


อาศริวาทราชสดุดี
	 พระเมตตาบารมีที่เปี่ยมล้น		 เพื่อปวงชนชาวไทยได้สุขสันต์

หนทางไกลถิ่นฐานกันดารครัน	 	 ทรงบากบั่นดับร้อนผ่อนล�าเค็ญ

แปดสิบหกพระชันษามหาราช	 	 ประชาชาติทั้งผองต่างมองเห็น

พระราชกิจที่พระองค์ทรงบ�าเพ็ญ	 	 ล้วนแต่เป็นประโยชน์แท้แก่ปวงชน

วันที่ห้าธันวาคมบรมนาถ	 	 	 วันพระราชสมภพครบอีกหน

ปวงเหล่าข้าขอถวายชัยมงคล	 	 องค์ภูมิพลขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

	 ข้าพระพุทธเจ้า	บุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยา

	 (นายเจียมศักดิ์	ชนะค้า	ประพันธ์)



	 ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	 บัดนี้ถึงวาระจะข้ึนปีใหม่	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี	 มาอวยพรแก่ท่านทุก	 ๆ	 คน	 

ให้มีความสุข	 ความเจริญและความส�าเร็จสมประสงค์	 ในสิ่งที่ปรารถนา	 ความปรารถนาของทุก	 ๆ	 คนคงไม่แตกต่างกันนัก	 

คือต้องการให้ตนเองมีความสุข	 ความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น	 ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลาย	 รักษา 

สุขภาพกาย	 สุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง	 เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มก�าลัง	 ข้อส�าคัญจะคิดจะท�าสิ่งใด	 ให้นึกถึง 

ส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ	 งานของตนและงานของชาติจักได้ด�าเนินก้าวหน้าไป	 โดยถูกต้องเท่ียงตรงไม่ติดขัดและ 

บรรลุถึงประโยชน์เป็นความสุข	ความเจริญและความสงบร่มเย็น	ดังท่ีทุกคนตั้งใจปรารถนา

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน	 ให้ปราศจากทุกข์	 ปราศจากภัย	 

ให้มีความสุขกายสุขใจ	ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสข้ึนปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖



วารสารพิมายวิทยา
ปีที่ 27 ฉบับที่ 77 ปีการศึกษา 2556

เรื่องจากปก

วัตถุประสงค์
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 โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับรางวัลกินรี ในการส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว จากการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย ในโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวไทย ประจ�าปี 2556 (Thailand Tourism  
Award) และนับเป็นคร้ังท่ี 2 ท่ีได้รับรางวัลนี้ โดยได้รับ 
ครั้งแรกในปี 2551
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 โรงเรียนพิมายวิทยาเป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน	 และโรงเรียนมาตรฐานสากล	 มุ่งเน้นพัฒนา 

ศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ	 สื่อสารสองภาษา	 ล�้าหน้าความคิด	 ผลิตงานอย่าง 

สร้างสรรค์	 และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร	 และนอกหลักสูตร	 ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ัง 

ในและนอกสถานศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้	 และทักษะทางวิชาการ	 พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

อันจะมีผลโดยตรงต่อนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

	 การด�าเนินงานในรอบปีการศึกษา	 2556	 นี้	 โรงเรียนมีความก้าวหน้าและประสบความส�าเร็จตามที่ก�าหนดไว	้ 

ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้	 

ICT	 การส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	 การส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 การสร้างแหล่งเรียนรู้	 และบรรยากาศ 

ในห้องเรียน	 การพัฒนาทักษะการอ่าน	 การคิดวิเคราะห์	 การน�าเสนอ	 ตลอดจนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง 

ทั่วถึง	 โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 

จนท�าให้นักเรียนของเรามีคุณภาพมาตรฐานในทุกๆ	ด้าน	

	 ขอขอบคุณคณะครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านท่ีช่วยกันพัฒนา	 ให้ค�าแนะน�า	 

และเป็นก�าลังใจ	 จนท�าให้โรงเรียนพิมายวิทยามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 เป็นที่ยอมรับจากชุมชนโดยทั่วไป	 

จากใจผูอ้�านวยการ

สมกับเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันและ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล

	 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียน 

ของเราต้องมีการปรับเปลี่ยน	 และพัฒนาให้ 

เจริญก้าวหน้ายิ่ง	 ๆ	 ข้ึนไปให้สอดคล้องกับการ 

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี	 21	 และ 

ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 

สมบูรณ์มีสุขภาพจิตท่ีเข้มแข็ง	 ประสบความสุข	 

ความเจริญตลอดไป

3พิ ม า ย วิ ท ย า



 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ  

86 พรรษา	 ในวันที่	 5	 ธันวาคม	 2556	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดพิธีถวาย 

สัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังแผ่นดิน	 ในวันที่	 2	 ธันวาคม	 2556	 

ณ	 บริเวณสนามหน้าเสาธง	 นายประจักษ์ ธีรพงศธร ผู ้อ�านวยการโรงเรียน  

เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้	 ถวายเครื่องราชสักการะ	 กล่าวถวายราชสดุดี 

เฉลิมพระเกียรติ	 และร้องเพลงสดุดีมหาราชา	 มีการแสดงเทิดพระเกียรติจาก 

ชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียน	 ซึ่งบุคลากรทุกคนต่างรวมใจตั้งจิตอธิษฐาน	 ถวาย 

พระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

5 ธันวา มหาราช

4 พิ ม า ย วิ ท ย า



12 สิงหา มหาราชินี
	 ในวโรกาสที่	สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 81 พรรษา	 ในวันที่	 12	 สิงหาคม	 
2556	 อ�าเภอพิมายได้จัดงานเทิดพระเกียรติ	 ณ	 บริเวณลานพรหมทัต	 โดยในภาคเช้ามีการลงนามถวายพระพร	 ถวาย 
เครื่องราชสักการะ	 กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 ร้องเพลงสดุดีมหาราชา	 ในภาคค�่ามีการจุดเทียนชัยถวายพระพร 
และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 ในนามของโรงเรียนพิมายวิทยา	นายประจักษ์ ธีรพงศธร  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนและคณะครู	ได้เข้าร่วมในงานนี้อย่างพร้อมเพรียง
		 ส�าหรับงานวันแม่แห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา	2556	โรงเรียนพิมายวิทยา	โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	 
และวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้น	 ในวันที่	 9	 สิงหาคม	 2556	 โดยมีจุดประสงค์ส�าคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด 
และเป็นการระลึกถึงพระคุณของคุณแม่ที่มีต่อลูกทุกคน	 โดยได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นประจ�าปี	 ซึ่งได้แก่	 นางบุญช่วย	 เกตุกระทุ่ม	 
และ	 นางวรรณี	 อมัติรัตนะ	 ได้มอบรางวัลลูกกตัญญูให้แก่นักเรียนทุกระดับช้ันและในโอกาสนี้ลูก	 ๆท่ีได้รับรางวัลได้แสดง 
ความรัก	ความกตัญญู	ด้วยการมอบดอกมะลิให้กับคุณแม่	ซึ่งสร้างความประทับใจและแสดงถึงความรัก	ความผูกพันระหว่าง 
แม่ลูกได้เป็นอย่างดี

