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ของโรงเรียนจิตรลดา ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๕
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 อ�านวยการได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียน 

 พิมายวิทยา ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นผู้อ�านวย

การคนที่ 14 ของโรงเรียน นับเป็นเกียรติประวัติในชีวิตราชการอีก 

ระดับหนึ่ ง  ได ้รับการต ้อนรับจากผู ้บริหาร ครู  นักเรียน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนเป็น 

อย่างดี นอกจากนี้แล้วทุกท่านยังได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติ 

หน้าท่ีราชการอย่างเต็มความสามารถด้วยการดูแล เอาใจใส่ 

เอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดุจญาติมิตร

 ในปีการศึกษา 2557 นี้ ท่าน ผู้อ�านวยการประจักษ์  

ธีรพงศธร และคณะครูนักเรียนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

น�าเงินมาพัฒนาหอประชุมอเนกประสงค์ และร่วมกันต้ังช่ืออาคาร 

แห่งนี้ว่า อาคาร “รัฐประชาสมาคาร” ซ่ึงมีความหมายเป็น 

นัยส�าคัญว่า เป็นอาคารที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย 

สร้างอาคารน้ีขึ้น 

 ขณะท่ีมารับราชการก็ได้รับข่าวดีท่ีสร้างความภาคภูมิใจ 

ให้กับคณะครู และนักเรียน คือ ตัวแทนนักเรียนของเราผ่านการ 

คัดเลือกไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจากระดับเขตพื้นที่ 

ไปแข ่งขันในระดับภาค และระดับประเทศหลายกิจกรรม  

ซึ่งในระดับประเทศจะมีขึ้นในช ่วงกุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2558  

ผู้อ�านวยการก็หวังว่าตัวแทนนักเรียนจะน�าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียน 

พิมายวิทยาอีกเช่นเคย

จากใจ ผู้อ�านวยการ

 ส่วนนโยบายการบริหารนั้น ก็เน้นส่งเสริมให้ผู้เรียน มีคุณธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทยควบคู่กับการเป็นสากล

จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เสริมสร้างการบริหารจัดการให้มีการบริหารด้วยระบบคุณภาพ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ เพื่อให้บริการกับครูนักเรียน และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามแนวทาง “สังคมแห่งการเรียนรู้แบบเอื้ออาทร” 

 ผู ้อ�านวยการขอฝากลูกๆ ทุกคนว่า การพัฒนาตนเป็นการพัฒนาที่ไม่มีสิ้นสุด ลูกๆ ต้องสืบสาน  

และต้องพัฒนาให้สมเกียรติภูมิของเราชาวพิมายวิทยาอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆ และช่วยพัฒนาสังคม  

ประเทศชาติต่อไป

3พิ ม า ย วิ ท ย า



ตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน  

๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติน้ี 

โดยมีแบบตราสัญลักษณ์ดังนี้

 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  

๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย อักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ภายในกรอบสุพรรณเบญจเพชรรัตน์ อักษร ส สีม่วงชาดแก่ อักษร ธ สีขาว  

บนพื้นสีม่วงครามอ่อน เป็นสีวันพระราชสมภพ ดวงเพชรรัตน์ ๕ ดวง หมายถึง ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ อักษรพระนามาภิไธย  

ส.ธ. อยู่ภายใต้พระชฎาพระกลีบปักพระยี่ก่าทอง ไม่ประกอบพระกรรเจียกจร เบ้ืองหลังพระชฎามีพระบวรเศวตฉัตร (พระสัตตปฎล 

เศวตฉัตร) คือ ฉัตรขาว ๗ ชั้น แต่ละชั้นมีระบายขลิบทองแผ่นลวด ๓ ชั้น ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจ�าปาทอง เป็นเครื่องประกอบพระราช 

อิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชกุมารี ทั้งสองข้างกรอบพระนามาภิไธย มีรูปเทพยดา พระกรหนึ่งประคองเชิญพระบวรเศวตฉัตร พระกรหนึ่ง 

กระชับเถาบัวทองไว้ ขัดพระขรรค์ทรงเศวตพัสตราภรณ์เขียนทอง เทพยดาข้างเลข ๖ (ด้านซ้าย) ทรงพระชฎาเดินหน ปักพระยี่ก่า 

ดอกไม้ทอง ทัดพระกรรเจียกจร และเทพยดาข้างเลข ๐ (ด้านขวา) ทรงพระชฎามหากฐิน (พระชฎาห้ายอด) ปักพระยี่ก่าดอกไม้ทอง  

ทัดพระกรรเจียกจร หมายถึง เทพยดาทรงมาบริรักษ์เฉลิมฉลองในมหามงคลกาลนี้ ให้ทรงเจริญพระสิริสวัสด์ิ พูนพิพัฒน์พระเกียรติ 

ยิ่งยศ พ้นส่ิงสรรพทุกข์โรคันตรายท้ังปวง อน่ึง เถาบัวทอง หมายถึง ทรงเนานิเวศน์ นามว่า “สระปทุม” ใต้กรอบพระนามาภิไธยม ี

เลขมหามงคล ๖๐ ว่าทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา บนพื้นสีหงสบาท (ส้มอ่อนหรือสีเท้าหงส์) เป็นสีวันพฤหัสบดี ในคัมภีร์ 

พระไสยศาสตร์ว่าเป็นมงคลอายุของวันพระราชสมภพ ถัดลงมามีเชิงลายถมสีหงชาด (ชมพู) เขียนอักษรไทยสีทองว่า “ฉลองพระชน 

มายุ ๕ รอบ” และ “๒ เมษายน ๒๕๕๘” บนห้องลายพื้นสีขาวถัดลงมา สะท้อนถึงทรงเชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณและการโบราณคดี 

ทั้งปวงด้วย

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

พระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่  

๒ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๘ ทรงเริ่มต้นการศึกษาระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนจิตรลดา ในเขตพระราชฐาน  

ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญา อักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑ เหรียญทอง สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ในปีการศึกษา ๒๕๑๙, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา ๒๕๒๒,  

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาบาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ , การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา ๒๕๒๙  

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
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 ปี ๒๕๒๓ พระองค์ได้ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า และทรงรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากพระราชภารกิจในราชการแล้ว ยังทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย  

ให้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจสืบสานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะ 

งานด้านการบริหารองค์การและมูลนิธิเพื่อสาธารณกุศล ทรงด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานมูลนิธิรางวัล 

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย รวมทั้งการเสด็จพระราชด�าเนินและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 

ในโอกาสต่าง ๆ 

 ทรงเห็นความส�าคัญของการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริม 

สุขภาพอนามัยและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จึงทรงริเร่ิมโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  

พระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้างโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนส�าหรับชาวไทยภูเขา และห้องเรียนเคล่ือนที่ ทั้งนี ้

เพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาที่เหมาะสม สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งของครอบครัวในอนาคต

 พระองค์ทรงสนพระทัยงานศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง มีพระราชด�าริว่า ควรจะมีการถ่ายทอดงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการจัดการศึกษาอบรม ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อให้ได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความส�าคัญ  

รักและผูกพันในศิลปวัฒนธรรมของชาติ สามารถสืบทอดเพื่อการอนุรักษ์และอาจพัฒนาเป็นอาชีพได้ ทรงสนับสนุนการด�าเนินงาน 

เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง

 พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ อีกมาก เช่น ดนตรี ศิลปะ การถ่ายภาพ โดยเฉพาะงานพระราชนิพนธ์  

ที่เป็นบทความ เรื่องสั้น ความเรียง บทกวี บทเพลง เรื่องแปล สารคดี รวมทั้งพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชด�าเนินเยือนต่างประเทศ  

ที่ให้ความรู้และความบันเทิงแก่ผู้อ่านเป็นอย่างมาก ทรงสนพระทัยด้านภาษา เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน นอกจากนี้ยัง

ทรงเข้าร่วมการประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ศึกษาดูงาน ทรงพบปะสนทนากับปราชญ์ด้านต่าง ๆ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ อุทกศาสตร์ พฤกษศาสตร์ การจัดการทรัพยกรดินและน�้า รีโมตเซนซิ่ง  

ระบบภูมิสารสนเทศ แผนที่ โภชนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะน�าความรู ้

ไปประยุกต์ใช้ในการทรงงานพัฒนาชุมชนและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น นับเป็นพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงและ 

เป็นพระเมตตาต่อพสกนิกรในแผ่นดิน โดยมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบให้ทรงด�าเนินตามอย่าง 

สมบูรณ์

 ทัง้นีน้บัว่าเป็นพระมหากรณุาธคิณุเป็นล้นพ้นอย่างหาท่ีสุดมิได้ ท�าให้พสกนกิรทุกหมู่เหล่าต่างเทิดทูนพระองค์ท่านไว้เหนือเกล้า  

และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นี้  

รฐับาลโดยคณะกรรมการอ�านวยการจดังานเฉลมิพระเกยีต ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจงึขอเชญิชวนให้ประชาชน 

และหน่วยงานต่าง ๆ ประดับธงตราสัญลักษณ์ ฯ ตามอาคารสถานที่ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และแต่งกาย 

ด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน 

 และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าในนามของบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยา ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 

พระพร ให้พระองค์ทรงพระเกษมส�าราญ ทรงพระเจริญด้วยพระพรทั้งปวง สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ
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พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
และรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียน 

พิมายวิทยาได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและ 

เป็นพลังแผ่นดิน พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใน 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2557 บริเวณสนามหน้าอาคาร 1 นายวุฒิชัย  

หวังอ้อมกลาง ผู ้อ�านวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดกรวย 

ดอกไม ้ ถวายเครื่องราชสักการะ กล ่าวถวายราชสดุดี เฉลิม 

พระเกียรติ ผู้บริหารคณะครู บุคลากร นักเรียน ร่วมปฏิญาณตน 

เป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดินร ้องเพลงสดุดีมหาราชา  

การแสดงเทิดพระเกียรติจากชุมนุมนาฏศิลป์ และมีผู ้ เข ้ารับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใบกับกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งหมด  

14 ราย ดังน้ี

 1. เหรียญจักรพรรดิมาลา จ�านวน  10 ราย

 2. ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก จ�านวน  1 ราย

 3. ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จ�านวน  3 ราย

 ผู้ท่ีเข้ารับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่างปลื้มปิติ และส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น และจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

ที่ดีสืบไป
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 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานค�าขวัญ 
วันแม่แห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2557 ความว่า “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกท่ีดีของแม่”  
เป็นค�าขวัญที่สะท้อนบทบาทหน้าที่และรู้จักปฏิบัติตนให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นคนดีของสังคม ซึ่งทุกคนควรน้อมน�ามา 
ปฏิบัติ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดงานวันแม่ 
แห่งชาติขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เพ่ือให้ลูกทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่  
และปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี อันจะเกิดผลดีกับตัวเองและสังคมโดยรวมต่อไป ในงานนี้  
ผอ.ประจักษ์ ธีรพงศธร ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ได้มอบเกียรติบัตรคุณแม่ดีเด่น 
ประจ�าปีให้แก่ คุณครูสุนิภา ตั้งก้องเกียรติ ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้
กับลูกกตัญญู และลูก ๆ ได้มอบพวงมาลัยให้กับคุณแม่ท่ีมาร่วมในงาน สร้างความ 
ประทับใจให้กับทุกคน โดยลูกทุกคนสัญญาว่าจะอยู่ในโอวาทและจะท�าตัวเป็นลูกท่ีดี 
ของแม่ตลอดไป
 ในส่วนของการเรยีนการสอน คณะครใูนกลุม่สาระฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนา 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้นให้สูงข้ึน โดยเฉพาะผลการสอบ  
O-Net ของชั้น ม. 3 และ ม.6 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งระดับเขต ระดับสังกัด 
และระดับชาติต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 5 ปี นอกจากนี้ยังได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
แข่งขันความสามารถด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ  ประสบความส�าเร็จและน�าชื่อเสียง 
มาสู่พิมายวิทยาอยู่เสมอ
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่าย รวมถึงท่านผู้ปกครอง 
ที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของกลุ่มสาระ ฯ จนประสบความส�าเร็จด้วยดีมา 
ตลอด 
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งานวันครู 2558
“เกียรติครูย่ิงใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล�้าคุณค่า ศรัทธาพระคุณ”

 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาพิมาย ร่วมกับ สมาคมครูพิมาย และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 7 จัดงานวันครูอ�าเภอพิมาย ประจ�าปี 2558 ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมปาจิต โรงเรียน 
พิมายวิทยา โดยมี นายนรินทร์ ทรงนิพิฐกุล นายอ�าเภอพิมาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
แก่คณะครู ได้แก่ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจ�าปี 2557 รางวัลครู ผู้บริหาร บุคลากรทาง 
การศึกษาดีเด่น รางวัล Obec Award รางวัลบุคลากรผู้ท�าคุณประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาล 
ต�าบลพิมาย รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา เป็นต้น ในช่วงบ่าย 
มีการแข่งขันกีฬาคุรุมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 ด้วย
 ในส่วนของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้จัดงานวันครูข้ึน ณ หอประชุมอาคาร 111 ปี  
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมาโดยมี นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 31 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  
และการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูในสังกัด ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยามีครูได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  
จ�านวน 14 ท่าน ได้แก่ คุณครูศรีทอง ยอดประทุม, คุณครูประวีณา ใจเย็น, คุณครูอดุลย์ สิงห์พิมาย, คุณครูอารยา  
รอดพิพัฒน์, คุณครูพรทนา แขพิมาย, คุณครูจรัญ เข็มพิมาย, คุณครูวรกมล ยางกลาง, คุณครูจิราภา ภิญโย,  
คุณครูฐิรญาดา ระเบียบนา, คุณครูนันทพัชร์ สุขประทีปศิลป์, คุณครูอรุณี อินทร์ค�าน้อย, คุณครูโสภา อรุณใหม่, 
คุณครูพวงทิพย์ แซ่พัว และคุณครูสุทิน ฝ่ายนา
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านท่ีได้รับรางวัล และชื่นชมในความเสียสละ อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความวิริยะ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูและลูกศิษย์ได้ปฏิบัติตาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต
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 ในปีการศึกษา 2557 นายประจักษ์ ธีรพงศธร ผู ้อ�านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา นายวาฑิต ตันตราภรณ์  

