564	โรงเรียนพร้าววทิยาคม	ร่วมกบัคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	สมาคมผู้ปกครองและคร	ูและสมาคมศษิย์เก่า
โรงเรียนพร้าววิทยาคม	จัดกิจกรรม	Phrao	Mini	Marathon		2021	ครั้งที่	1	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
ตลอดจนระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน	ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเศษ		ผงนอก		ปลัดอ�าเภอพร้าว		มาเป็นประธาน
ในพธิเีปิดการแข่งขนั		และได้รบัความสนใจจากผูร่้วมงานจากทัง้หน่วยงานและแขกผูม้เีกยีรต	ิ	โรงเรยีนพร้าววทิยาคมขอขอบพระคณุทกุหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนด้วยดีเสมอมา



โรงเรยีนพราววทิยาคม  อาํเภอพราว  จงัหวดัเชยีงใหม
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม

“มวง-ขาว ดั่งประทีปสถาบัน
ใหยึดมั่นในหลักสามัคคี”

วารสารพราว
ปที่ 18  ฉบับที่ 22

ปการศึกษา 2563
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