5พิ ม า ย วิ ท ย า



ส่งเสด็จสู่พระนิพพาน
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	สิ้นพระชนม์ 
เมื่อวันที่	 24	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2556	 เวลา	 19:30	 นาฬิกา	 ณ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 
เนื่องจากการติดเช้ือในกระแสพระโลหิต	 ได ้มีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาล 
จุฬาลงกรณ์มายังต�าหนักเพชร	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ในวันศุกร์ท่ี	 25	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2556	 
เวลา	 12:15	 นาฬิกา	 ในการณ์นี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร	 
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปทรงสรงน�้าพระศพในวันเดียวกัน	 เวลา	 17:00	 นาฬิกา	 
พระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่ภายใต้เศวตฉัตรสามชั้น	พร้อมเครื่องประกอบพระเกียรติยศ	 
และให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลาเจ็ดวัน	 นับเป็น 
การสูญเสียครั้งส�าคัญส�าหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคน	
		 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงพระเมตตาของพระองค์	 จึงขอเสนอพระประวัติโดยสังเขป 
ดังนี้	 สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปริณายก	 มีพระนามเดิมว่า	 
เจริญ	 คชวัตร	 ประสูติเมื่อวันที่	 3	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2456	 ที่จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นบุตรคนโต 
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ของนายน้อย	 และ	นางกิมน้อย คชวัตร	 พระองค์มีน้องชาย	 
2	 คน	 ได้แก่	นายจ�าเนียร คชวัตร และนายสมุทร คชวัตร  
บิดาของพระองค์ป่วยเป็นโรคเนื้องอกและเสียชีวิตไปตั้งแต่
พระองค์ยังเล็ก	 หลังจากนั้นพระองค์ได้มาอยู ่ในความดูแล 
ของนางกิมเฮงซึ่งเป็นพี่สาวของนางกิมน้อยที่ได้ขอพระองค์ 
มาเลี้ยงดูเมื่อพระชันษาได้	8	ปี	ทรงเข้าเรียนที่โรงเรียนประชาบาล 
วัดเทวสังฆาราม	 จนจบชั้นประถม	 5	 ส�าหรับการบรรพชาและ 
อุปสมบท	 เมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นั้นทรงเจ็บป่วยอยู่เสมอ	 
โดยมีอยู่คราวหนึ่งที่ทรงป่วยหนักจนญาติ	ๆ	ต่างพากันคิดว่าคง 
ไม่รอดแล้วและได้บนไว้ว่า	 ถ้าหายป่วยจะให้บวชเพื่อแก้บน	 
แต่เมื่อหายป่วยแล้ว	 พระองค์ก็ยังไม่ได้บวช	 จนกระทั่งเรียน 
จบชั้นประถม	 5	 พระองค์จึงได้ทรงบรรพชาเป็นสามเณร 
เพื่อแก ้บนในป ี 	 พ.ศ.	 2469	 ที่ วัดเทวสังฆาราม	 โดยมี	 
พระเทพมงคลรังษี (ดี พุทธฺโชติ) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม 
เป ็นพระอุป ัชฌาย ์และพระครูนิวิ ฐสมาจาร ( เหรียญ  
สุวณฺณโชติ)	 เจ้าอาวาสสวัดศรีอุปลารามเป็นพระอาจารย์ให้ 
สรณะและศีล	
	 ภายหลังบรรพชาแล ้วได ้จ�าพรรษาอยู ่ที่ วัดเทว- 
สังฆาราม	 1	 พรรษาและได้มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดเสน่หา	 

จังหวัดนครปฐม	 หลังจากนั้น	 พระเทพมงคลรังษี  
(ดี พุทธฺโชติ)	 พระอุปัชฌาย์ได้พาพระองค์ไปยัง 
วัดบวรนิเวศวิหาร	 และน�าพระองค์ขึ้นเฝ้าถวายตัวต่อ 
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร	 
(ต่อมา	 คือ	 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	 กรมหลวงวชิร- 
ญาณวงศ์)	 เพื่ออยู ่ศึกษาพระปริยัติธรรมในส�านัก 
วัดบวรนิเวศวิหาร	 พระองค์ทรงได้รับประทานนาม 
ฉายาจากสมเด็จพระสังฆราชว่า	 “สุวฑฺฒโน”	 ซึ่งมี 
ความหมายว่า	 “ผู ้เจริญดี”	 จนกระท่ังพระชันษา 
ครบอุปสมบทจึงทรงเดินทางกลับไปอุปสมบทที่ 
วัดเทวสังฆารามเมื่อ	พ.ศ.	2476	ภายหลังจึงได้เดินทาง 
เข้ามาจ�าพรรษา	ณ	วดับวรนเิวศวหิาร	กรงุเทพมหานคร	 
เพื่อทรงศึกษาพระธรรมวินัยและที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
นี่ เ อ ง 	 พ ระอ งค ์ ไ ด ้ เข ้ า พิ ธี อุ ป สมบทซ�้ า เ ป ็ น 
ธรรมยุติกนิกาย	 โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ ้า 
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์	เป็นพระอุปัชฌาย์	พระองค์
ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความ 
วริยิอตุสาหะ	จนกระทัง่สอบได้เปรยีญธรรม	9	ประโยค	 
ในปี	พ.ศ.	2484	
	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุ ลย เดชมีพระบรมราช โองการ โปรด เกล ้ า 
โปรดกระหม ่อม	 	 สถาปนาพระองค ์ขึ้ น เป ็น	 
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สมเด็จพระสังฆราช	 พระองค์ที่	 19	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 เมื่อวันท่ี	 
21	 เมษายน	 พ.ศ.	 2532	 สถิต	 ณ	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 ทรงเป็นสมเด็จ 
พระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีต 
และเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยท่ีมีพระชันษา	100	ปี
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 
ปริณายก ทรงเป็นพระประมุขของศาสนจักร	ซ่ึงทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจ
และพระศาสนกิจเป็นหิตานุประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาต ิ
เป็นอเนกประการ	 พระองค์ทรงเป็นพระสังฆราชที่เปร่ียมล้นด้วยพระเมตตา	
พระกรุณา	 พระมุทิตาและพระอุเบกขา	 ทั้งยังทรงวิริยอุตสาหะยึดมั่น 
ในคุณธรรมเด่นชัด	 5	 ประการ	 อันประกอบด้วยพระขันติธรรม	 คือ 
ทรงอดทนที่จะเรียนรู ้และปฏิบัติ เพื่อแก ้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง	 ๆ	 