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิชา มานะดี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา พร้อมทั้ง 

ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “พาแม่ไปท�าบุญ –  

สร้างกุศลเพื่อแม่” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 จ�านวน 9,999 กอง ๆละ 499 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง 

อาคารรัฐประชาสมาคารให้มีความสมบูรณ์ โดยการติดตั้งอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดด้าน 

การเรียนการสอน จัดท�าห้องเกียรติยศแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน จัดแสดงผลงานดีเด่นของครู-นักเรียน รวมทั้ง 

ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จในชีวิตอันจะเป็นแบบอย่าท่ีดีให้กับศิษย์ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการแก่ชุมชน 

ได้อีกด้วย 

 โรงเรียนพิมายวิทยาขอขอบพระคุณร้านค้า ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัดท�าโรงทาน ขอขอบคุณคณะศิษย์เก่า  

ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ คหบดี พ่อค้า ประชาชน ห้างร้าน นักเรียน 

โรงเรียนพิมายวิทยา และทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคฯเป็นเงินท้ังสิ้น 5,294,133.55 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พัน 

หนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบห้าสตางค์) ซ่ึงเงินดังกล่าวได้น�ามาปรับปรุง และพัฒนาอาคารรัฐประชาสมาคารจน 

เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ และเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 เป็นต้นมา

“พาแม่ไปท�าบุญ - สร้างกุศลเพื่อแม่”

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนพิมายวิทยา
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      รายนามผู้มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยสมทบผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนพิมายวิทยา วันแม่แห่งชาติ  

12 สิงหามหาราชินี ปี 2557  มีโดยสังเขปดังนี้

คหบดี , พ่อค้าและประชาชน

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

1 มูลนิธิท่านเจ้าคุณ ดร.พระโพธิวรญาณ 100,000 

2 คุณวาฑิต – คุณธัญญลักษณ์ ตันตราภรณ์ 100,000 

3 คุณณัฐวัจน์ – คุณชุติมา ศรีตระกูล 100,000 

4 คุณดนัย ตั้งเจิดจ้า 100,000 

5 ลูกหลานคุณพ่อสนิท - คุณแม่แจ่ม มานะยิ่ง 100,000 

6 คุณโอภาส –คุณรุ่งระวี วงศ์รู้คุณ 100,000 

7 คุณวิบูลรัตน์ ตั้งธนาเกียรติ 100,000 

8 สจ.สมเกียรติ – คุณจุติมา ตันดิลกตระกูล 100,000 

9 คุณวิชัย –คุณครูพิสมัย สระคูพันธุ์ 100,000 

10 คุณประกิจ วิเศษจินดาวัฒน์ 100,000 

11 คุณประทีป – คุณพรรณทิพา วิชชาพิณ 100,000 

12 คุณนริศ –คุณอัจฉรา สุขจินดาเสถียร 100,000 

13 มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง 100,000 

14 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 50,000 

15 คุณเกิด ชินสุข 50,000 

16 คุณพุทธชาด มุกดาประกร 34,342.50 

17 พระครูสุตธรรมวิสิฐ 33,650 

18 คุณสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล 30,001 

19 คุณประสงค์ – คุณพรพรรณ มานะยิ่ง 20,000 

20 คุณวันชัย เฮียบสุวรรณ 20,000
(โรงแรมพิมายบุรี/นิกรพัฒนา)

21 ร้านนิวเอกพงษ์ 2003 20,000 

22 โรงเรียนพหูสูตรศึกษา 20,000 

23 ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 15,000 

24 คุณนที คลอพิมาย และ คุณธรรมนูญ พวงบุหงา 15,000 

25 ชาวตลาดพิมาย 14,870 

26 คุณอนุกูล - คุณวรรณี สีชมภู 13,400 

27 ผ้าป่าฯ สายคุณสมชาย เอี่ยมโฆษคุณ 12,478 

28 บริษัทคังเซนเคนโก อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ากัด 10,829 

29 พระครูวิจิตรชัยสุนทร วัดใหม่ประตูชัย 10,000 

30 คุณศักดิ์ชัย - คุณเซียมน้อย อโนทัยไพบูลย์ 10,000 

31 คุณวิรัช – คุณธารารัตน์ ฉัตรพัฒนศิริ 10,000 

32 คุณครูเยาวลักษณ์ ทิมวัฒน์ 10,000 

33 คุณยุทธศักดิ์ – คุณรมย์มณี โภคสมบัติ 10,000 

34 คุณกิตติพงษ์ พึ่งแก้ว – คุณอุษณี รวีวงศ์พิทักษ์ 10,000 

35 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดเดอะวันโอเอ 10,000 

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

36 คุณยายถวิล โสมกลาง (ถวิลเลิศรส) 10,000 

37 คุณอรุณยา บ�ารุงตา (ส้มโอโต๊ะจีน) 10,000 

38 คุณสุนทร หาญมานพ 10,000 

39 คุณจรูญ ตันตมณีรัตน์ 10,000 

40 คุณดุสิต กิตติหิรัญวัฒน์ 10,000 

41 คุณอุดม ศรีตระกูล 10,000 

42 คุณอุทัย ศรีตระกูล 10,000 

43 คุณอภิชัย ตั้งก้องเกียรติ 10,000 

44 คุณปัทมา พิมเสน 10,000 

45 ร้านพาโชคเมืองทอง 10,000 

46 ร้านทองฉัตรชัย (ตลาดเมืองใหม่) 10,000 

47 คุณวิเชียร – คุณกัณหา แดงสีดา 10,000 

48 คุณเอื้อ มิตรดีตระกูล (ร้านกิจเจริญ) 10,000 

49 คุณวีระ – คุณทวีวรรณ กิจกล้าอนันต์ 10,000 

50 คุณแปลก – คุณแขก ละอองกลาง 10,000 

51 ชมรมจักรยานพิมาย 10,000 

52 คุณสมชาย - คุณอรพรรณ ศรีตระกูล 10,000
(หจก.สหชัยพิมาย)

53 มูลนิธิพิมายสงเคราะห์ 10,000 

54 พ.อ.ดร.วันชนะ กลั่นพรมสุวรรณ 10,000 

55 คุณกมลศรี อติวัฒน์อังกูร 10,000 

56 คุณสมศักดิ์ – คุณบุบผา สินสวัสดิ์ 10,000 

57 คุณเผ่า –คุณครูการุณ วัชรเมฆขลา 10,000 

58 คุณครูสะอาด ปัทมเจริญ 10,000 

59 คุณเอกวิทย์ ฟูทรัพย์นิรันดร์ 10,000 

60 จาตุรงค์สินทรัพย์ 10,000 

61 คุณเติมศักดิ์ – คุณปราณี อาศัยบุญ 10,000 

62 คุณเฮ็ง –คุณเพ็กลัง บุญการุณ(ฮ.สวัสดิ์ยนต์) 10,000 

63 ร้านศรีผ่องอิเล็คทรอนิคส์ 10,000 

64 อู่สระแก้ว(ส.อบต.กวี - คุณหยาดทิพย์ ศรีสุข) 10,000 
65 คุณแม่บุญมี ทองชิว (จ. สมุทรสาคร) 10,000 
66 คุณกี –คุณรัชรินทร์ เอื้อสุวรรณ 10,000 
67 คุณประทุม นันทกุล 10,000 
68 ร้านพรชัยวิทยุโทรทัศน์ 10,000 
69 คุณเสกสรร ความเพียร 10,000 
70 คุณประกอบ – คุณเชื้อ ศิริการ 10,000 
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ผู้บริหาร ,ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

1 ผอ.ประจักษ์ - คุณครูประมัย ธีรพงศธร 50,000 

2 รอง ผอ.ไพร ร่มเย็น 30,000 

3 คุณครูสนิท - คุณครูเยาวภา แคร่กระโทก 24,500 

4 คุณครูอุทัย – รอง ผอ.ศิริลักษณ์ วิชยพงศ์ 20,000 

5 ด.ต.สมบัติ –คุณครูจิตร์นภา อุดมผล 20,000 

6 คุณครูสมศักดิ์ - คุณครูลัดดาวัลย์ รักกุศล 20,000 

7 คุณครูทองเหลือ – คุณครูนันท์นภัส เชิดฉาย 20,000 

8 คุณครูนริศสันต์ – คุณครูขวัญจิตร์ ลิศนันท์ 20,000 

9 คุณครูธงชัย - คุณครูสมศรี นิยมสุข 20,000 

10 คุณครูสุพชัย - คุณครูอมรรัตน์ พูพิมาย 20,000 

11 คุณครูไพฑูรย์ - คุณครูภัสสร สัตย์ซื่อ 20,000 

12 รอง ผอ.สินทบ - คุณครูศศิธร พระทอง 15,000 

13 สท.ธนัตถ์สันต์ - คุณครูสุนิภา ตั้งก้องเกียรติ 15,000 

14 คุณครูสมศักดิ์ บุญหนุน 15,000 

15 คุณครูประวีณา ใจเย็น 15,000 

16 คุณครูสวาท – คุณครูรุ่งทิพย์ โด่งพิมาย 15,000 

17 คุณครูอดุลย์ - คุณครูรัตนาวดี สิงห์พิมาย 15,000 

18 คุณครูเทพาวุธ – คุณครูรัตนา ห้าวหาญ 15,000 

19 คุณครูธีรศิลป์ นิยมสุข 12,000 

20 คุณครูบัลลังก์ แสนเมือง 11,100 

21 รอง ผอ.สมาน ชูมี 10,000 

22 คุณครูกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์ 10,000 

23 คุณครูสมบูรณ์ หอยมุกข์ 10,000 

24 กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนพิมายวิทยา 10,000 

25 คุณครูเชษฐพงษ์ ผึ้งทอง 10,000 

26 ผอ.ทวี - คุณครูสุกัลญา ศรีสวัสดิ์ 10,000 

27 คุณครูวิเชียร - คุณครูโสภิต ภูมิค้า 10,000 

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

28 คุณครูเจียมศักดิ์ ชนะค้า 10,000 

29 คุณครูศรีทอง ยอดประทุม 10,000 

30 คุณครูศิริวรรณ อินทรนอก 10,000 

31 คุณครูอัจฉราพร เกตุกระทุ่ม 10,000 

32 คุณครูมาลัยพร เอื้อสุวรรณ 10,000 

33 คุณครูสุภาวดี กิตติวิศิษฎ์ 10,000 

34 ร.ต.อ.ชาญ – คุณครูมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา 10,000 

35 คุณครูประพิมพ์พรรณ พสุเสถียร 10,000 

36 คุณครูรสลิน วัชรพาณิชย์ 10,000 

37 คุณครูปาริยา พงษ์นิยะกูล 10,000 

38 คุณครูวจีรัตน์ นาคะนิเวศน์ 10,000 

39 คุณครูวนิดา ศรีนุชศาสตร์ 10,000 

40 คุณครูเจนพจน์ หวงก�าแหง 10,000 

41 คุณครูศิรีลักษณ์ รายณะสุข 10,000 

42 คุณครูระพีพรรณ ดวงใจ 10,000 

43 คุณครูกมลพัทธ์ โด่งพิมาย 10,000 

44 คุณครูสุรชัย โชติกลาง 10,000 

45 คุณครูกษม ไชยวิชิต 10,000 

46 คุณครูจรูญ ธรรมประชา 10,000 

47 ดร.สุธาสินี สว่างศรี 10,000 

48 คุณวีระ - คุณครูสุวิมล พันธุ์แสง 10,000 

49 คุณครูวิลาวัลย์ พรหมบุตร 10,000 

50 คุณครูอมรา มานะดี 10,000 

51 คุณครูเกษมศรี เชาว์วิวัฒน์ 10,000 

52 คุณครูศิลปชัย อ่วมวงษ์ 10,000 

53 คุณครูสุชาดา ปัทมเจริญ 10,000 

54 คุณครูสดใส สุขสุทธิ์ 10,000

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

1 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2520 169,999

2 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2516 150,999

3 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2523 72,008

4 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2531 43,300

5 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2537 38,209

6 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2529 37,566

7 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2534 36,990

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

8 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2546 36,091

9 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2533 35,510

10 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2513 27,940

11 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2519 25,900

12 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2515 23,900

13 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2543 21,899

14 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2530 19,365

ศิษย์เก่าฯ

11พิ ม า ย วิ ท ย า



ล�า
ดับ 
ที่

รายนาม
จ�านวนเงิน

(บาท)

1 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 20,860 

2 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 16,511 

3 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 15,120 

4 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 14,279 

5 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 14,000 

6 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 11,700 

7 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 11,180 

8 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 11,034 

9 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 10,000 

10 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 15,449 

11 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 10,300 

12 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 14,900 

13 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 14,400 

14 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 12,940 

15 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 10,099 

นักเรียนปีการศึกษา 2557

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

15 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2533 18,470

16 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2510 18,230

17 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2528 16,400

18 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2539 15,845

19 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2511 15,511

20 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2532 14,600

ล�า
ดับ 
ที่

ชื่อ - สกุล
จ�านวนเงิน

(บาท)

21 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2522 13,000

22 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2541 10,742

23 ศิษย์เก่าฯรุ่นปีการศึกษา 2514 10,642

24 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2508 10,000

25 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2512 10,000

26 ศิษย์เก่าฯ รุ่นปีการศึกษา 2518 10,000 

ล�า
ดับ 
ที่

รายนาม
จ�านวนเงิน

(บาท)