พระสิกขกามตาธรรม	 คือทรงใฝ่รู ้ในการศึกษาอยู ่ 
เป็นนิตย์	 พระกตัญญุตาธรรม	 คือทรงมีความกตัญญ ู
ต่อผู ้มีพระคุณ	 พระนิวาตธรรม	 คือทรงมีพระจริยา 
ถ่อมพระองค์เป็นนิตย์	 และ	 พระคารวธรรม	 คือทรง 
เคารพต่อพระรัตนตรัย	 สมณะผู้ปฏิบัติดี	 ปฏิบัติชอบ 
และผู้ท่ีควรเคารพเสมอ
	 พระจริยาวัตรดังกล่าว	 เป็นที่ประจักษ์ว ่า	 
สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหา- 
สังฆปริณายก	ทรงครองสมณเพศด้วยความสงบ	 สมถะ	 
ทรงประพฤติปฏิ บัติ ตามพระธรรมค� าสอนของ 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด	 ทรงศึกษา 
พระธรรมวินัย	 พระคันถธุระและพระวิปัสสนาธุระ 
อย่างลึกซึ้ง	 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจาย 
ไปทั่วทุกทิศานุทิศทั้งในและต่างประเทศ	จนประเทศไทย
ได้รับการยกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา 
ของโลก	 นอกจากนี้ยังทรงปกครองคณะสงฆ์ไทยให้ 
ยึดมั่นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด	 ทรง 
ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาในประเทศให้เจริญรุ่งเรือง	 
ทรงวางรากฐานด ้านการศึกษา	 การสาธารณสุข 
และการสังคมสงเคราะห์	 ตลอดจนทรงประยุกต์งาน 
พระนิพนธ ์ เพื่ อสืบทอดและจรรโลงพุทธประวัติ	 
พระธรรมค�าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 
รวมทั้งเรื่องอันสืบเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา	 เป็นการ 
เผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธบริษัทอีกโสดหนึ่ง	 
		 พระกรณียกิจและพระศาสนกิจนานัปการ 
ของพระองค ์ยังประโยชน์แก ่พุทธศาสนิกชนและ 
ชาวโลกเป็นอย่างยิ่งสมควรสรรเสริญในพระเกียรติคุณ 
ตลอดไป	 เราชาวพิมายวิทยาทุกคนมีความอาลัย 
อย่างสุดซึ้งและขอน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระญาณสังวร	 
สมเดจ็พระสงัฆราช	สกลมหาสงัฆปรณิายก	สูพ่ระนพิพาน
ด้วยเทอญ..
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 “ศรัทธาแห่งธรรม งามล�้าเทียนพรรษา”	ประเพณี 
แห่เทียนพรรษาของอ�าเภอพิมาย	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2556	 
จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่	 ประกอบด้วยขบวนเทียนจากวัดต่าง	 ๆ	 
และชุมชนเข้าร ่วมขบวน	 มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง 
จัดเตรียมขบวนการแสดงขบวนประเพณีร่วมกับวัดต่างๆ	 
ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยา	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 
ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมในงาน	 โดยแต่ละห้อง 
ได้จัดขบวนประเพณีที่สวยงามเข้าร่วม	ได้แก่	การท�าขวัญข้าว	 
การแต่งกายย้อนยุค	 5	 สมัย	 งานกฐิน	 การแห่นางแมว	 
วิถีชาวนา	 สงกรานต ์สี่ภาค	 บุญบั้ ง ไฟ	 การบวชนาค	 
การลอยกระทง	 การละเล่นพื้นบ้าน	 เป็นต้น	 การร่วมในงาน 
ประเพณีแห่เทียนพรรษานี้เป็นสิ่งที่ชาวพิมายวิทยามีความ 
ตั้ งใจและภาคภูมิ ใจที่ ได ้ร ่วมสืบสานประเพณีที่ส�าคัญ 
ให้คงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยตราบนานเท่านาน

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
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องคมนตรี
มอบสิ่งของ
พระราชทาน
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	 นอกจากนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรม	 

ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดหน่วยเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่	ส�านักงานอัยการสูงสุดได้จัดหน่วยให้บริการปรึกษา 

ด้านกฎหมาย	 ส�านักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนที่สนใจ	 รวมทั้ง 

โรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมสู่อาชีพ	 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ท้ังสอง 

พระองค์	ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

พระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน	แก่ราษฎรในพื้นที่อ�าเภอพิมาย	ในวันจันทร์ที่	16	ธันวาคม	พ.ศ.2556	ณ	หอประชุมปาจิต	 

โรงเรียนพิมายวิทยา	 ในการณ์นี้	พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก	 องคมนตรีเป็นประธานในพิธี	 มีผู้แทนส�านักราชเลขาธิการ	 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	ผู้แทนหน่วยงานต่าง	ๆ	ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน	จ�านวน	500	ถุง	
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 โรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้เข้าร่วมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 (อพ.สธ.)	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2542	 เป็นต้นมา 
ได้ด�าเนินการตาม	 5	 องค์ประกอบ	 และ	 3	 สาระการเรียนรู้	 และมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้ปรับปรุง 
ความถูกต้องด้านวิชาการ	ด้านพฤกษศาสตร์เกี่ยวกับทะเบียนพรรณไม้	ภาพถ่าย	ท�าป้ายชื่อ	จัดท�าตัวอย่าง	และปรับปรุงภาพถ่าย 
พรรณไม้ให้ถูกต้องชัดเจน	 รวมทั้งมีการศึกษาพืชที่สนใจ	 โดยศึกษาชะพลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม	 
การตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก	 ภายในที่มีผลต่อการเจริญเติบโต	 การเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชีวภาพกับชีวิตคน	 
และสรุปน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	 เรียนรู้ธรรมชาติของความพันเก่ียวระหว่างปัจจัย	 และศึกษาสรุปความสัมพันธ์	
ความผูกพันและความสมดุล	 โดยนักเรียนเป็นผู้ด�าเนินการศึกษา	 และมีครูอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา	 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง	ให้ได้รู้จากการศึกษาของจริง	และได้มีส่วนร่วมในการศึกษาให้มากท่ีสุด	โดยบูรณาการไปในรายวิชาต่าง	ๆ	 
ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าสู่ธรรมชาติรอบตัว	 มีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งชีวิต	 เห็นการพึ่งพากันของสรรพชีวิต	 
ท�าให้เด็กเกิดความรัก	และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต	ิ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ
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	 การด�าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 ในปีการศึกษา	 2556	 มีการด�าเนินการท่ีส�าคัญ	 ได้แก่	 การอบรม 
เตรียมความพร้อมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	 ในวันที่	 6	 พฤษภาคม	 2556	ณ	 ห้องประชุม 
วิมายะ	 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อ�านวยการโสภณ สุรโยธี ท่ีปรึกษาและประสานงาน	 อพ.สธ.	 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง	 มาเป็นวิทยากรพิเศษ	 และเพื่อให้คณะครูได้เข้าใจถึงข้ันตอนการด�าเนินงานมากยิ่งข้ึน	 จึงได้ไปศึกษาดูงานที ่
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม	 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับเกียรติบัตรท่ี	 1	 และ	 2	 หลังจากศึกษาดูงานแล้วได ้
มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	 จัดกิจกรรมลงส�ารวจ 
เขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละห้องเรียน	 โดยแบ่งพื้นท่ีศึกษาเป็น	 6	 พื้นท่ีตามระดับช้ัน	 นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการ 
สถานศึกษา	 ได้ไปศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์สากล	 (ทุ่งค่าย)	 จังหวัดตรัง	 ในวันท่ี	 22	 พฤศจิกายน	 2556	 เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจถึงการด�าเนินงานและผลดีในการจัดกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอีกด้วย
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รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
(Thailand Tourism Award)

	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ได้จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวไทย	(Thailand	Tourism	Award)	ขึ้นครั้งแรกในปี	2539	และด�าเนินการจัด

อย่างต่อเนื่องมาเป็นประจ�าทุก	2	ปี	โดยก�าหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่	27	กันยายน	

ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก	(World	Tourism	Day)

	 โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย	 ถือก�าเนิดขึ้นด้วยความ 

มุ่งมั่นและตั้งใจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ที่ต้องการผลักดันให้ทุกภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	 มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การท่องเที่ยวใน 

รูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 มีจิตส�านึกและตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง 

ในการดูแลรักษาทรัพยากรร่วมกัน	 กระตุ ้นการแข่งขันด้านการบริหารจัดการใน 

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ	 พร้อมยกย่องและให้ก�าลังใจผู้ประกอบการที ่

ท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	 ตั้งอยู่ในชุมชน 

อ�าเภอพิมาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกาล	

มีปราสาทหินพิมายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญ	 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	 

มุ่งเน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 เพื่อให ้

เด็กนักเรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 รักษ์ความเป็นไทย	 สร้างสรรค์คุณประโยชน์และ 

ภาคภูมิใจในชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติกิจกรรมส�าคัญในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว	ได้แก่	กิจกรรมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	กิจกรรมนาฏศิลป์	 

จัดการแสดงประกอบแสงเสียง	“วิมายะนาฏการ”	 บอกเล่าเรื่องราวความงดงามเจริญ 

รุ่งเรือง	 ของโบราณสถานปราสาทหินพิมาย	 แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ	 

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ	 ตลอดทั้งปี	 เช่น	 ประเพณ ี