16 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 10,019 

17 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 20,109 

18 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 16,750 

19 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 16,069 

20 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 13,090 

21 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 13,073 

22 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 11,999 

23 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 11,680 

24 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 11,330 

25 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 14,570 

26 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 14,120 

27 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 13,830 

28 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 11,750 

29 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 10,570 

30 นักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 10,380

ศิษย์เก่าฯ

12 พิ ม า ย วิ ท ย า



13พิ ม า ย วิ ท ย า



 อาคารรัฐประชาสมาคารเป็นอาคารประกอบโรงอาหาร 

หอประชุมแบบ 101 ล –27 (พิเศษ 2 ชั้น) ที่สร้างขึ้นในปีการศึกษา  

2556 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณให้เป็นจ�านวนเงิน  

10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดย คุณวิมล มะลิลา ผู้ประสานงาน 

พรรคประชาธิปัตย์ สาขาพิมาย เป็นผู้ติดต่อประสานงานด้านงบประมาณ 

นี้ ผ่าน ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ์

และได้วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.39 น. โดย  

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธาน

พิธีเปิด
อาคารรัฐประชาสมาคาร

14 พิ ม า ย วิ ท ย า



 ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา พร้อมทั้ง 

ผู ้บริหาร ครู  นักเรียน และผู ้ปกครองเครือข ่ายร ่วมเป ็นเจ ้าภาพทอดผ ้าป ่าเพื่อการศึกษาในวันแม ่แห ่งชาติ  

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยน�าเงินท่ีได้จากการทอดผ้าป่ามาปรับปรุงและพัฒนาอาคารให้มีความสมบูรณ ์

ในการใช้งานมากขึ้น ได้ติดต้ังครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้ประโยชน์ในการ 

ศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งสามารถให้บริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

 “อาคารรัฐประชาสมาคาร” มีความหมายว่า เป็นอาคารที่ภาครัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้มาก่อสร้าง โดยมี 

ประชาชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมศิษย์เก่า คณะครู คณะนักเรียน ชมรม และสมาคมต่างๆ มีส่วนร่วม 

สมทบทุนในการปรับปรุง และพัฒนาจนส�าเร็จลุล่วง สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ 

 อาคารรัฐประชาสมาคารท�าพิธีเปิดในวันเสาร์ท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.39 น. โดยมี นายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี และมีพิธีมุทิตาจิตครูผู ้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2557  

พร้อมกันด้วย

15พิ ม า ย วิ ท ย า



สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา
 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา ต้ังขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อประสานความเข้าใจอันดีระหว่างศิษย์เก่า 

และโรงเรียน ในการฝึกอบรมสั่งสอนให้นักเรียนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้ศิษย์เก่าได้ร่วมมือกันแก้ไข 

ปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนของอ�าเภอพิมาย ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและความเจริญทุกด้าน ส่งเสริมสวัสดิภาพของเยาวชน 

ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน แนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ เผยแพร่วิทยาการและบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์  

ใช้อักษรย่อว่า “ส.ศ.พ.ม.” (Alumni Association of Phimaiwittaya ใช้อักษรย่อว่า A.A.P.) มีส�านักงานของสมาคมตั้งอยู่ท่ี  

หอประชุมรัฐประชาสมาคาร โรงเรียนพิมายวิทยา ต�าบลในเมือง อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีคณะกรรมการสมาคม 

ดังนี้

 นายวิชา  มานะดี  นายกสมาคม 

 นายประจักษ์  ธีรพงศธร ที่ปรึกษาคนที่ 1

 นายวาทิต  ตันตราภรณ์ ที่ปรึกษาคนที่ 2

 นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง  อุปนายก คนที่ 1

 นายอนุกูล  สีชมภู อุปนายก คนที่ 2

 นายวิเชียร  ภูมิค้า อุปนายก คนที่ 3

 นายประสงค์  การค้า เหรัญญิก 

 นางขวัญจิตร์  ลิศนันท์ ผู้ช่วยเหรัญญิก

 นายไตรภพ  บุญคุ้ม แผนงานและโครงการ 

 นายสมชาย  คล่องชอบ ผู้ช่วยแผนงานและโครงการ

 นางณัฐพร  พันธ์รักษา ปฏิคม

 นางศิรีลักษณ์  รายณะสุข ผู้ช่วยปฏิคม

 พ.ต.อ.นิคม  โชติทวีศักดิ์ นิติกร

 นายจ�าเริญ  นาคดิลก ผู้ช่วยนิติกร

 นายผิน  สดกลาง นายทะเบียน

 นายสมศักดิ์  บุญหนุน ผู้ช่วยนายทะเบียน

 นายไพร  ร่มเย็น กิจกรรม

 นายนริศสันต์  ลิศนันท์ ผู้ช่วยกิจกรรม

 นายมานิตย์  พรร่มโพธิ์ ประชาสัมพันธ์

 นายบุญส่ง  รั้วไชย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 นายวสันต์  ปรางชมพู ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 นางศิริลักษณ์  วิชยพงศ์ เลขานุการ

 นางโสภิต  ภูมิค้า ผู้ช่วยเลขานุการ 

 นางสาวโสภา  อรุณใหม่ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ภารกิจแรกของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิมายวิทยา คือ การร่วมวางแผนการจัดงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

เพ่ือน�าเงินมาพัฒนาหอประชุมรัฐประชาสมาคาร ซ่ึงได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าแต่ละรุ่นเป็นอย่างดียิ่งจึงขอขอบคุณมา  

ณ โอกาสน้ี และหวังว่าในโอกาสหน้าที่จะมีกิจกรรมพิเศษเพื่อสาธารณะประโยชน์คงจะได้รับการสนับสนุนด้วยดี และ 

ในขณะนี้สมาคมก�าลังรวบรวมข้อมูลของศิษย์เก่า เพื่อประสานความร่วมมือให้เกิดผลดีตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสมาคม 

ต่อไป

16 พิ ม า ย วิ ท ย า



17พิ ม า ย วิ ท ย า



มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
  ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิมายวิทยามีข้าราชการครูจ�านวน 7 ท่าน และ ลูกจ้างประจ�าจ�านวน 1 ท่าน  

เกษียณอายุราชการ รวม 8 ท่าน ดังนี้ 

 1.  นายประจักษ์ ธีรพงศธร  

 2.  นายกษม ไชยวิชิต   

 3.  นายเทพาวุธ ห้าวหาญ  

 4.  นายอุทัย วิชยพงศ์   

 5.  นางโสภิต ภูมิค้า   

 6.  นางวิลาวัลย์ พรหมบุตร  

 7.  นางสาววจีรัตน์ นาคะนิเวศน์  

 8.  นายส�าเนา ภู่เพชร

18 พิ ม า ย วิ ท ย า



   โรงเรียนได้จัดพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557  

ณ หอประชุมรัฐประชาสมาคาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในภาคเช้า มีการจัดงานเลี้ยงในช่วงเย็น โดย นายชูเกียรติ 

วิเศษเสนา ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ให้เกียรต ิ

เป็นประธาน ซึ่ง ผู้อ�านวยการประจักษ์ ธีรพงศธร เป็นตัวแทน มอบเงิน 

เป็นกองทุนผู ้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 จ�านวน 100,000 บาท  

เพื่อน�าดอกผลใช้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนต่อไป ตลอดเวลา 

การรับราชการ ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  

เต็มเวลา ทั้งด้านการบริหาร ด้านการอบรมสั่งสอนลูกศิษย ์

ด้วยความพากเพียร อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ

ประเทศชาติ เป็นตัวอย่างในการครองตน ครองคน 

ครองงาน ท่ีเราชาวพมิายวทิยามคีวามภาคภมูใิจยิง่ 

และในโอกาสเกษียณอายุราชการ ขออ�านาจ 

คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่ งศักดิ์ สิทธิ ์

ทัง้หลาย โปรดดลบนัดาลให้ทกุท่านประสบ 

กับความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย 

สุขภาพใจแข็งแรงตลอดไปเทอญ

19พิ ม า ย วิ ท ย า



ท่านผู้อ�านวยการคนปัจจุบัน

ผู้อ�านวยการวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 

 สาขา การบริหารการศึกษา

ประวัติ

 ผู้อ�านวยการวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ  

วิทยฐานะผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ เกิดวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2502 

ที่บ้านหนองไข่น�้า ต�าบลขามสะแกแสง อ�าเภอขามสะแกแสง จังหวัด 

นครราชสีมา เป็นบุตรของ นายผ่อง และนางเกล้ียง หวังอ้อมกลาง 

สมรสกับคุณครูวิลเลียม หวังอ ้อมกลาง ต�าแหน่งครู  วิทยฐานะ 

ครูช�านาญการพิเศษ โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม มีบุตร 2 คน ปัจจุบัน 

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 87/3 หมู่ที่ 14 บ้านพุทรา ต�าบลรังกาใหญ่ อ�าเภอพิมาย  

จังหวัดนครราชสีมา

การศึกษา

พ.ศ. วุฒิการศึกษา สถาบัน

2523 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง วิทยาลัยครูนครราชสีมา

2532 ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2550 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20 พิ ม า ย วิ ท ย า



ประวัติการท�างาน

วัน เดือน ปี ต�าแหน่ง

1 ต.ค. 2533 อาจารย์ 2 โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม

28 ธ.ค. 2535 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม

7 มี.ค. 2539 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บ�ารุง

1 เม.ย.2546 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

24 ธ.ค. 2547 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา

16 มิ.ย. 2548 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านมะกอก

14 ต.ค. 2551 ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพชรหนองขาม

4 ก.พ. 2554 ผู้อ�านวยการโรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม

23 ต.ค. 2557 ผู้อ�านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา

เกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจ

 -  ผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2556 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งประเทศไทย

 -  ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น พ.ศ.2556 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7

 -  บุคคลตัวอย่างที่ท�าคุณประโยชน์แก่หมู่บ้านและสังคมส่วนรวม พ.ศ.2556 บ้านพุทรา ต�าบลรังกาใหญ่ 

  อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

21พิ ม า ย วิ ท ย า



พิธีไหว้ครู
 การไหว้ครูเป็นประเพณีอันดีงามของคนไทยที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  

และยกย่องครูอาจารย์ ผู ้ประสิทธิ์ ประสาทความรู้ให้ศิษย์ ซึ่งศิษย์ให้ความเคารพ 

นับถือด้วยใจจริง ครูผู้เพียบพร้อมด้วย คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และ 

น�ามาถ่ายทอดด้วยความวิริยะและเมตตา ส�าหรับปีการศึกษา 2557 สภานักเรียน 

ได้จัดพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน โดยลูกศิษย์แต่ละห้องได้จัดเตรียม 

พานดอกไม้ พานธูปเทียน และพวงมาลัยอย่างสวยงามมาไหว้คุณครูอย่างพร้อมเพรียงกัน

22 พิ ม า ย วิ ท ย า



นางวรกมล  ยางกลาง
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาหลักสูตรและการสอน

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

นายกัมปนาท  ศรีคัทนาม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

การบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นางสาวอรอุมา  แก้วกล้า
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

สาขาหลักสูตรและการสอน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายสมพร  บุญประมวล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นางสาวพิชญา  เหลือสุข
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

หนึ่งในความส�าเร็จ
 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในปี พ.ศ. 2556-2557 จ�านวน 4 ท่าน  

ซึ่งทุกท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการใฝ่หาความรู้ เป็นการพัฒนาตนเอง และน�าความสามารถนี้ไปพัฒนาวิชาชีพ  

และถ่ายทอดให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขต่อไป

23พิ ม า ย วิ ท ย า



นางสายฝน  ศิริทรัพย์
เกิด  28 กันยายน 2521

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

    มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ย้ายมาจาก  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 

 อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง  ครู กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

นางสาวปิยะมาศ  พยัคฆเดช
เกิด  29 มิถุนายน 2528

วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต

 (ประวัติศาสตร์)

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ย้ายมาจาก  โรงเรียนบางกะปิ

  กรุงเทพมหานคร

ต�าแหน่ง  ครู กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  

 ศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรใหม่

นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง
เกิด  5 พฤศจิกายน 2502

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

 (การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ย้ายมาจาก  โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม 

 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง  ผู้อ�านวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ  ผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ

นายสมาน  ชูมี
เกิด 9 กันยายน 2505

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต

 (บริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ย้ายมาจาก โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา  

 อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง  รองผู้อ�านวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ  รองผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ

นายธีรศิลป์  นิยมสุข
เกิด  24 กันยายน 2526

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 (การบริหารการศึกษา)

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ย้ายมาจาก  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 

 อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง  ครู กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและ

 เทคโนโลยี

นางสาวดารากร  มาแสง
เกิด 29 มีนาคม 2523

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต

 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 นครราชสีมา

ต�าแหน่ง พนักงานราชการ 

 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 และเทคโนโลยี

นายไพร  ร่มเย็น
เกิด 11 ตุลาคม 2504

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

 (การบริหารการศึกษา)

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ย้ายมาจาก โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม  

 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ  รองผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ

นายทองเหลือ  เชิดฉาย
เกิด  10 พฤศจิกายน 2505

วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ประสานมิตร

ย้ายมาจาก  โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม  

 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ 

 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวศันทิวา  ชั้นกลาง
เกิด  15 กรกฎาคม 2533

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  

 (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 พระจอมเกล้าธนบุรี

ต�าแหน่ง  พนักงานราชการ 

 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 และเทคโนโลยี

24 พิ ม า ย วิ ท ย า



นางสาวพนิดาภา  ชูตระกูล
เกิด 13 เมษายน 2533

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

 (สังคมศึกษา)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 นครราชสีมา

ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา 

 และวัฒนธรรม

นางสาวธัญญาพร  โชติทองหลาง
เกิด  8 ธันวาคม 2518

วุฒิการศึกษา  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 

 นครราชสีมา

ต�าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นางสาวมณีรัตน์  จงห่อกลาง
เกิด  3 มิถุนายน 2533

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 นครราชสีมา

ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (SP2) 

 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

Mr.Thomas  Husted
Education Bachelor 
 degree of Arts
Nationality American

Mr. Germano Jean-Pierre 
Le Roux
Education  Bachelor degree  
 of Science in 
 English minoring 
 in world history 
 and a Diploma in 
 Teaching English as 
 a Foreign Language
Nationality South African

Mr.Dave  Tyreman
Education Bachelor 
 degree of Science
Nationality British

Mr.Stephen  Ingram
Education Bachelor ‘s of 
 Upper State 
 New York University
Nationality British

นายพีรวุฒิ  ขอบแก้ว
เกิด 4 กรกฎาคม 2517

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

 (จีนศึกษา)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรัตน์ทิพา  จรัสเจริญศรี
เกิด 21 ตุลาคม 2533

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 การบัญชี

 จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 นครราชสีมา

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

 บริหารงานทั่วไป

นางสาววัลยา  ขันใส
เกิด  12 เมษายน 2533

วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต

 (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 นครราชสีมา

ต�าแหน่ง  พนักงานราชการ

 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

25พิ ม า ย วิ ท ย า



งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครั้งท่ี 64
  ด้วยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557 วันที่ 18 - 20 กันยายน 2557  

ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยโรงเรียนพิมายวิทยาได้ร่วมแข่งขัน และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2557 จ�านวน 25 กิจกรรม ท้ังนี้เพื่อเป็นเวทีให้เด็ก และเยาวชน 

ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ 

ความรู ้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นส�าคัญ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก 

และหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของไทย ในค�าขวัญ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” (One Vision,  

One Identity, One Community) นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล คือ 15 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ  

2 เหรียญทองแดง และได้ไปแข่งขันในระดับประเทศ 2 กิจกรรม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ทุ่มเทฝึกซ้อม 

จนประสบความส�าเร็จ ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
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กลุ่มสาระ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ หมายเหตุ

ภาษาไทย

การแข่งขันการเขียนเรียงความ และคัดลายมือ ม.ต้น 83 ทอง 22

การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น 87.2 ทอง 38

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.ต้น 73 เงิน 52

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ 
ม.ปลาย

91 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับประเทศ

การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น 89 ทอง 4

คณิตศาสตร์

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น 
(ประเภท 1 ทฤษฎี) 

93.8 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1

เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับประเทศ

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 
(ประเภท 2 ประยุกต์และพัฒนา) 

87 ทอง 18

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ปลาย

60 ทองแดง 38

วิทยาศาสตร์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.ต้น

80 ทอง 32

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.ต้น

86 ทอง 35

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.ต้น 71.6 เงิน 59

การประกวดมารยาทไทย ม.ปลย 80.66 ทอง 17

ศิลปะ

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.ต้น 76 เงิน 14

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.ต้น

77.7  เงิน 39

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น 93.87 ทอง 5

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ปลาย 92.7 ทอง 4

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ 
Impromptu Speech ม.ต้น

75 เงิน 11

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.ต้น 84.2 ทอง 16

การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.ปลาย 80.8 ทอง 44

การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.ต้น 50.15 เข้าร่วม 53

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.ปลาย 61.6 ทองแดง 40

การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น 86 ทอง 39

การแข่งขันการท�าอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) 
และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.ปลาย

75.5 เงิน 56

การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.ปลาย 85 ทอง 16
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สรุปผลการแข่งขันกีฬา
 ปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในด้านสุขศึกษา และรู้จัก กฎ กติกา มารยาทของกีฬาแต่ละประเภท และยังได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

กีฬาหลายรายการและประสบความส�าเร็จ สรุปได้ดังนี้

 กีฬาเปตอง
 - นางสาวพัชริดา ยศสา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 

43 “นครราชสีมาเกมส์” และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31  

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มุกดาหารเกมส์

 กีฬาเรือพาย
 - รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภท 30 ฝีพาย ในการ 

แข่งขันเรือยาวประเพณี เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจ�าปี 2557

 - รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกีฬาเรือมังกร 12 ฝีพายชาย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 31 รอบคัดเลือกตัวแทน 

ภาค 3 มุกดาหารเกมส์

 กีฬาจักรยาน
 - นายชินณภัทร สุขจรรยา ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาจักรยาน ประเภทดาวฮิลล์ การแข่งขันกีฬานักเรียน  

นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์ และ ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาจักรยาน ประเภทดาวฮิลล์ การแข่งขัน 

กีฬาเยาชนแห่งชาติครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มุกดาหารเกมส์

 กีฬารักบี้ฟุตบอล
 - ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 43 นครราชสีมาเกมส์ (เป็นการครองแชมป์การแข่งขันกีฬา 

  แห่งชาติ 5 สมัยติดต่อกัน)

 -  ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุ 15 ปี และ 19 ปี

 - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 มุกดาหารเกมส์

 - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลนานาชาติ U16 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาชลบุรี

 - รองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ศรีสะเกษเกมส์

 - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ 7 คน ลาว-อีสาน

 - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 เชียงรายเกมส์

 กีฬามวย
 - นายชัยวัฒน์ ตะล่อมกลาง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น กีฬานักเรียน  

นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

 ขอขอบพระคุณทุกก�าลังใจจากคณะผู้บริหารและบุคลากรพิมายวิทยาทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 

ทุกประเภทและเป็นก�าลังใจให้นักกีฬาทุกคนที่สละเวลาในการฝึกซ้อมอย่างจริงจัง จนได้รับรางวัลต่างๆ และน�าชื่อเสียง 

มาให้โรงเรียน ขอให้ประสบความส�าเร็จในการแข่งขันในโอกาสต่างๆ ไปด้วย
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Sportday 2014
 ในปีการศึกษา 2557 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก�าลังกาย รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ร่วมเล่นกีฬาและเชียร์กีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน�้าใจ 

เป็นนักกีฬา โดยมีคณะสีทั้งหมด 8 คณะสี ได้แก่ คณะสีชมพู คณะสีม่วง คณะสีแดง คณะสีแสด คณะสีฟ้า คณะสีน�้าเงิน  

คณะสีเหลือง และคณะสีเขียว การแข่งขันกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 29 กันยายน– 3 ตุลาคม 2557 มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา  

ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล แบดมินตัน แฮนด์บอล เทเบิลเทนนิส เซปัคตะกร้อ เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล และ 

มวยสากลสมัครเล่น และการแข่งขันกรีฑาประเภทลู่และลาน (Sportday 2014) จัดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ซึ่ง 

ผลการแข่งขันที่ส�าคัญเป็นดังนี้
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รางวัล คณะสีที่ได้รับ

ถ้วยคะแนนรวมกีฬาชาย คณะสีฟ้า

ถ้วยคะแนนรวมกีฬาหญิง คณะสีชมพู

ถ้วยคะแนนรวมกรีฑา ชาย-หญิง รุ่นอายุ 14 ปี คณะสีชมพู

ถ้วยคะแนนรวมกรีฑา ชาย-หญิง รุ่นอายุ 16 ปี คณะสีม่วง

ถ้วยคะแนนรวมกรีฑา ชาย-หญิง รุ่นอายุเกิน 16 ปี คณะสีแสด

ถ้วยคะแนนรวมกีฬา ชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีชมพู

ถ้วยคะแนนรวมกรีฑา ชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีชมพู

ถ้วยชนะเลิศความพร้อมเพรียง คณะสีชมพู

ถ้วยชนะเลิศกองเชียร์ คณะสีแสด

ชนะเลิศคณะสียอดเยี่ยม คณะสีชมพู

นักกรีฑาหญิงดีเด่น ด.ญ.เสาวลักษณ์ รัตนจันทร์ คณะสีชมพู

นักกรีฑาชายดีเด่น นายก้องภพ นามวงษา คณะสีแสด
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แชมป์กีฬาแห่งชาติ 5 สมัย 
 นักกีฬาทีมรักบ้ีหญิง 7 คนของโรงเรียนพิมายวิทยา ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43  

“นครราชสีมาเกมส์” 9 – 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นการแข่งขันและป้องกันความเป็นแชมป์ของทีมจังหวัดนครราชสีมาอีกสมัย  

ถึงแม้ว่าในปีนี้ทีมของจังหวัดต่าง ๆ จะมีการพัฒนาฝีมือ และมีความแข็งแกร่งมากขึ้น แต่ด้วยการร่วมมือร่วมใจ ความทุ่มเท 

ของนักกีฬาที่เป็นการผสมผสานระหว่างผู้เล่นที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันก็ท�าให้ทีมรักบ้ีหญิง 7 คนของพิมายวิทยา 

สามารถครองแชมป์ไปได้อีกสมัย โดยเป็นการครองแชมป์ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน โดยได้ 

ต�าแหน่งแชมป์ ดังน้ี ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 39 “ชลบุรีเกมส์” 9 – 19 ธันวาคม 2553, 

ครั้งที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์” 3 –13 มีนาคม 2555 , คร้ังท่ี 41 “เชียงใหม่เกมส์” 9 – 19 ธันวาคม 2555 , คร้ังที่ 42  

“สุพรรณบุรีเกมส์” 5 – 15 มกราคม 2557, ครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” 9 – 19 ธันวาคม 2557

 ขอชื่นชมและร่วมยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่น�าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนพิมายวิทยา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน 

ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก�าลังใจ โดยเฉพาะ คุณครูสุกิจ ปานวัชราคม, พันจ่าอากาศเอกปัญญา ทะวะดี, คุณครูสุวิมล  

พันธุ์แสง, คุณครูเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์, คุณครูประวีณา ใจเย็น, คุณครูณัฐสร ขาวสุข, คุณสมบัติ เจริญสุข และคุณ 

ครูกลุ่มสาระ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษาทุกท่านที่ดูแลนักกีฬาในการฝึกซ้อม การเดินทางและการแข่งขัน จนท�าให้ประสบ 

ความส�าเร็จ น�าความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดนครราชสีมาและพิมายวิทยาอีกครั้งหนึ่ง
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เรื่องเล่าชาวประชาสัมพันธ์
  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิมายวิทยา เป็นงานที่ให้บริการแก่ คุณครู นักเรียน บุคลากร และประชาชนท่ัวไป 
ที่มาติดต่อ-สอบถามเริ่มท�าการตั้งแต่เวลา 7.00- 16.30 น
  ทุกเช้าทุกท่านที่เข้ามาในโรงเรียนพิมายวิทยาท่านก็จะได้ยินเสียงเพลงเพราะๆ และเนื้อหาสาระดีๆ จาก 
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนพิมายวิทยา ซึ่งจะมีสมาชิกหมุนเวียนกันมาจัดรายการต่าง ๆ ในแต่ละวัน ดังนี้
 วันจันทร์ รายการรอบรั้วขาวแดง โดยสภานักเรียน ผู้รับผิดชอบคือ นางสาววณิชยา ค�าพรมมาภิรักษ์  
นางสาวกัญญารัตน์ บรรจงปรุ นางสาวจิราภรณ์ ฤกษ์พิพัฒน์ และ นายรัตนพล ประกอบกัน 
 วันอังคาร รายการสรรหามาเล่า ผู้รับผิดชอบคือ นายภัคพล รถเพ็ชร นางสาวอาทิตยา สว่างจิตร และ  
นายนครินทร์ ดวงแก้ว 
 วันพุธ รายการเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้รับผิดชอบคือ นางสาววราภรณ์ ค�่าติรัมย์  
นางสาวเบญจวรรณ เทพกลาง นางสาวธานีกา ป่ายา และ นางสาวอรพิมพ์ น�้านิล 
 วันพฤหัสบดี รายการสาระน่ารู้ ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวศิริลักษณ์ ใจมาบุตร และนางสาวประภัสสร ยังดี 
 วันศุกร์ รายการศุกร์สบายสไตล์ประชาสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวไพลิน งานแข็ง และ  
นางสาวรุ่งทิวา สิงห์เพชร 
 พวกเราในนามของผู้จัดรายการ ขอขอบพระคุณ คุณครูศรีทอง ยอดประทุม และ คุณครูวีรวรรณ หม่ันรักษา ที่ 
กรุณาให้ค�าแนะน�าและดูแลเป็นอย่างดี ท�าให้การด�าเนินรายการเป็นไปด้วยดี มีความรู้ มีความผูกพันระหว่างพี่น้องและ 
เพื่อนร่วมงาน
 นับว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีค่ามากและอยากให้เพ่ือน ๆ หาโอกาสท�ากิจกรรมพิเศษเช่นน้ี ไม่ว่าจะเป็นด้าน 
ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ หรือกิจกรรมจิตอาสา เชื่อว่าทุกอย่างจะสอนให้เราเรียนรู้อะไร ๆ มากขึ้น ซึ่งหาจากบทเรียนไม่ได้ 
และจะเป็นประโยชน์ในอนาคตอีกด้วย
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รอบรัว้ ขาว แดง

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัด “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม” ให้นักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 17 พฤษภาคม  

ชั้น ม.4 วันท่ี 31 พฤษภาคม และชั้น ม.6 วันท่ี 29 พฤศจิกายน มีการบรรยายธรรมจากพระมหาประเสริฐศักดิ์ ปัญญปสุโต  

เจ้าอาวาสวัดสระเพลง การให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิต จาก คุณครูคุณาวุฒิ บุญมาก 

 นอกจากนี้ยังให้ความรู้ด้านกฎระเบียบและวินัยจราจร การให้ค�าปรึกษาเรื่องเพศ การป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและโทษของสิ่งเสพติดส�าหรับเยาวชน เพื่อท่ีจะให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจ สามารถน�าไปใช้ใน 