ลอยกระทง	สงกรานต์	แห่เทียนพรรษา	ฯลฯ

	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้ส่งโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ไทย	 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	 เม่ือปี	 2551	 และในปี	 2556	 

ได้รับรางวัลกินรี	 ทั้ง	 2	 ครั้ง	 นับเป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียว	 ที่ได้รับรางวัลกินรี	 

ในการส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท ่องเที่ยว	 เป ็นเกียรติยศชื่อเสียงของ 

โรงเรียนพิมายวิทยา	 มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 กลาย

เป็นเอกลักษณ์ประจ�าโรงเรียน	 น�ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของบุคลากร	 ศิษย์เก่าและ 

ศิษย์ปัจจุบัน	 เราชาวพิมายวิทยาจะรักษาคุณความดีและเอกลักษณ์ที่ดีนี้ไว้	 เพื่อพัฒนา 

ท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
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เทศกาลเที่ยวพิมาย 2556
	 โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	 เป็นเอกลักษณ์โรงเรียนพิมายวิทยา	 ที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียน 

ได้เป็นก�าลังส�าคัญร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆในการจัดกิจกรรม	 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 และการท่องเท่ียวของชุมชน 

มาอย่างยาวนาน

	 ส�าหรับปี	 พ.ศ.	 2556	 งานเทศกาลเที่ยวพิมาย	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 7-10	 พฤศจิกายน	 2556	 ด้วยความร่วมมือ 

ของจังหวัดนครราชสีมา	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 เทศบาลต�าบลพิมาย	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

อ�าเภอพิมาย	 โรงเรียนพิมายวิทยามีส่วนร่วมในการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	 ได้แก่	 ร่วมแสดงแสง-เสียง	 ในชุดต�านาน 

เมืองพิมายชัยวรมันที่	 6	 ร่วมเป็นคณะท�างานจัดท่ีนั่งและให้การต้อนรับผู ้ชมการแสดง	 เป็นพิธีกรด�าเนินรายการทั้ง 

ภาคภาษาไทย	ภาษาท้องถิน่	และภาษาต่างประเทศ	และมนีกัเรยีนยวุอาสาสมคัรช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วน�าชมเมอืงพมิายอกีด้วย	

	 นักเรียนที่เข้าร่วมในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย	 มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของความส�าเร็จและช่วย 

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ส�าคัญของจังหวัด	 และจะช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณี	 -	 วัฒนธรรมอันดีงามนี้ให้คงอยู ่

สืบไป
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63

“สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปรี่ยมคุณธรรม”

	 ด้วยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31	จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งท่ี	63	ระดับเขตพื้นท่ี	ในวันท่ี	16	–	18	พฤศจิกายน	2556	

โรงเรียนพิมายวิทยาได้เข้าร่วมแข่งขัน	 และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	 จังหวัดนครพนม	 

และมุกดาหาร	ระหว่างวันที่	11	–	13	ธันวาคม	2556	จ�านวน	28	กิจกรรม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู	นักเรียน	มีการพัฒนา 

ทักษะทางด้านวิชาการ	วิชาชีพ	ดนตรี	นาฏศิลป์	ศิลปะ	เพิ่มคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	รักและหวงแหน 

มรดกทางวัฒนธรรมของไทย	ตลอดจนเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ	สร้างสรรค	์ 

ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์	 รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย	 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการสร้างภูมิคุ ้มกันภัยจากยาเสพติด	 ในชื่องานปีนี้คือ “สุดยอดเด็กไทย  

คิดไกล คิดเยี่ยม เปรี่ยมคุณธรรม” (Good	 Thinkers,	 Good	Morality,	 Ensuring	 Greatness)	 ซึ่งนักเรียนของเราได้ 

สร้างผลงานให้โรงเรียนภาคภูมิใจ	และได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ	ดังนี้

รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียนผู้แข่งขัน ครูที่ปรึกษา

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง	(อ่านในใจ)	ม.1-ม.3	 81 ทอง รองชนะเลิศ 1.	เด็กหญิงสุธิตา	เป็นซอ 1.	นางโสภิต	ภูมิค้า

(ได้ไปแข่งขันในระดับประเทศ) อันดับที่	1

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์	(ประเภททดลอง)	 94 ทอง รองชนะเลิศ 1.	เด็กหญิงจีรณา	กิจจาชาญชัยกุล 1.	นางศิริวรรณ	อินทรนอก

ม.1-ม.3 อันดับที่	2 2.	เด็กหญิงนวแพรว	มะลิลา 2.	นางอัจฉราพร	เกตุกระทุ่ม

(ได้ไปแข่งขันในระดับประเทศ) 3.	เด็กหญิงวราพรรณ	พันธุ์ชัย

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์	(ประเภททดลอง)	 80.8 ทอง 27 1.	นางสาวจินตนาภรณ์	ปลั่งกลาง 1.	นางทิพพา	แก้วหนองแสง

ม.4-ม.6 2.	นายวัชรินทร์	มองพิมาย 2.	นายสมพร	บุญประมวล

3.	นายอนุวัฒน์	กาญจนดิษฐ์

การประกวดภาพยนตร์สั้น	ม.1-ม.6	 83 ทอง 41 1.	นางสาวกฤตลักษณ์	จอดพิมาย 1.	นางสาววลัยพร	ตรีไธสง

2.	นางสาวสุรีรัตน์	อาจปรุ 2.	นายสาธิต	คู่พิมาย

3.	นางสาวอมรรัตน์	ศรีเล็ก

4.	นางสาวอินทรัตน์	จิตร์พิมาย

5.	นางสาวเบญจรัตน์	ตรียมณีรัตน์

การแข่งขันเด่ียวระนาดเอก	ม.4-ม.6	 86.25 ทอง 4 1.	นายสหรัฐ	โชตินอก 1.	นางสาวนวภัทร	สมานพันธ์

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ประเภทชาย	 84.33 ทอง 9 1.	นายชัยมงคล	ฝ่ายเพชร 1.	นางสาวกาญจนา	ปัญญา

ม.4-ม.6

การแข่งขันการท�าอาหารคาวจานเดียว	(ประเภทข้าว)	 89.17 ทอง 31 1.	นางสาววารุณี	ชอบพิมาย 1.	นางประไพพรรณ	เปรื่องนา

และอาหารหวาน	(ขนมไทย)	ม.4- ม.6	 2.	นางสาวสุดารัตน์	ฉานพิมาย

3.	นางสาวอารียา	แก้วประเสริฐ

การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้	ม.4-ม.6	 88.57 ทอง 9 1.	นางสาวกรกนก	จอยนอก 1.	นางศิริลักษณ์	มนัสการ

2.	นายชาญโชค	ด้วงพิมาย

3.	นางสาวปวีณา	เชื่อฟัง

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น	ม.1-ม.3	 80 ทอง 11 1.	เด็กชายพุทธพจน์	ช่วยสระน้อย 1.	นางสาวฐิติยาภรณ์	กีบสันเทียะ

(2D	Animation)	 2.	เด็กชายสิริภูมิ	สุขจรรยา 2.	นายสิทธิกร	พะวิขุณี

การแข่งขันการพูดภาษาจีน	ม.4-ม.6	 89.66 ทอง 8 1.	นางสาวปานทิพย์	เสาวภา 1.	MissXiong	Chunji

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก	ม.4-ม.6	 80.58 ทอง 12 1.	นางสาวธนัญญา	ปะรุนรัมย์ 1.	นางสาวกัญจนพร	ยวนกระโทก