ชีวิตจริงได้

การมอบทุนการศึกษา 
 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงเรียนพิมายวิทยา จึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ หอประชุมปาจิต โดยพิจารณานักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความเสียสละ  

มีจิตสาธารณะและช่วยกิจกรรมของโรงเรียนในด้านต่างๆซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา จ�านวน 1,988 คน 

เป็นเงินทั้งส้ิน 2,983,000 บาท 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ�านวน  1,811 คน  จ�านวนเงิน  2,721,500 บาท 

 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน  177 คน  จ�านวนเงิน  261,500 บาท 

 ขอขอบพระคุณกองทุน, มูลนิธิ และคณะครูโรงเรียนพิมายวิทยา ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งน้ี
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กิจกรรมจิตอาสา
 กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนบ�าเพ็ญตนให ้

เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณามีความเสียสละ มีความอดทน 

และมีจิตสาธารณเพื่อช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข

 ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมอาสาอย่างหลากหลาย เช่น ท�าความด ี

ถวายพ่อหลวง ลอกผักตอบชวา ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีจิตอาสา รู ้จักช่วยเหลือผู้อื่น รู ้จัก 

เอาใจเขามาใส่ใจเรา และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

แกนน�านักเรียนไทยห่างไกลสิ่งเสพติด (TRC)
 แกนน�านกัเรยีนไทยห่างไกลสิง่เสพตดิ (TRC) เป็นโครงการทีโ่รงเรยีนพมิายวทิยาร่วมกบัสภากาชาดไทย  มจีดุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนเป็นตัวอย่างและเป็นแม่แบบ ในการเฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน สอดส่องดูแล ให้ความรู้เก่ียวกับสารเสพติด  

มีสุขภาพ พนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

 โดยแกนน�านักเรียนไทยนั้นจะท�าหน้าที่เป็นเครือข่ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

เป็นแกนน�าในการรณรงค์ลดโรคอ้วน และมีการสร้างเครือข่ายลงไปสู่ผู ้ปกครองนักเรียน เพื่อช่วยกันในการเฝ้าระวัง 

สารเสพติดในโรงเรียนและหมู่บ้าน
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เยี่ยมบ้านนักเรียน
 กิจกรรมหน่ึงที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความส�าคัญ คือการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็น 

รายบุคคล ซ่ึงจะท�าให้รู้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเป็นการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน  

และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยา ครูท่ีปรึกษา 

ทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % โดยได้ด�าเนินการแล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1 ท�าให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นักเรียนคุณธรรม
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ร.ต.อ.วีรชัย เล้าสุริพงศ์ รองสารวัตรจราจร สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอพิมาย  

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ท�าความดี ประกอบด้วย เด็กหญิงจิรวรรณ ภิญโญ นักเรียนช้ัน ม.2/10, นายจักรกฤษณ์  

พวงพิมาย นักเรียนชั้น ม.3/5, นางสาวจิราพร เสาร์ร่อน นักเรียนชั้น ม.3/10 ท่ีเก็บเงินสด 20,000 บาท และบัตร ATM  

ได้บริเวณหน้าโรงเรียน และได้แจ้งกับต�ารวจเพื่อคืนให้กับเจ้าของ คือ นางศรีเรือง สนิทชอบ ขอช่ืนชมในความซื่อสัตย์ 

ของนักเรียนทั้ง 3 คน ที่เป็นแบบอย่างการท�าความดีในครั้งน้ี
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ประเพณีแห่เทียนพรรษา
“ศรัทธาแห่งธรรม งามล�้าเทียนพรรษา มหาบุญบารมี”

 ประเพณีแห่เทียนพรรษาของอ�าเภอพิมาย จัดขึ้นในวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนเทียนพรรษา 

จากวัดและหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมขบวน โดยมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดเตรียมการแสดง ขบวนประเพณีร่วมกับ 

รถเทียนพรรษาของวัดต่าง ๆ ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เป็นตัวแทนเข้าร่วมขบวนของ 

วัดเก่าประตูชัย และวัดใหม่ประตูชัย ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องได้จัดเตรียมประเพณีอันดีงามของไทยเข้าร่วมในขบวน ได้แก่  

ประเพณีท�าขวัญข้าว ประเพณีทอดกฐิน การแต่งกาย 4 ภาค ประเพณีลอยกระทง ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีบวชนาค  

ประเพณีทอดผ้าป่า ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น เราชาวพิมายวิทยามีความภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วม 

ในการสืบสานประเพณีที่ส�าคัญของท้องถิ่นให้คงอยู ่สืบไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  

รักความเป็นไทย”
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ยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 กิจกรรมชุมนุมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจากความสมัครใจของนักเรียน ที่ต้องการ 

ช่วยเหลือสังคม ซึ่งอ�าเภอพิมายเป็นเมืองที่มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ�านวนมาก  

นักเรียนจึงรวมกลุ่มเป็นชุมนุมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเท่ียว เพื่อน�าชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองพิมาย เป็นการใช้ 

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ประสบการณ์ด้านภาษาโดยตรง ได้ปฏิบัติจริง รู้จักวางแผน การแก้ปัญหา แสดงน�้าใจต่อ 

นักท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา  

ล�้าหน้าทางความคิด ประดิษฐ์งานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการน�าชมสถานท่ีท่องเท่ียวจึงสมัครเข้ารับการอบรม 

ในโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการเพิ่มศักยภาพจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองท่องเท่ียว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

การอบรมสัมนายุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รุ่นที่ 25 ณ ห้องวิมายะ โรงเรียนพิมายวิทยา โครงการให้ความรู้ 

ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีกับนักเรียนในท้องถิ่น ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พร้อมกันนี้ยังได้ทัศนศึกษา 

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และปราสาทเมืองต�่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนาสมาชิกของชุมนุม ฯ

  นักเรียนยุวอาสาสมัคร ฯ ทุกคนขอขอบพระคุณ  คุณครูยรรยง ปัญญา,  คุณครูปาริยา พงษ์นิยะกูล,  

คุณครูอ�านวย ทวี และคุณครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศทุกท่านที่กรุณาให้ค�าแนะน�าและดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิด  

จนสามารถออกปฏิบัติงานได้ด้วยความมั่นใจเต็ม 100
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TO BE NUMBER ONE
 โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการ ท่ีมีลักษณะการด�าเนินงานแบบบูรณาการ ตามพระด�าริของ  

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ท่ีทรงเน้นย�้าว่าการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดของประเทศมิอาจส�าเร็จได้ด้วยบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนทุกองค์กร ต้องร่วมแรงร่วมใจ 

และประสานความร่วมมือกัน ซึ่งมีโครงการและกิจกรรมหลายอย่าง ล้วนต้องการให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึงพาสิ่งเสพติด ส�าหรับโครงการ TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND  

CHAMPIONSHIP 2015 จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโครงการท่ีโรงเรียนพิมายวิทยาได้ด�าเนินการ 

ต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน ส�าหรับปีการศึกษา 2557 ทีม นักเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลดังนี้

 1. รองชนะเลิศ ระดับจังหวัดนครราชสีมา

 2. รองชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 3. เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

  ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2558

 ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อ�านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา ที่สนับสนุนการร่วมแข่งขัน ขอบพระคุณ คุณอนุกูล สีชมภู  

ที่กรุณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครู - อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา 

ทุกท่านที่ให้ก�าลังใจ และขอบคุณรุ่นพ่ีขาว-แดง นายศุภเชษฐ์ (โอ) - นายศุภโชติ (โอม) เศรษฐโชติ ที่ช่วยเหลือในด้านการ 

ฝึกซ้อม และขอบคุณนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วันทุกคนที่ทุ่มเท เสียสละ ในการฝึกซ้อม จนประสบความส�าเร็จน�าชื่อเสียง 

มาสู่โรงเรียนอีกคร้ัง
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“นครราชสีมาเกมส์”
 กีฬาแห่งชาติเป็นการแข่งขันที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในกีฬา รู้จักการออกก�าลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ 

พลานามัยของตน ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจ�าทุกปี ส�าหรับปี พ.ศ. 2557จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติเป็น 

เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 “นครราชสีมาเกมส์” ซ่ึงค�าขวัญการแข่งขันคือ “สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี  

ด้วยกีฬา Games for friendship and Unity” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2557 โดยมีนักกีฬาจากจังหวัด

ต่างๆเข้าร่วมชิงชัยใน 44 ชนิดกีฬา มีพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

5 ธันวาคม 2550 โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน  

มีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตาและน่าประทับใจใน 7 ชุดการแสดง ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยาได้เข้าร่วมการแสดงในชุดที่ 5  

“ที่หนึ่งแห่งศักยภาพ ยกระดับโคราชสู่สากล” รวมท้ังส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน 2 ประเภท คือ รักบี้หญิง  

7 คน และเปตอง ได้น�านักเรียนร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้อย่างสนุกสนาน
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เทศกาลเที่ยวพิมาย 
 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร เทศบาล

ต�าบลพิมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอพิมายจัดงาน 

“เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจ�าปี 2557” ระหว่างวันท่ี 5 ถึง  

9 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย บริเวณ 

ลานพรหมทัต และล�าน�้าจักราช อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

ซึ่งในปีนี้โรงเรียนพิมายวิทยามีส่วนร่วมในการแสดง แสง สี เสียง ชุด  

“วิมายะ มหัศจรรย์พันปี” เป็นคณะท�างานต้อนรับผู้เข้าชมการแสดง  

และมียุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวน�าชมปราสาทหินพิมาย  

ทั้งน้ีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้จัดร้านจ�าหน่ายสินค้าเพ่ือหา 

รายได้ไปจัดค่ายอาสาพัฒนาอีกด้วย
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อนุรักษ์เมืองเก่าพิมาย
 เมืองพิมายตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น�า้มูล เป็นแหล่งอารยธรรมความเจริญท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี  

มีหลักฐานส�าคัญได้แก่โบราณสถานปราสาทหินพิมาย ที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  

สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจและปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์เมืองเก่าพิมายแก่เยาวชน  

นักเรียนและครูผู้สอนวิชาศิลปะโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ดังนั้นศูนย์พัฒนา 

กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ โรงเรียนพิมายวิทยา ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน  

จังหวัดนครราชสีมา ส�านักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และชมรมครูศิลปะนครราชสีมา  

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ร่วมกันจัดโครงการสร้างเสริมความเข้าใจและปลูกจิตส�านึกการอนุรักษ ์

เมืองเก่าพิมาย ด้วยการเชิญวิทยากร อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนผู้ร่วมประกวด 

เขียนภาพ ซ่ึงเป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.ต้น และชั้น ม.ปลาย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557

 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน มีความรู ้

ความเข้าใจ สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นผลงานการเขียนภาพเพื่อบ่งบอกเรื่องราวการอนุรักษ์เมืองเก่าพิมาย  

เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างดี
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ค่ายดาราศาสตร์รุ่นเยาว ์
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมายวิทยา ได้จัดค่ายดาราศาสตร์รุ ่นเยาว์ วันเด็กแห่งชาติ 2558   

ระหว่างวันท่ี 10-11 ม.ค. 2558 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่นักเรียนชั้น ม.1/1 จ�านวน 40 คน ม.2/1 จ�านวน 41 คน  

และ ม.3/1 จ�านวน 41 คน จ�านวนทั้งสิ้น 122 คน ได้รับเกียรติจากท่านผู้อ�านวยการวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง มาเป็นประธาน 

ในพิธีเปิด โดยได้เชิญวิทยากรจากภาควิชาฟิสิกสฺ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

มาด�าเนินการจัดอบรม น�าโดย ท่านอาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ จ�ารัสประเสริฐ, อาจารย์ธนวัฒน์ รังสูงเนิน, อาจารย์รณกฤต  

รตันมาลา และนกัศกึษาโปรแกรมภาควชิาฟิสกิส์ จ�านวน 16 คน มกีารบรรยายความรูเ้กีย่วกบัดาราศาสตร์ กจิกรรมภาคสนาม 

จ�านวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานกล้องโทรทรรศน์ จุดดับดวงอาทิตย์ การหาเส้นผ่าศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ แอสโทรแลบ และ  

วิธีวัดต�าแหน่งของวัตถุบนท้องฟ้า ปฏิบัติการดูดาวช่วงกลางคืน ท้ังด้วยตาเปล่าและผ่านกล้องโทรทรรศน์ โดยได้รับ 

ความร่วมมือจากคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการดูแลนักเรียน 

ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลการเข้าค่ายครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์มากข้ึน จากการ 

ทดสอบ post-test นักเรียนทุกคนมีคะแนนเพิ่มขึ้น ขอขอบพระคุณ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าค่ายฯ มา ณ โอกาสนี้
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วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้จาก

กลุ่ม
สาระ

ฯ

   กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนานักเรียน 

ในด้านต่างๆ ส�าหรับปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้

 1. กิจกรรมเข้าค่าย มีดังนี้

   1.1 ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับ ม.ต้น ส�าหรับ ชั้น ม.1- ม.3 วันท่ี 14-15 มิถุนายน 2557  

    โดยมุ่งเน้นให้มีทักษะพื้นฐานทางด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และทักษะการท�าโครงงาน

   1.2  ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ส�าหรับชั้น ม.2/1 ม.5/1 และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ ์

    ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2557 ได้ศึกษา 

    ระบบนิเวศ โครงสร้างภายในของสัตว์ทะเล ด�าน�้าดูปะการังและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

   1.3 การประชุมวิชาการ โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ตอนล่าง คร้ังที่ 4 ส�าหรับนักเรียนชั้น ม.5/1และ ม.6/1 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนมุกดาหาร  

    มีการน�าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และการประกวดการน�าเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ  

    ซึง่นกัเรยีนโรงเรยีนพมิายวทิยาได้น�าโครงงานวทิยาศาสตร์เข้าร่วม 10 โครงงาน จากโรงเรยีนเครอืข่ายทัง้หมด  

    28 โรงเรียน

   1.4 ค่ายปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชั้น ม.5/1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม –  

    1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ซึ่งได้ฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์

   1.5 ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้น ม.1/1 และ ม.4/1 วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 ณ อุทยานแห่งชาต ิ

    เขาใหญ่ ได้ศึกษาระบบนิเวศป่าและเดินทางส�ารวจธรรมชาติ ศึกษาชีวิตสัตว์กลางคืน Night safari และ 

    ศึกษาดูดาว

   1.6 เยี่ยมชมนิทรรศการ NASA A HUMAN ADVENTURE THE EXHIBITION

  น�านักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย เข้าชม 

นิทรรศการ NASA A HUMAN ADVENTURE THE EXHIBITION ณ บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

วันที่ 16 มกราคม 2558 โดยมีการแสดง เทคโนโลยีอวกาศของจริง เช่น ยานอวกาศ ชุดอวกาศ ดาวเทียม ฯลฯ,  

เครื่องเล่น ทดลอง และร่วมสนุก G-Force Simulator The Globe, Space Cafe’ และของที่ระลึก 
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 2. กิจกรรมการแข่งขัน มีดังนี้

   2.1 ฟิสิกส์สัประยุทธ์ ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ วันท่ี 5 มิถุนายน 2557 

    ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

   2.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าการศึกษาปี 2557 ระดับ ม.ต้น  

    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นโครงงานประเภททดลอง เรื่องการชะลอการสุกของมะม่วง 

    ด้วยน�้าหมักชีวภาพ EM ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 600 บาท (จาก 30 ทีม) 

    2.3 การประกวดโครงงานในงานเกษตรสุรนารี 58 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันท่ี  

    6-7 มกราคม 2558 โรงเรียนพิมายวิทยามีโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย  

    จ�านวน 2 โครงงานผลการประกวดดังนี้

     - การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณมวลของไข่น�้า โดยใช้ขี้หม้อกรองในการเลี้ยงไข่น�้า ได้ 72.60 คะแนน  

     เป็นล�าดับที่ 7 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

     -  การก�าจัดเพลี้ยแป้งมันส�าปะหลังสีชมพูตัวอ่อนวัยท่ี 2-3 ด้วยสารสกัดจากผักชีฝรั่ง กะเพรา กระชาย 

     และชะอม ได้ 71.90 คะแนน เป็นล�าดับท่ี 8 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ปีการศึกษา 2557 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนในด้านคณติศาสตร์ 

หลายกิจกรรม ได้แก่ การจัดอบรมนักเรียน การจัดค่ายอัจฉริยภาพ การเข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ คณะครูเข้ารับ 

การอบรมพัฒนา ฯลฯ ดังนี้

 วันที่ 14 กันยายน 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์นักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 181 คน โดยมีคณะครูกลุ่มในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นวิทยากรพร้อม 

นักเรียนพ่ีเล้ียงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ท่ีมีจิตอาสามาจ�านวน 35 คนมาช่วยจัดกิจกรรม ท้ังนี้โครงการดังกล่าวเป็น 

โครงการต่อเนื่องซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์หรือสูงยิ่งขึ้น

 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 อบรมนักเรียนหลักสูตร พวค.ในโปรแกรม SCILAB โดย ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนินและคณะ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอบรมปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ MATH LAB  

โดย รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชคและคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในนามของสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี และสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2557 มีนักเรียนที่เข้าร่วมได้แก่ ม. 1/2 – 1/4,  

ม.2/2-2/4 และ ม. 3/2-3/4 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้โปรแกรม GSP. กิจกรรมแรลลีและการ 

พัฒนาทักษะการคิดค�านวณเพื่อรองรับการสอบ O-Net ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่อยู่นอกชั้นเรียน นักเรียนได้เห็นความส�าคัญของการน�า 

คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 

 วันที่ 12– 14 ตุลาคม 2557 นางทิพพา แก้วหนองแสง และนางสาวพวงทิพย์ แซ่พัว เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัย 

และพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสู่มาตรฐานสากลในเครือข่ายโรงเรียน  

EIS: English for IntegratedStudies ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

 วนัที ่24 – 25 ตลุาคม 2557 นางทพิพา แก้วหนองแสง น�านักเรยีนตัวแทนห้องเรยีน พวค. ม.6/1 ไปเข้าค่ายคณติศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษร่วมกับโรงเรียนกระสังพิทยาคม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

 วันที่ 26 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557นางสาวพวงทิพย์ แซ่พัว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับ 

คัดเลือกและได้รับทุนจากโครงการเสริมประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 
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  วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2557 จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนพิเศษ ตามหลักสูตร สอวน.และ พวค.ให้มีความรู้และทักษะ 

ที่จ�าเป็นตามหลักสูตร ประจ�าปีการศึกษา 2557 มีวิทยากรคือ คุณครูคณิต ครุฑขุนทด (ผู้เชี่ยวชาญประจ�าศูนย์คณิตศาสตร์

โอลิมปิก สอวน.โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา)

  เข้าร่วมการแข่งขันโซโดกุและ A-MATH รายการ แม็กซ์พอยส์ เอแม็ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 9 ชิงโล่ 

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรและพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ 

ภาษาไทยให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในภาษาไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย  

รักการอ่านและเขียนภาษาไทย และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะทางภาษาไทย  

จึงมีการจัดโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรรวมท้ังพัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียนในด้านต่างๆ ในป ี

การศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้

กิจกรรมวันสุนทรภู่
 วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่ ซ่ึงท่านได้รับการยกย่องในเป็นบุคคลส�าคัญของโลก จากองค์การ 

ยูเนสโก เพื่อเป็นการร�าลึกถึงกวีเอกคนส�าคัญท่านนี้จึงได้จัดงานขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมปาจิต ใช้หัวข้อ 

“จินตนาการในผลงานสุนทรภู่” ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยหลายกิจกรรม เช่น การแต่งค�าประพันธ์  

การเขียนเรียงความ การคัดลายมือ การวาดภาพ การอ่านจับใจความส�าคัญ การเขียนตามค�าบอก การพูดสุนทรพจน์  

การอ่านท�านองเสนาะ และการแต่งกายในวรรณคดี รวมถึงมีการแสดงจาก ชุมนุมนาฏศิลป ์ ชุมนุมภาษาจีน  

ชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรีของวง Phimai Teacher Band และการแสดงลิเก 

ของคณะภาษาไทยบันเทิงศิลป์ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมล้วนได้รับความสนใจจากนักเรียน โดยเฉพาะการแสดงลิเกซึ่งได้สร้าง 

ความประทับใจให้แก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก 

ค่ายรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน
 ค่ายรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ 

ส่งเสริมการอ่าน ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และงานห้องสมุด ได้ร่วมกัน 

จัดอย่างต่อเน่ืองทุกปี เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน  

และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความส�าคัญของการอ่านและน�าไปสู่การใฝ่รู ้ 

ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งแก่ตนเองและสังคมต่อไป 

 ในปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 โดยมี 

คณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นวิทยากร และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ช่วย ซึ่งกิจกรรมแต่ละฐาน 

เน้นสาระและความบันเทิงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ระดมพลังความคิดและ 

สมองในการทายปัญหา ได้ใช้ทักษะการอ่านและได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็น 

กิจกรรม Walk Rally โดยแบ่งออกเป็น 10 ฐาน ใช้เวลาฐานละ 25 นาที  

ซึ่งนักเรียนที่เข้าค่ายต่างได้รับความรู้ ความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน 

ไปพร้อม ๆ กัน 
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ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาอัจฉริยภาพ)
 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาอัจฉริยภาพ) เป็นกิจกรรมท่ีต้องการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ 

และทักษะด้านภาษาไทย มีเจตคติที่ ดีต ่อภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจ�าชาติ ส ่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจและ 

ความสามารถในภาษาไทยมีทักษะที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรม 

ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง ในปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันท่ี 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องเรียน 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษามหาราช มีคณะครูและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นวิทยากร โดยมีกิจกรรม 

เช่น การอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) การเขียนเรียงความและคัดลายมือ การท่องอาขยานท�านองเสนาะ พาทีสร้างสรรค์  

การแต่งกลอนสุภาพ การแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ และหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้ได้พัฒนาตนเองในส่ิง 

ที่สนใจและมีความสามารถเป็นอย่างมาก

51พิ ม า ย วิ ท ย า



กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Christmas Day 2014

 ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทางภาษาและ 

เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขโดยได้จัดงานสัปดาห์ภาษาอังกฤษที่มีการตอบค�าถามภาษาอังกฤษ (English Quiz),  

การประกวดวาดภาพ (Art Competition), การประกวดป้ายนิเทศ (Board Decoration) และการประกวดร้องเพลง  

(Singing Contest) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในการเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก และมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส 

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนมาร่วมในพิธีเปิด มีการแสดง 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 การเล่นเกมส์ทางภาษา และตอบค�าถามชิงรางวัล และตื่นตาตื่นใจ กับการมาเยือน 

ของซานตาครอสพร้อมของขวัญและขนมมากมายที่น�ามาแจกในนักเรียนและคณะครู บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุก  

สดชื่น และอิ่มเอมกับความสุขส�าหรับคริสต์มาสในปีนี้ 
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ศนูย์ญีปุ่น่
 ปีการศึกษา 2557 ศูนย์ภาษาญ่ีปุ่นโรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน  

นอกจากการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในห้องเรียนแล้ว ยังน�านักเรียนเข้าร่วมการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  

ครั้งที่ 4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน  

2557และน�านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี ้

ศูนย์ฯยังได้รับการเยี่ยมชมการเรียนการสอนจากพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น น�าโดย Mr. TatsushiFukunaga  

ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น จาก JAPANESE FOUNDATION BKK ประจ�าประเทศไทยได้รับการเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียน 

การสอนภาษาญี่ปุ่นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะพัฒนานักเรียนให้สามารถใช้ภาษาญ่ีปุ่น 

ได้ดีขึ้นด้วย
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การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี มีวัตถุประสงค์ส�าคัญให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน  

ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท�างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และสามารถพัฒนา 

ตนเองจากประสบการณ์ตรง ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดให้มีการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 

รุ่นใหญ่ ชั้น ม. 2 เป็นประจ�าทุกปี ในปีนี้ได้จัด ณ ค่ายลูกเสือเสือป่าแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 26-28 มกราคม 2558 

ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข สนุกสนาน มีความประทับใจในหลายกิจกรรม เช่น การเดินทางไกล การเข้าฐาน 

ผจญภัย การประกอบอาหาร การสร้างโมเดลหอคอย และกิจกรรมรอบกองไฟ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอขอบคุณ 

คณะผู้ก�ากับลูกเสือ-เนตรนารีทุกท่านท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการเข้าฐานต่าง ๆ และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ท�าให้นักเรียนได้ท�า 

กิจกรรม อย่างมีความสุข สร้างร้อยยิ้ม ได้รับประสบการณ์ตรง สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
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งานแนะแนวการศึกษา 
 งานแนะแนวการศึกษาขอขอบคุณ คณะผู ้บริหาร คณะครู  

ทีมงานแนะแนวการศึกษาทุกท่าน และนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมกับ 

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของงานแนะแนวการศึกษาในรอบ1 ปี  

ที่ผ่านมา อาทิ ค่ายแนะแนวการศึกษา และพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์  

ครั้งที่ 19 กิจกรรมพี่พบน้อง กิจกรรมทบทวนความรู้สู ่มหาวิทยาลัย  

กิจกรรมสานฝันสู่สถาบันอุดมศึกษาและกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ 

สู่สนามสอบ O-NET งานแนะแนวการศึกษาจะมุ่งมั่น ริเร่ิม สร้างสรรค์  

และพัฒนากิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อลูกศิษย์ของเราชาวพิมายวิทยา 

ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

55พิ ม า ย วิ ท ย า



เป้าหมายชีวิต
 “การศึกษา” เป็นสิ่งส�าคัญที่สามารถพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ท�าให้เรามีความรู้ มีความสามารถ และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง 
และสังคมได้ ท�าให้เราเป็นผู้ที่มีคุณค่า น่าเชื่อถือ มีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น รู้เท่าทันเหตุการณ์และบุคคล เอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ และ 
อีกมากมายท่ีการศึกษาสามารถบันดาลให้เป็นได้ ดังน้ันหากใครมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษา ไม่ว่าระดับใด ขอให้ไขว่คว้าโอกาสนั้นไว้ เพราะ 
โอกาสดี ๆ อาจจะไม่อยู่กับเราเสมอไป
 ก่อนอ่ืนต้องขอกราบสวัสดีคณาจารย์โรงเรียนพิมายวิทยาทุกท่าน สวัสดีน้อง ๆ ขาวแดงทุกคน และขอขอบพระคุณบรรณาธิการ  
วารสารพิมายวิทยา ที่กรุณาให้โอกาสผมได้เล่าประสบการณ์ ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับน้อง ๆ นะครับ พี่เป็นศิษย์เก่าพิมายวิทยา จบไปเมื่อ 
ปีการศึกษา 2543 เป็นลูกชายคนโตของ พ.ต. ไพรัตน์ และ คุณครูประทีป เวงสูงเนิน ชื่อ นายพลเทพ เวงสูงเนิน ขณะนี้เป็นอาจารย์สอน 
อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเด็กธรรมดาที่เรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนสุริยาอุทัย  
ชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่โรงเรียนพิมายวิทยา มีนิสัยเป็นคนขี้อาย แต่เม่ือได้ท�ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียนก็กล้าแสดงออกมากขึ้น ชีวิตก ็
สนุกสนานและมีค่ามากขึ้นด้วย โดยในชั้นประถมได้เป็นสมาชิกวงเมโลเดียนของโรงเรียน ได้ฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบ ขยัน อดทน รู้จัก 
การท�างานเป็นทีม และที่มากกว่านั้น คือ ความผูกพันที่มีให้กับเพื่อนทุกคน ในระดับมัธยมได้เล่นฟุตบอลให้กับทีมโรงเรียน มีเพื่อนสนิทมากขึ้น  
รู้จักโลกมากขึ้น มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น เพราะต้องเจอกับผลการแข่งขันที่มีทั้งแพ้และชนะ แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ทิ้งการเรียนและโชคดีที่มีครอบครัว 
ที่อบอุ่น คอยดูแลและให้ก�าลังใจอย่างใกล้ชิด อาจจะเป็นด้วยเหตุนี้จึงไม่กล้าท�าตัวแตกแถวออกนอกกฎระเบียบสักเท่าไร ประกอบกับมีแม่ 
เป็นคุณครูท่ีโรงเรียนด้วย ยิ่งต้องระวังตัวมากกว่าเพื่อน ๆ เป็นสองเท่า ซึ่งผลการเรียนก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจ อยู่ล�าดับต้น ๆ ของชั้น แต่ก็ม ี
ปัญหาบ้างตอนที่จบ ม. 6 แล้วจะเรียนต่ออะไร ก็อาศัยขยันสอบโควตากับเพื่อน ๆ ตามที่ตนเองมีสิทธิ์ ก็สอบติดอยู่หลายแห่ง แต่มาถึงตอน 
ที่ต้องตัดสินใจเลือกก็เป็นปัญหา เลยไปปรึกษาอาจารย์แนะแนวบวกกับความคิดเห็นของครอบครัวที่อยากให้เรียนด้านเกษตร ก็กลับมาดูตัวเอง 
และรู้ว่าชอบคณิตศาสตร์และฟิสิกส์มาก จึงลงเอยที่วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง อยู่ใกล้บ้าน 
และค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนัก คุณแม่โอเคมากเลย ทุกคนในครอบครัวมีความสุข นับเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนได้ไม่ยากนัก 
 แต่ใครจะรู้ว่าชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย มันช่างแตกต่างกับชีวิตมัธยมโดยสิ้นเชิง เพราะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบสูง ทั้งกับตัวเอง 
และการเรียน ไม่มีใครมาบังคับ อาจารย์ก็ดูจะไม่สนใจเราเท่าไหร่เพราะเห็นว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว กว่าจะปรับตัวได้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน  
ใครท่ีปรับตัวไม่ได้ก็ต้องออกจากระบบไป ส�าหรับพี่ที่เน้นเป็นหลักคือ การเรียน แต่ก็ยังท�ากิจกรรมพิเศษของคณะอยู่ เช่น การออกค่ายอาสา 
พัฒนา ค่ายวิชาการ การแข่งขันกีฬาของคณะ ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ช่วยท�าให้เรามีการปรับตัวได้ดีขึ้น รู้จักระบบการท�างาน เข้ากับสังคมภายนอก 
ซึง่เป็นเรือ่งจรงิของชวีติได้เรว็ขึน้ นบัว่าประสบการณ์เหล่านีเ้ป็นประโยชน์ในการท�างานเป็นอย่างมาก และทีค่ดิอยูเ่สมอคอื ต้องไม่ท�าให้ครอบครวั 
ผดิหวงั ในทีส่ดุ 4 ปีทีข่อนแก่นกไ็ด้ วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ มาชืน่ชมเป็นผลส�าเรจ็ นบัเป็นอกีหนึง่ความภาคภูมใิจของครอบครวั ทีพ่ีท่�าได้อกีครัง้
 จากการที่เป็นคนติดบ้าน จึงพยายามสมัครงานในภาคอีสาน กว่า 30 บริษัทก็ไม่ได้ แต่กลับไปได้งานที่บริษัทโภคภัณฑ์อะควอเท็ค  
จ.ชลบุรี เป็นบริษัทในเครือ CP ที่วิศวกรหลายคนใฝ่ฝัน ..ก็ขยันในการท�างาน มีความสุขพอสมควร ได้เงินเดือนสูงมากส�าหรับวิศวกรจบใหม่ 
อย่างเรา ได้เงินในการท�างานนอกเวลา ได้โบนัสตอนสิ้นปี แต่สักระยะหนึ่งมาคิดดูมันยังไม่ใช่ทางของเรา เพราะพ่ีคิดว่า เงินไม่ใช่ค�าตอบทั้งหมด 
ของชีวิต จึงลาออกจากงานมาเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหาโอกาส 
ที่ใช่ให้กับตัวเองอีกครั้ง 
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 ในขณะที่เรียน ก็ท�างานหารายได้พิเศษไปด้วย และหนึ่งในงานนั้น คือ  
การสอนพิเศษให้กับน้องมัธยมและรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ถ่ายทอดความรู้ ได้หา 
วิธีการท�าให้เขาเข้าใจบทเรียน ได้ช่ืนชมในความส�าเร็จของน้องที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 
ได้ เข้าเรียนทหาร ต�ารวจได้ มันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสุขอย่างมากที่ได้ 
สร้างคน และรู้สึกว่าน่ีเป็นเป้าหมายในชีวิตของเรา คือ การสร้างคนมากกว่าการ
สร้างเงิน 
 หลังจากจบการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล มีตัว 
อักษร ดร. น�าหน้าชื่อ ก็มุ่งท�างานที่ตัวเองรักและมีความสุขท่ีได้ท�า โดยสมัครเป็น 
อาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา และถ่ายทอด 
ความรู้ให้กับลูกศิษย์สมดังที่ต้ังใจไว้ และที่เลือกท�างานท่ีนี่เพราะเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่ใกล้บ้านมากที่สุด จะได้มีโอกาสดูแลแม่ด้วย

 ชีวิตโดยทั่วไปใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไป ก็มีอุปสรรคบ้างแต่พี่ก็คิดเสมอว่า  
อุปสรรคเป็นเสมือนเครื่องทดสอบความสามารถ ถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้ก็จะ 
ช่วยให้เราแข็งแกร่งข้ึน และเม่ือเจอกับมันอีกเราจะไม่ท้อถอย เราจะต้องมีสติและ 
คิดหาทางแก้ไขให้ได้ สิ่งส�าคัญของพี่ก็เป็นครอบครัวเช่นเคย เพราะคนท่ีรักและ 
หวังดีกับเรามากที่สุดก็คือคนในครอบครัวนั่นเอง...เขาจะมีค�าตอบที่ใช่ให้กับเรา 
เสมอ
 ล่าสุดที่พ่ีได้มีโอกาสเข้าไปในโรงเรียนในวันทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา  
ได้ร่วมกับเพื่อน ๆ ในรุ่นบริจาคสมทบทุนและท�าบุญกับสถานศึกษาที่เรารักและ 
หล่อหลอมให้เราได้เป็นคนดี ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของอาคารสถานท่ีและได้ 
ทราบความก้าวหน้าของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งขอดีใจกับน้อง ๆ และอยากให้ 
ทุกคนเห็นความส�าคัญของการศึกษา ไขว่คว้าโอกาสดี ๆ นี้ไว้
และร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับพิมายวิทยาต่อไป

 สุดท้ายผมต้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเมตตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ผม 
และเพื่อน ๆ จนประสบความส�าเร็จในชีวิตเช่นน้ี พวกเราจะระลึกในพระคุณนี้ตลอดไป และอยากฝากถึง 
น้องๆ ว่า เป้าหมายในชวิีตเป็นส่ิงส�าคญั ถ้าเรามเีป้าหมายทีชั่ดเจนและควบคมุความคดิ การกระท�าให้เข้าถงึ 
เป้าหมายได้เร็วเท่าไร เราก็จะประสบความส�าเร็จได้เร็วเท่านั้น และความส�าเร็จทุกอย่างที่ได้มา ใช่ว่าจะได้มา 
จากโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต แต่ทุกความส�าเร็จได้มาด้วยความมานะพยายาม ความอดทน มุ่งม่ันและรัก 
ในสิ่งที่ท�าทั้งสิ้น ท่ีส�าคัญอีกอย่าง คือจงรักครอบครัวให้มาก หาโอกาสตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ให้ได ้
ตลอดเวลา ไม่ต้องรอวลาให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ มีงานท�าที่มั่นคงก่อนแล้วค่อยตอบแทน...... ซึ่งในขณะนี้การที ่
น้องตั้งใจเรียน อยู่ในโอวาทและท�าสิ่งดี ๆ ให้ท่านยิ้มได้ ก็เป็นการตอบแทนพระคุณท่านในระดับหนึ่งแล้ว.... 
แล้ววันนี้น้องท�าอะไรให้ท่านยิ้มได้หรือยัง !
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ณ แห่งน้ี... 

ที่พักใจ
บ้านหลังน้ีที่เคยเอ่ยค�ารัก

บ้านหลังน้ีได้ทอถักความสดใส

บ้านหลังน้ีสร้างความรู้จนเข้าใจ

บ้านหลังน้ีคือสายใยพิมายวิทยา

ไม่มีแล้วเข้าแถวทุกตอนเช้า

ไม่มีแล้วเร่ืองราวให้สุขสันต์

ไม่มีแล้วเพื่อนพ้องเคยพบกัน

ไม่มีแล้ววันน้ันวันของเรา

เหลือเพียงภาพความทรงจ�าเม่ือคร้ังก่อน

ที่สะท้อนย้อนกลับมาพาให้เหงา

คิดถึงเพื่อนคิดถึงครูผู้ขัดเกลา

ถึงวันน้ีมีเพียงเงาความทรงจ�า

ช่ือพิมายวิทยาตราตรึงจิต

ให้หวนคิดยามได้ยินถวิลหา

แหล่งความรู้ควบคู่กับปัญญา

พัฒนาคนดีศรีสังคม

จากวันแรกที่เข้าสู่โรงเรียนใหญ่

ศูนย์รวมใจขาวแดงแหล่งสร้างสรรค์

ศิลปะโดดเด่นเห็นทั่วกัน

กีฬาน้ันก็เล่ืองลือมาเน่ินนาน

นาฏศิลป์งดงามอร่ามช้ี

อีกดนตรีไพเราะเสนาะขาน

แหล่งความรู้คู่ความดีนิรันดร์กาล

ปณิธานขาวแดง แหล่งคุณธรรม
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น�้ามีปลาฟ้ามีนกหญ้าปลกเขา

ส่วนโรงเรียนสร้างให้เราหม่ันศึกษา

ให้ความรู้คู่ความคิดวิทยา

สร้างวิชาความคิดจิตละไม

ณ ที่น้ีพวกเราได้ถูกสร้าง

ช้ีแนวทางอนาคตพาสดใส

ที่แห่งน้ีคือความหวังที่ห่วงใย

ณ แห่งน้ีที่พักใจพิมายวิทยา

เมืองพิมายปราสาทหินถิ่นเมืองปราชญ์

เด็กฉลาดปราดเปร่ืองเร่ืองหนังสือ

เพราะมีแหล่งความรู้เป็นคู่มือ

เล่ืองลือช่ือพิมายวิทย์จิตอุดม

พระพุทธรูปปางประทานตระหง่านเด่น

ประดุจเป็นพรชัยให้สุขสันต์

ลูกขาวแดงเคารพอภิวันท์

จะยึดม่ันความดีมิเสื่อมคลาย
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PHIMAIWITTAYA  World Class Standard Schoolอ�าลาสถาบัน
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รุ่น “ฉัตรฟ้า” ท่ีก�าลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

ที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะท้ังการเรียนใน 

ห้องเรียน และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันซึ่งจะมีท้ังความสนุกสนาน มีสุข มีทุกข์  

มีอุปสรรค มีกิจกรรมท่ีต ้องท�ามากมาย แต่นักเรียนทุกคนก็ฟันฝ่ามาด้วย 

ความตั้งใจ ด้วยความรักและมิตรภาพของความเป็นเพื่อนท่ีมีให้แก่กัน มาจน 
ใกล้เส้นชัยในวันนี้ คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรทุกฝ่าย ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบกับความสุข สมหวัง  

มีก�าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนที่สูงขึ้น และมุ่งสู่การประกอบอาชีพท่ีสุจริต ม่ันคงตลอดไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
ครูที่ปรึกษา  คุณครูเบญจวรรณ  คล่องชอบ

คุณครูพวงทิพย์  แซ่พัว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2
ครูที่ปรึกษา  คุณครูประทีป  เวงสูงเนิน  

คุณครูขวัญจิตร์  ลิศนันท์
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3
ครูที่ปรึกษา  คุณครูไกรจิตร์  อมัติรัตนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4
ครูที่ปรึกษา  คุณครูระพีพรรณ  ดวงใจ

 คุณครูกัญจนพร  ยวนกระโทก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5
ครูที่ปรึกษา  คุณครูจิตร์นภา  อุดมผล

คุณครูอมรพันธ์  โสวรรณา
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6
ครูที่ปรึกษา  คุณครูจารึก  สินปรุ

  คุณครูวัลยา  ขันใส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7
ครูที่ปรึกษา  คุณครูวิทยา  บุญโยธา

  คุณครูพนารัตน์  มะลิงาม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสุวรรณา  วิโรจน์

 คุณครูธีรนันท์  นามเสริมศรี
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9
ครูที่ปรึกษา  คุณครูรัตนาวดี  สิงห์พิมาย

  คุณครูธนวัฒน์  ธีรพงศธร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10
หัวหน้าระดับชั้น ม.3  คุณครูอดุลย์  สิงห์พิมาย

ครูที่ปรึกษา  คุณครูรัศมี  สุขเกษม
 คุณครูนวภัทร์  สมานพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11
ครูที่ปรึกษา  คุณครูเชษฐพงษ์  ผึ้งทอง