2.	นางสาวศศิมา	ฉาไธสง 2.	นางสุกัลญา	ศรีสวัสดิ์

3.	นางสาวอรทัย	เสริมศรี
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วันคร ู
 “เทิดพระเกียรติท่ัวหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน” เป็นค�าขวัญวันครู	 ปี	 2557	 ของคุรุสภา	 ท้ังนี้ 

เพื่อเป็นการสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”	 และ 

เชิดชูเกียรติคุณครู	ระลึกถึงพระคุณครู

	 สมาคมผู ้บริหารสถานศึกษาพิมายและสมาคมครูพิมายได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู	 ประจ�าปี	 2557	 ขึ้น	 

ในวันที่	16	มกราคม	2557	ณ	หอประชุมปาจิต	โรงเรียนพิมายวิทยา	มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์	พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรต ิ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	นายจ�าเริญ นาคดิลก	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครราชสีมา	เขต	7	เป็นประธานอ่านสารวันครู	ครูอาวุโสน�าสวดค�าฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์	ครูอาวุโสในประจ�าการ 

น�ากล่าวค�าปฏิญาณตน	 พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์	 เจ้าคณะอ�าเภอพิมาย	 กล่าวสัมโมทนียกถา	 และมีพิธีมอบเกียรติบัตร 

เชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารและครู	ซึ่งโรงเรียนพิมายวิทยา	ได้รับเกียรติบัตรและรางวัลเชิดชูเกียรติดังนี้

 นายประจักษ์ ธีรพงศธร	ผู้อ�านวยการโรงเรียนพิมายวิทยา	ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น	

	 คุณครูจ�านวน	 11	 ท่าน	 ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ�าปีการศึกษา	 2556	 ได้แก่	 

นายนริศสันต์	ลิศนันท์,	นายสมเกียรติ	สุขสมัย,	นางขวัญจิตร์	ลิศนันท์,	นางจิตร์นภา	อุดมผล,	

นางรุ่งทิพย์	โด่งพิมาย,	นางสาวสดใส	สุขสุทธิ์,	นายบรรจง	หมอก็เป็น,	

นายสนิท	แก้วหนองแสง,	นางนันทกาต์	แสงรัศมี,	นางนิชาภา	ลาดกระโทก,	

นางสาวกัญจนพร	ยวนกระโทก
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พธิไีหว้ครู
 โรงเรียนพิมายวิทยา โดยสภานักเรียนได้จัดพิธีไหว้ครู  

ประจ�าปีการศึกษา 2556	ขึ้น	ณ	หอประชุมปาจิต	ในวันท่ี	6	มิถุนายน	 

2556	 เพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา	 และระลึกในพระคุณ 

ของคุณครู	 รวมทั้งเป็นการฝากตนเป็นศิษย์ของคุณครูอีกด้วย	 โดย

นักเรียนแต่ละห้องได้ประดิษฐ์พานธูปเทียน	 ดอกไม้	 พวงมาลัยมาไหว ้

คุณครูอย่างสวยงาม	 ได้กล่าวค�าไหว้ครูและปฏิญาณตนเป็นนักเรียน 

ที่ดี	เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
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มอบทุนการศึกษา
	 	 จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน	 ท�าให้ผู้ปกครองต้องมีภาระค่าครองชีพเพิ่มข้ึนและส่งผลกระทบมายัง 

นักเรียนด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา	ดังนั้นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง	โรงเรียนพิมายวิทยา	จึงได้มอบทุนการศึกษา 

ให้กับนักเรียน	ในวันที่	30	สิงหาคม	2556	ณ	หอประชุมปาจิต	โดยได้คัดเลือกนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี	 เรียนดี	 เสียสละ	 

มีจิตสาธารณะและช่วยกิจกรรมโรงเรียนด้านต่างๆ	

	 	 โดยในปีการศึกษา	2556	นี้	มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษา	ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ�านวน	1,226	ทุน	ๆ	ละ	 

1,500	 บาท	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจ�านวน	 188	 ทุน	 ๆ	 ละ	 1,500	 บาท	 รวมนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี ้

จ�านวน	1,414	คน	

	 ส�าหรับทุนการศึกษาที่น�ามามอบให้กับนักเรียนในครั้งนี้	ประกอบด้วย

 1. เงินปัจจัยพื้นฐาน 2/2555 912,000 บาท

 2.  เงินปัจจัยพื้นฐาน 1/2556  913,500 บาท

 3.  เงินบริจาคยอดหักบัญชี  100,500 บาท

 4.  เงินบริจาคยอดเงินสด   156,300 บาท

 5.  ยอดเงินอื่นๆ   44,500 บาท 

    รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,126,800 บาท 

	 	 โรงเรยีนขอขอบพระคณุผูบ้รจิาคทนุทกุท่านทีไ่ด้ช่วยสร้างโอกาสในการศกึษาของนกัเรยีน	ถงึแม้ว่าทนุการศกึษา 

ที่ได้รับน้ันจะไม่มาก	 แต่ก็จะเป็นก�าลังใจให้นักเรียนได้ทราบว่ายังมีผู้ใหญ่ใจดีท่ีจะคอยช่วยเหลือ	 ให้โอกาส	 และเห็นถึง 

ความพยายามในการเป็นเด็กดี	ตั้งใจเรียน	มีจิตสาธารณะ	พร้อมท่ีจะเติบโตเป็นคนดีและเป็นก�าลังในการพัฒนาประเทศชาติ 

ต่อไป
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ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา
	 ด้วยศิษย์เก่าพิมายวิทยารุ่น	 พ.ศ.	 2528	 ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการศึกษาและมีความประสงค์จะช่วยเหลือ 

นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 จึงได้รวบรวมเงินจ�านวน	 22,000	 บาท	 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับน้อง	 ๆ	 ในวันที	่ 

20	 กันยายน	 2556	ณ	 ห้องประชุมไทรงาม	 ในโอกาสนี้	นายสินทบ พระทอง	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	 คณะครู-นักเรียน	 

ได้ให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

มอบทุนการศึกษา
	 วันที่	 3	 มิถุนายน	 2556 คุณครูสุดสวาสดิ์ นาคหลง	 และคุณครูบุษรา สิงหวะราช	 ข้าราชการบ�านาญ	 โรงเรียน 

พิมายวิทยา	 เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของคุณพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์ จ�านวน	 30,000	 บาท	 ซ่ึงก่อนท่ีคุณพิมพ์ขวัญ	 

จะเสียชีวิต	 ท่านมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างจังหวัดท่ีมีผลการเรียนดี	 ความประพฤติด	ี 

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	โดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป	ได้คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวเข้ารับทุนจ�านวน	15	คน	
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ท�ำบุญตักบำตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
	 เพื่อเป็นการต้อนรับศักราชใหม่	 ปีมะเมีย	 พุทธศักราช	 2557	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดงานตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่	ในวันที่	26	ธันวาคม	2556	ณ	หอประชุมปาจิต	และบริเวณสระโบราณ	โดยมีบุคลากรของโรงเรียน 
และผู้ปกครอง	ร่วมกันตักบาตรเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล	และสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
	 การประชมุผูป้กครองเป็นการส่งเสรมิให้เกดิความเข้าใจอนัดรีะหว่างบ้านและโรงเรยีน	ให้	ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน	ให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครองกับครู	มีการติดต่อ
สื่อสารกับผู้ปกครองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 โรงเรียนจึงจัดการประชุมผู้ปกครองในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2,	 
3,	 5,	 6	 	 ขึ้น	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	 	 ณ	 หอประชุมปาจิต	 ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบข้อมูลด้านต่าง	 ๆ	 ของนักเรียน	 
ได้มีการคัดเลือกผู้ปกครองเครือข่ายในแต่ละห้องเรียนและในสายช้ัน	เพื่อประสานงานกับโรงเรียน