  คุณครูณัฐสร  ขาวสุข
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12
ครูที่ปรึกษา  คุณครูอุบลพรรณ  สิทธิถาวร

  คุณครูบัณฑิต  เหล่าเจริญ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/13
ครูที่ปรึกษา  คุณครูเฉลิมพงษ์  ผลโกสุก

 คุณครูพิชญ์สินี  พวงจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/14
ครูที่ปรึกษา  คุณครูวีรจินต์  นาคะนิเวศน์

  คุณครูบวรพงศกร  ชมทวี
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1
ครูที่ปรึกษา  คุณครูนันท์นภัส  เชิดฉาย

 คุณครูทิพพา  แก้วหนองแสง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสุรพงษ์  สุขเกษม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3
ครูที่ปรึกษา  คุณครูเบญจวรรณ  จินดาฤทธิ์

คุณครูสุวิมล  พันธ์แสง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4
ครูที่ปรึกษา  คุณครูยุพิน  สืบประยงค์

คุณครูโสภา  อรุณใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5
ครูที่ปรึกษา  คุณครูรุ่งทิพย์  โด่งพิมาย

คุณครูพุฒิพัฒน์  อติวัฒน์อังกูร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6
ครูที่ปรึกษา  คุณครูอารยา  รอดพิพัฒน์

 คุณครูพัชรนันท์  กุลวรพิศิษฐ์
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7
ครูที่ปรึกษา  คุณครูอุทัย  วิชยพงศ์

  คุณครูจรัญ  เข็มพิมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8
ครูที่ปรึกษา  คุณครูธนู  พงษ์พิมาย

  คุณครูไพโรจน์  แสงสว่าง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9
ครูที่ปรึกษา  คุณครูอ�านวย  ทวี
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสมพร  บุญประมวล

  คุณครูบรรจง  หมอก็เป็น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/11
ครูที่ปรึกษา  คุณครูจักรกฤษณ์  ดาวไธสง

 คุณครูศรีทอง  ยอดประทุม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/12
ครูที่ปรึกษา  คุณครูรขต วรรณะศิลปะ

คุณครูมธาวี  วรรณะศิลปะ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13
ครูที่ปรึกษา  คุณครูชีวรัตน์  ช�่าชอง

คุณครูสิทธิกร  พะวิขุณี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/14
ครูที่ปรึกษา  คุณครูสุรชัย  โชติกลาง

คุณครูทองเหลือ  เชิดฉาย
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เรื่องจากสภานักเรียน
 สภานักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส�าคัญเพื่อร่วมคิด ร่วมท�าในการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึ้น  

ในปีการศึกษา 2557 มี นายสุทัศน์ จันทร์หอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/4 เป็นประธานนักเรียน และมีคณะกรรมการ 

ของสภานักเรียนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ มี คุณครูศิรีลักษณ์ รายณะสุข และคณะเป็นครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน  

ซึ่งได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อจัดท�าโครงการต่างๆ ท้ังท่ีเป็นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ความเป็นเลิศทางวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมร่วมกับชุมชน ซ่ึงโครงการที่สภา

นักเรียนได้ด�าเนินการประกอบไปด้วย พิธีไหว้ครู, การรณรงค์การจัดระเบียบแถวและการเดินแถว, การท�าบุญตักบาตร 

วันธรรมสวนะ, โครงการ PMI, การประกวดมารยาทไทย, การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา,  

การประกวด Talk Show ลดภาวะโลกร้อน, การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ, การท�าดีถวายในหลวง, การท�าบุญตักบาตร 

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่, การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน, กิจกรรมจิตอาสา
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เกิด  21 กรกฎาคม 2528 
เป็นลูกของ  นายวิทยา และ นางมุกดาวดี อารยะพงศ์พาณิชย์
การศึกษา  ประถมศึกษา โรงเรียนสุริยาอุทัย
 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพิมายวิทยา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพิมายวิทยา 
 (จบ ม.6 ปีการศึกษา 2547) 
 ปริญญาตรี  ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) 
   เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะจิตรกรรม
   ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์) 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงผลงาน
นิทรรศการกลุ่ม
2557 - “Breaking and Reconstructing” 
  ศิลปะร่วมสมัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  ณ Gallery 8 , London , England
 - “8 ปี ยวุศลิปินสร้างสรรค์งานศิลป์” ณ หอศิลป์ร่วมสมยั
   ราชด�าเนิน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 - The First Exhibition of Thai Contemporary Art 
   ณ Grand Hall, River City 
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 - “โลกใบนี้(ไม่)ต้องมีเธอ” One East Asia, Singapore
2556 - “พันธนาการกับค�าลวงท่ีหอมหวาน” One East Asia,  
  Singapore
2555 - “โลกแบน” นทิรรศการวทิยานพินธ์นกัศกึษาปริญญาโท
   หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 - “นิทรรศการแสดงผลงานโครงการสร้างสรรค์ศิลปิน 
  ร่วมสมัย  ครั้งที่ 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
  กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 -  The 3rd Young Artists Talent Art Exhibition
   Los Angeles, USA.
2553 - นทิรรศการศิลปะนพินธ์นกัศึกษาปรญิญาตรี ณ หอศิลป์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 - “กรอบคนเมือง” ณ Teeoli-d’ Walks of Art Space
   กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ 
  คร้ังท่ี 26

2551 -  นิทรรศการ “จิตรกรรมส�านึกต่อวิกฤตการณ์

  สิ่งแวดล้อม”

2550 - นิทรรศการ “จิตรกรรมภาพทิวทัศน์ 2550-2551”

2549 - นิทรรศการผลงาน “Computer Art” ณ หอศิลป์

   มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

นิทรรศการเดี่ยว

2557 - “สุภาพสตรี บู้ระห�่า คร้ังที่ 2” ณ ARDEL Gallery of  

  Modern Art กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

2555 - “สุภาพสตรี บู้ระห�่า คร้ังที่ 1” ณ ARDEL Gallery of  

  Modern Art กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เกียรติประวัติ

2556 - รางวัลยอดเยีย่มอนัดับ 1 การประกวดจติรกรรมร่วมสมยั

   พานาโซนิค คร้ังที่ 15

2555 -  รางวัลยอดเยีย่มอนัดับ 1 การประกวดจติรกรรมร่วมสมยั

   พานาโซนิค คร้ังที่ 14

 -  รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก 

  คร้ังที่ 1

  -  ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปิน 1 ใน 12 คนจากโครงการ 

  บ้านด�า จังหวัดเชียงราย ไปศึกษาดูงานท่ีสหรัฐอเมริกา

 -  ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะ 

   มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

2554 -  รางวัลยอดเยี่ยมโครงการประกวดศิลปกรรม 

   “น�าสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” คร้ังท่ี 23 

2552 -  ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล ประเภทเรียนดี

   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 -  ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปะ 

   มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

2547 -  รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพแมวโคราช

   ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

2545 - วาดภาพจิตรกรรมสีน�้า ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราช- 

  สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระราชวังสวนจิตรลดา

2543 - รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

   สยามบรมราชกุมารี ชนะเลิศศิลปินมิรินด้า ครั้งที่ 9

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2541 - รางวัลชนะเลิศโครงการวาดภาพและเปลี่ยนวัฒนธรรม

  ไทย - ญี่ปุ่น 

นางสาวอัญชลี อารยะพงศ์พาณิชย์
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 จากการอ่านประวัติและผลงานของ นางสาวอัญชลีแล้ว  
ทุกท่านคงจะมีความรู้สึกเดียวกัน คือ ภาคภูมิใจแทนครอบครัว ชื่นชม
และแอบทึ่งในความสามารถของผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมาก..... ใครจะนึก 
ว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ท่ีมีนิสัยขี้อายท่ีมีบ้านอยู่ต�าบลนิคมสร้างตนเอง  
อ�าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จะก้าวขึ้นมาเป็นจิตรกรที่มากด้วย
ความสามารถเช่นนี้ ซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่า ความส�าเร็จเหล่านี้ได้มาจาก
ความรักความหลงใหลในการวาดภาพตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็ก ประกอบกับ
การเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดจากพ่อแม่ ให้ความส�าคัญกับการศึกษาและความ 
สามารถพิเศษของลูกทุกคนเป็นอย่างดี นอกจากน้ียังปลูกฝังให้ลูก ๆ ม ี
ความมานะอดทน มีความรับผิดชอบในงานของครอบครัว โดยแบ่งงาน 
ให้ทุกคนท�าในวันหยุดหรือก่อนไปโรงเรียน ให้ทุกคนช่วยเหลือพ่อแม ่
ในการค้าขาย สนับสนุนให้ลูกได้ท�าและเรียนในสิ่งที่ชอบ อย่างเช่น 
เธอชอบวาดรูปก็ส่งเสริมให้เข้าประกวดในงานต่าง ๆ เม่ือมีโอกาส หรือ 
ในช่วงที่จะจบ ม. 6 ก็หาสถานศึกษาท่ีมีชื่อเสียงให้เรียน ส่งเธอไปเข้า 
หลักสูตรติวเข้มเกี่ยวกับการวาดภาพท่ีกรุงเทพ เพื่อท่ีจะได้เรียนในสาขา 
ที่ชอบ ซึ่งเธอก็ใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการสอบเข้าเรียนต่อ  
และผลลัพธ์ท่ีออกมาก็ไม่ท�าให้ผิดหวัง เธอสอบได้คณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 
ชั้นน�าในด้านศิลปะของประเทศ จากความส�าเร็จนี้นอกจากแรงหนุนจาก 
ครอบครัวแล้ว เธอยังฝากขอบพระคุณคุณครูในกลุ่มสาระศิลปะโรงเรียน 
พิมายวิทยาทุกท่านโดยเฉพาะ คุณครูเรณู สุขเกษม คุณครูวิลาวัลย์  
พรหมบุตร และคุณครูธงชัย นิยมสุข ที่ช่วยดูแลแนะน�า ให้ก�าลังใจ  
รวมทัง้ฝึกฝนความสามารถด้านการวาดภาพให้เธอ ซ่ึงเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั
ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 จากการฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอและด้วยนิสัยชอบงานด้าน 
ศิลปะ จึงท�าให้เธอได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
ได้รับรางวัลเป็นก�าลังใจเป็นระยะ ๆ แต่ท่ีภูมิใจมากท่ีสุดคือในชั้น ม. 3 ที ่
เข้าแข่งขันวาดภาพโครงการศิลปินมิรินดา คร้ังท่ี 9 ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ หัวข้อ “อนาคตของฉัน” ซึ่งมีผู ้แข่งขันร่วม 3,000 คน  
ก็ตื่นเต้นมากเพราะแต่ละคนมาแบบจัดเต็ม อุปกรณ์พร้อม กระดาน 
เลอะไปด้วยสี คือน่าจะผ่านศึกมาอย่างโชกโชน การแข่งขันก็กดดันด้วย 
เร่ืองของเวลา หัวข้อและจ�านวนผู้แข่งขัน แต่ก็คิดเพียงว่าจะท�าให้ดีที่สุด 
ก็น่าจะโอเค ได้รางวัลก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่พอประกาศผลว่าได้รางวัล 
ชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกุมารี ก็ดีใจกันทั้งครูทั้งนักเรียนและเป็นปลื้มไปถึงครอบครัวด้วย
 พอไปเรียนในมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวเป็นอย่างมาก  
ท้ังตัวเองและการเรียน แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีและคิดเสมอว่าไม่อยาก 
ท�าให้พ่อแม่ทุกข์ใจ เพราะท่านเหนื่อยกับการท�างานเพื่อหาเงินให้เราเรียน 
ก็พอแล้ว จึงต้องตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดและก็ท�าส�าเร็จ ได้เกียรตินิยม 
อันดับ 1 มาฝากพ่อแม่ จากนั้นก็ได้รับแรงเชียร์ให้ต่อปริญญาโท เธอใช้ 
เวลา 3 ปีก็จบ ซ่ึงถือว่าเป็นหลักสูตรที่ยากพอสมควร เพราะเน้นเกี่ยวกับ 
แนวคิดและคุณภาพของงาน ต้องอ่านหนังสือและค้นคว้าเร่ืองที่จะท�า 
อย่างจริงจัง ต้องเรียบเรียงและสรุปความคิดของตัวเองให้ได้ เป็นการน�า 
สิ่งที่อาจารย์แนะน�ามารวมกับความชอบของตัวเอง และหาตัวเองให้เจอ 
โชคดีที่ระหว่างเรียนได้ทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ได้วาดรูปส่งประกวด
หลายรายการ เมื่อประสบความส�าเร็จก็ดีใจ มีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน 
ได้วาดภาพจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ ทั้งเด่ียวและทีม 
และรู้สึกว่านี่คืออาชีพท่ีเราชอบจริง ๆ
 ท้ายที่สุดเธอฝากถึงน้อง ๆ พิมายวิทยาทุกคนว่า “อย่า 
ดูถูกความสามารถของตัวเอง ถ้ามีคนมาดูถูกเรา ต้องท�าให้เขาดูผิด  
โดยน�าค�าพูดของเขามาเป็นไฟในการท�างาน ทุกคนมีดีในแบบของ 
ตัวเอง ไม่ต้องแข่งกับใคร แข่งกับตัวเองก็ดีท่ีสุดแล้ว และไม่ว่าจะ 
ท�างานสุจริตในอาชีพใด ก็มีความเท่ในแบบของตัวเองและขอให้ 
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตัวเองให้ดีท่ีสุดก็พอแล้ว” และสุดท้ายจริง ๆ  
เธอขอกราบขอบพระคุณ คุณครูทุกท่านที่อบรมสั่งสอน คอยดูแลให้เธอ 
เป็นคนดีได้ในทุกวันนี้ และจะระลึกในพระคุณนี้ตลอดไป
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