		 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ 
จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
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ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
	 การจัด	 “ค่ายคุณธรรม จริยธรรม”	 ที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนชั้น	 ม.4	 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก	 
ในกิจกรรมแต่ละฐานก็ให้ความรู้และความสนุกสนานอย่างมากมายไปพร้อมๆ	กัน	ทั้งเรื่องพุทธประวัติ	ศาสนพิธี	การนั่งสมาธิ	 
ที่ท�าให้จิตใจสงบ	และท�าให้เราได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนามากขึ้น	 มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	ที่ท�าให้เราตระหนัก 
ในการเป็นชาวพุทธและหมั่นท�าความดีอยู่เสมอ
	 ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ที่ทรงกระท�าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุข 
และมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น	เราจะน�าความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน
	 นอกจากนี้ยังได้ความรู ้เกี่ยวกับมารยาทไทย	 ความมีระเบียบวินัย	 หรือแม้แต่เรื่องของกฎจราจรท่ีควรปฏิบัติ	 
ในกิจกรรมบางอย่างท�าให้เรามีความสามัคคีกัน	 เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและเห็นความส�าคัญของค�าว่า	 “สามัคคี”  
อย่างแท้จริง	และได้แง่คิด-ความจริง	ที่น�าไปใช้ในชีวิตจริงได้
	 ขอขอบคุณโรงเรียนที่จัดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้	 และขอให้จัดเป็นประจ�าทุกปี	 ซึ่งเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเยาวชน 

ได้ตระหนักและพร้อมท�าหน้าที่เป็นพลเมืองดีตามครรลองของพระพุทธศาสนาต่อไป

จากตัวแทนนักเรียนชั้น ม.4/1

23พิ ม า ย วิ ท ย า



อุทกภัย
2556

	 ในช่วงกลางเดือนตุลาคม	 2556	 พายุนารีได้เคลื่อนตัวเข้ามาในภาคอีสานท�าให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน	 
ท�าให้เกิดน�้าท่วมพื้นที่ลุ ่มน�้าในจังหวัดนครราชสีมาหลายแห่ง	 ส�าหรับอ�าเภอพิมายซึ่งมีล�าน�้ามูลไหลผ่าน	 เกิดน�้าท่วม 
ในหลายต�าบล	รวมทั้งต�าบลพิมายด้วย	จากประสบการณ์น�้าท่วมในปี	พ.ศ.	2553	ท�าให้หน่วยงานต่าง	ๆ	มีการเตรียมความพร้อม 
และระมัดระวังในการเตือนภัยกันเป็นอย่างดี	 โรงเรียนพิมายวิทยาซึ่งมีพื้นที่ติดริมน�้าได้มีการเสริมคันดินตั้งแต่บริเวณ 
ด้านข้างอาคาร	 5	 ไปตลอดสนามกีฬาประตูชัย	 จนถึงวิทยาลัยการอาชีพพิมาย	 ในช่วงต้นปี	 2556	 แล้ว	 แต่ด้วยปริมาณ 
น�้าจ�านวนมากท�าให้คันดินดังกล่าวไม่สามารถกั้นน�้าที่สูงมากได้	 ท�าให้น�้าไหลเข้าท่วมโรงเรียน	 แต่ก็ไม่สร้างความเสียหาย 
มากนัก	 เพราะโรงเรียนได้ท�าการป้องกันและยกสิ่งของไว้ในที่สูงแล้ว	 ประกอบกับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ	 เช่น 
กองทัพภาคที่	2	อ�าเภอพิมาย	เทศบาลต�าบลพิมาย	คณะครู-นักเรียน	และชุมชนรอบข้าง	ได้ช่วยกันลอกผักตบชวา	เสริมคันดิน 
ให้สูงกว่าเดิม	สูบน�้าออกจากบริเวณโรงเรียน	ท�าให้น�้าลดลงสู่ภาวะปกติ	แต่ก็มีผลท�าให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่	2 
ออกไป

24 พิ ม า ย วิ ท ย า



	 ชาวพิมายวิทยาขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ 
คุณดนัย ตั้ ง เจิดจ ้า นายกเทศมนตรี เทศบาลต�าบลพิมาย คุณวิมล มะลิลา เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลพิมายทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยดูแลระดับน�้าตลอด	24	 ช่ัวโมง	ขอขอบพระคุณ	ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา  
ผู ้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31	 ที่มาตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจ	 รวมทั้งผู ้บริหาร	 คุณครู	 
นักการฯ	 ลูกจ้าง	 และนักเรียนทุกคนที่ได้สละเวลา	 ก�าลังกาย	 ก�าลังใจ	 ช่วยเหลือโรงเรียนจนสถานการณ์น�้ากลับสู ่
ภาวะปกติ

25พิ ม า ย วิ ท ย า



กิจกรรมจิตอาสา
	 กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	 เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนบ�าเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว	 ชุมชนและสังคม	 ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเมตตากรุณา	 
มีความเสียสละ	 มีความอดทนและมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข	 ส่งเสริม 
ให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์ 
ออกแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหลากหลายรูปแบบ	กลุ่มงานบริหารท่ัวไป	จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรม 
จิตอาสาอย่างหลากหลาย	 เช่น	 การท�าความดีถวายในหลวง	 การมอบของให้ผู ้ป่วย	 การลอกผักตบชวาป้องกันน�้าท่วม	 
การท�าความสะอาดและช่วยงานวัดในวันส�าคัญทางศาสนา	 ฯลฯ	 ซ่ึงกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ท่ีนักเรียนได้ท�าเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้น 
ของการมีจิตอาสา	 รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น	 รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา	 มีความภาคภูมิใจในตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ด ี
ของประเทศชาติต่อไป	

26 พิ ม า ย วิ ท ย า



งานชุมนุมลูกเสือ สพม. เขต 31 

	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31	ได้จัดงานชุมนุมลูกเสือ	สพม.	เขต	31	ครั้งที่	2	ขึ้น		เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 

86	 พรรษา	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และเป็นการเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีเข้าสู ่ประชมคมอาเซียน	 ระหว่างวันที่	 

3-5	 ตุลาคม	 2556	ณ	 ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 ในการณ์นี้มีนายทองขาว โคตรโยธา  

ผู้ตรวจการลูกเสือประจ�าส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 ในงานชุมนุมนี้โรงเรียนพิมายวิทยาได้ 

รับผิดชอบจัดกิจกรรมในค่ายย่อยที่	4	และมีนายประจักษ์	ธีรพงศธร	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ผู้ก�ากับจ�านวน	12	คน	และลูกเสือ 

จ�านวน	60	คน	เข้าร่วมด้วย
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การศึกษาดูงานต่างประเทศ 
	 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้จัดโครงการศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 
ระหว่างวันที่	 14-17	 ตุลาคม	 2556	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 2558	 เป็นการ 
เปิดโลกทัศน์ในสังคม	วัฒนธรรม	และภาษาที่ต่างกัน	น�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	
	 คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยา	 จ�านวน	 25	 คน	 ได้ศึกษาดูงานโรงเรียน	 Viet	 Duc	 High	 School	 
ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย	เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	มีนักเรียนประมาณ	1,200	คน	ครูจ�านวน	120	คน	ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น	 มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างสถานศึกษาทั้งในเรื่องหลักสูตร	 
การเรียนการสอน	 การปฏิบัติงานของบุคลากร	 นับว่าเป็นการเริ่มต้นการร่วมมือเพื่อการพัฒนาการศึกษาระหว่าง	 2	 โรงเรียน	
นอกจากน้ียงัได้ไปเยีย่มชมสถานทีส่�าคญัทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศ	ได้แก่	สสุานโฮจมินิห์	อ่าวฮาลองมรดกโลกทางธรรมชาต	ิฯลฯ	 
ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	ด้านภาษา	การแต่งกาย	สิ่งก่อสร้าง	และการแสดง	
	 จากการศึกษาดูงานครั้งนี้	 ท�าให้เห็นลักษณะเด่นของชาวเวียดนาม	 เช่น	 คนเวียดนามมีความเป็นชาตินิยมสูง	 รักและ 
เคารพในบรรพบุรุษของตน	 อาหาร/แฟชั่นจากต่างประเทศแทบจะไม่มี	 เป็นคนขยัน	 อดทน	 กระตือรือร้น	 ไม่ฟุ ้งเฟ้อ	 
มีความมัธยัสถ์	 สังเกตจากการแต่งตัวที่เรียบง่าย	 ไม่มีขอทานเกลื่อนถนน	 มีปัญหายาเสพติดน้อย	 ใครเสพหรือค้ายาเสพติด	 
มีโทษจ�าคุกตลอดชีวิต	หลังเวลา	22.00	น.	ชาวเวียดนามจะไม่ออกไปเที่ยวเตร่	มิฉะนั้นจะถูกเรียกว่าเป็นคนไม่ดี	 (ข้อมูลจาก 
ไกด์เวียดนาม)	 สิ่งที่สังเกตอีกอย่างหน่ึงก็คือ	 นักเรียนเวียดนามมีความรับผิดชอบ	 ตรงต่อเวลาช่วงพักกลางวันทุกคนต้อง 
กลับไปรับประทานอาหารที่บ้านแล้วกลับมาเรียนต่อในช่วงบ่าย	 คณะบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยาจะได้น�าประสบการณ์ตรง 
ในการศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น	และพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี	2558
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เกียรติยศแห่งชีวิต 
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

	 ในปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 
มีข้าราชการครูและช่างครุภัณฑ์	เกษียณอายุราชการ 
จ�านวน	 2	 ท่าน	 คือ	 คุณครูประกอบ ชิวพิมาย  
ครูวิทยฐานะช�านาญการพิเศษ	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์และ	นายเจริญ ศิริการ	 ช่างครุภัณฑ	์ 
ชั้น	 3	 ทั้งสองท่านได้ปฏิบัติราชการด้วยความวิริย	 
อุตสาหะ	 เสียสละ	ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีให้กับบุคลากรเสมอมา	 ในโอกาสที่ทั้งสองท่าน 
เกษียณอายุราชการ	 คณะครู	 นักเรียนโรงเรียน
พิมายวิทยาทุกคน	 ขออ�านาจคุณพระรัตนตรัย	 และ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 โปรดดลบันดาลให้ทั้งสองท่าน
ประสบกับความสุขกาย	 สุขใจ	 สุขภาพพลานามัย 
แข็งแรง	อยู่เป็นร่มโพธิ์	ร่มไทรของบุตรหลานตลอดไป
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มหาบัณฑิตใหม่
	 ในปีการศึกษา	 2555 -2556	 มีคุณครูที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทจ�านวน	 15	 ท่าน	 เราชาวขาว-แดง	 

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี	้

คุณครูสมบูรณ์ หอยมุกข์
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา		 การบริหารการศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คุณครูรสลิน วัชรพาณิชย์
หลักสูตร		ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.	)

สาขา		 บริหารการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คุณครูรัตนาวดี สิงห์พิมาย
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา	 การสอนวิทยาศาสตร์		

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณครูพรทนา แขพิมาย
หลักสูตร	 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศศ.ม.)

สาขา		 การสอนภาษาอังกฤษ

	 เป็นภาษาต่างประเทศ

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

	 นครราชสีมา

คุณครูจิตร์นภา อุดมผล
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา	 การบริหารการศึกษา		

	 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

คุณครูสดใส สุขสุทธิ์
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา		 วิทยาศาสตร์ศึกษา		

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณครูอดุลย์ สิงห์พิมาย
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา	 การบริหารการศึกษา		

	 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

คุณครูมาลัยพร เอื้อสุวรรณ
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา		 คณิตศาสตร์ศึกษา	

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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คุณครูทิพพา แก้วหนองแสง
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา		 คณิตศาสตร์ศึกษา		

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณครูนันทกาต์ แสงรัศมี
หลักสูตร	 การศึกษามหาบัณฑิต		

	 (กศ.ม.)

สาขา	 หลักสูตรและการสอน		

	 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

คุณครูมยุรี วงศ์สวัสดิ์อาภา
หลักสูตร		ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา		 คณิตศาสตร์ศึกษา		

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณครูพวงทิพย์ แซ่พัว
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา	 หลักสูตรและการสอน		

	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณครูสาวิตรี แก้วเก่ง 
หลักสูตร		ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.	)

สาขา		 บริหารการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คณุครศูศรินิทร์ อตวิฒัน์องักรู
หลักสูตร	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต		

	 (ศษ.ม.)

สาขา		 คณิตศาสตร์ศึกษา		

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

คุณครูสุทิน ฝ่ายนา
หลักสูตร	 การศึกษามหาบัณฑิต		

	 (กศ.ม.)

สาขา	 การบริหารการศึกษา		

	 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม
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แนะน�า บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2556
	 ในปีการศึกษา	2556	โรงเรียนพิมายวิทยามี	ข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ 4 คน ครูบรรจุใหม่ 2 คน พนักงานราชการบรรจุใหม่ 1 คน  
ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูชาวต่างประเทศ 4 คน และเจ้าหน้าที่ประสานงานชาวต่างประเทศ 1 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน	ดังนี้

นางฐิรญาดา ระเบียบนา
เกิด	2	กันยายน	2516

วุฒิการศึกษา		ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 (การสอนสังคมศึกษา)

จาก	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ย้ายมาจาก	โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

อ.ปักธงชัย	จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง ครู 

กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	ศาสนา

และวัฒนธรรม

นางวรกมล ยางกลาง
เกิด	9	กุมภาพันธ์	2519	

วุฒิการศึกษา		ครุศาสตรบัณฑิต

	 (คณิตศาสตร์)

จาก	สถาบันราชภัฏนครราชสีมา

ย้ายมาจาก	โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา	

อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่งครู วิทยฐานะช�านาญการพิเศษ

กลุ่มสาระฯ	คณิตศาสตร์

นางสาววรรณิศา ดีมา
เกิด	8	กรกฎาคม	2530

วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต

	 (ภาษาไทย)

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ย้ายมาจาก	โรงเรียนบึงพะไล	อ.แก้งสนามนาง	

จ.นครราชสีมา

ต�าแหน่ง ครู 

กลุ่มสาระฯ	ภาษาไทย

นางสาวพิรัสวดี เขมวิวิธ
เกิด	9	สิงหาคม	2531

วุฒิการศึกษา	 ศิลปศาสตรบัณฑิต

	 (ภาษาจีน)	

จาก	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯ	ภาษาต่างประเทศ

นายพุทธิ ชมทวี
เกิด	12	มกราคม	2532

วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต

	 (สังคมศึกษา)	

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม

นางสาวชีวรัตน์ ช�่าชอง
เกิด	8	กรกฎาคม	2523

วุฒิการศึกษา	 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	

	 (บริหารการศึกษา)

จาก	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ย้ายมาจาก	โรงเรียนโนนเทพ	

อ.โนนนารายณ์	จ.สุรินทร์

ต�าแหน่ง ครู

กลุ่มสาระฯ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวพิชญ์สินี พวงจันทร์
เกิด	23	มิถุนายน	2532

วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต

	 (นาฏศิลป์)

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ต�าแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระฯ	ศิลปะ

นายธนวัฒ ธีรพงศธร
เกิด	15	มิถุนายน	2531

วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต

	 (สังคมศึกษา)	

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต�าแหน่ง พนักงานราชการ

กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	ศาสนา	

และวัฒนธรรม
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นางสาวพลอยทิพย์ เพ็ญสุข
เกิด	1	มกราคม	2532

วุฒิการศึกษา	 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 (การบัญชี)	

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาววรลัญลักษณ์ เฝ้าทรัพย์
เกิด	4	สิงหาคม	2529

วุฒิการศึกษา	 บริหารธุรกิจบัณฑิต

	 (การเงินการธนาคาร)	

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีงานปกครอง 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Mrs.Victoria Jayne Whiston
Education		 :		Bachelor	degree	of	Science
Nationality		:		British

Mr.Dennis Dyson
Education		 :		Bachelor	degree	of	Science
Nationality		:		British

นางสาวรุสรินทร์ โพธิ์อุดม
วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจบัญฑิต	(บัญชี)

ต�าแหน่ง ผู้ประสานงานชาวต่างประเทศ 

 (Coordinator)

นางสาวกัญญารัตน์ แบ่งจะโป๊ะ
เกิด	19	กรกฎาคม	2532

วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต

	 (เคมี)	

จาก	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

ต�าแหน่ง ครูอัตราจ้าง SP2

กลุ่มสาระฯ	วิทยาศาสตร์

Mr.John Thomas Farr
Education		 :	 Bachelor	degree	of	
	 	 Engineering
Nationality		 :		American

Mr.Christopher Martin Whiston
Education		 :		Bachelor	degree	of	
	 	 Science
Nationality	 :	 British
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โครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด 
	 โครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด	 (QAD) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 โครงการ 

โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด (TRC.VB Harm Prevention)	 ส�าหรับปีการศึกษา	 2556	 คณะท�างานกลุ่มงาน 

บริหารทั่วไป	ที่ประกอบด้วย	นักเรียน	ชั้น	ม.5/4	และคณะครูท่ีปรึกษาโครงการ	ได้ด�าเนินกิจกรรมส�าคัญของโครงการ	ดังนี้

 โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย ร่วมใจพัฒนา	 ภายใต้กิจกรรมการป้องกัน	 แก้ไขความรุนแรงและการตั้งครรภ ์

ไม่พร้อม	 เมื่อวันที่	 19	 กันยายน	 2556	ณ	 ห้องประชุมวิมายะ	 ได้รับการสนับสนุนจากอ�าเภอพิมายให้หน่วยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงานในพื้นที่	เพื่อพัฒนาสภาเด็ก 

และเยาวชนระดับอ�าเภอ	 หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 ตลอดจน 

ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีภูมิคุ ้มกัน	 ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด	 ส�าหรับคณะวิทยากรได้รับ 

ความอนุเคราะห์จากพยาบาล,	 นักวิชาการสาธารณสุข	 และนักจิตวิทยาได้ให้ความรู้ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์	 การสาธิต 

การใช้ถุงยางอนามัย	 การให้ค�าปรึกษาจากนักจิตวิทยาและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมให้นักเรียนแกนน�าซึ่งเป็นนักเรียน 

ทั้งระดับ	ม.ต้นและ	ม.ปลาย	รวมทั้งสิ้น	90	คน	
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 โครงการพัฒนาคุณธรรมและทักษะการป้องกันตนเองจากยาเสพติดส�าหรับเยาวชน	 เมื่อวันท่ี	 20	 มกราคม	 2556	 

คณะนักเรียนแกนน�า	 ม.5/4	 ได้ท�ากิจกรรมค่าย	 ณ	 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน 

ในสถานศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการด�ารงตนอยู ่ในสังคมอย่างมีคุณธรรมและปลอดภัยจากยาเสพติด	 

ที่ระบาดในกลุ่มเยาวชนอย่างแพร่หลาย	จึงได้จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในการด�ารงชีวิตด้วยความปลอดภัย 

จากอบายมุขต่าง	 ๆ	 อาทิเช่น	 เหล้า,	 บุหรี่,	 สื่อลามก	 และยาเสพติดประเภทต่างๆ	 สอดคล้องกับการประเมินจากส�านักงาน 

อาสากาชาด	 สภากาชาดไทย	 และขอขอบคุณคณะผู ้ตรวจที่ได ้มาตรวจเยี่ยมน�าโดยคุณนิภาพรรณ	 ศรีพงษ์	 และ 

คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากอาสากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

 การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 ในวันที่	 17	 พฤษภาคม	 2556	 

ณ	ลานพรหมทตั	เพือ่ให้นกัเรยีนและประชาชนมคีวามรู	้ตระหนกัถงึโทษภยัของยาเสพตดิ	และหนัมาใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	 

เช่น	การออกก�าลังกาย	การเล่นดนตรี	การเล่นกีฬา	และมีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของชุมชนด้วย	

 จะเห็นได้ว่ากิจกรรมส�าคัญเหล่านี้ จัดท�าข้ึนเพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ 

มีทักษะในการป้องกันยาเสพติด สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมได้อย่างมีคุณค่า  

และสนองนโยบาย คุณธรรมน�าความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม 

ท�าให้กิจกรรมส�าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา
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 โครงการ TO BE NUMBER ONE	 เป ็นโครงการรณรงค ์ป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด	 โดยมี 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	 เป็นองค์ประธาน	 ซึ่งได้จัดกิจกรรมส�าคัญได้แก่	 การรณรงค์ 

ปลุกจิตส�านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่ 

เยาวชน	 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	 โดยความร่วมมือและรวมพลังจากภาครัฐ 

และเอกชน	 ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดหลายโครงการ	 หนึ่งในนั้น	 คือ 

กิจกรรม	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 TEEN	 DANCERCISE	 THAILAND	 CHAMPIONSHIP	 ซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี	 โดย	 

กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยา	 ชุมนุม	 TO	 BE	NUMBER	ONE	 ได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 

ในกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง	และได้รับรางวัลในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง	คือ	ปี	2554	ได้รับรางวัลชมเชย	 

ปี	2555	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	ปี	2556	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	และปี	2557	ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ในระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศในวันท่ี	 25-26	 มกราคม	 2557	 

ณ	MCC	HALL	ชั้น	4	ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	ขอให้พี่น้องขาวแดงร่วมเป็นก�าลังใจให้กับทีม	 

The	pm	new	generation	ที่จะสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนพิมายวิทยาของเราต่อไป

โครงการ TO BE NUMBER ONE
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วิ่งเพื่อสุขภาพ
	 โรงพยาบาลพิมาย	ได้จัดการวิ่งพิมายเซอร์กิต	ประจ�าปี	2556	ขึ้น	เพื่อส่งเสริมการออกก�าลังกาย	และเป็นการรณรงค์ 
ต้านภัยต่าง	 ๆ	 เช่น	 การวิ่งรณรงค์ต้านภัยบุหรี่	 ต้านภัยจากไข้เลือดออก	 ต้านอุบัติเหตุ	 และการวิ่งพิมายมินิมาราธอนต้าน 
โรคเอดส์	เป็นต้น
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ได้ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมในการวิ่งแต่ละครั้งอย่างสม�่าเสมอ	 โดยเฉพาะ 
การวิ่งพิมายมินิมาราธอน	ที่จัดขึ้นในวันที่	 2	 ธันวาคม	 2556	 มีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมอย่างมากมาย	นอกจากจะได้รับ 
รางวัลแล้ว	ยังได้ออกก�าลังกาย	ได้ตระหนักถึงภัยร้ายจากโรคต่าง	ๆ	และที่ส�าคัญยังได้สุขภาพที่แข็งแรงเป็นของตัวเองอีกด้วย

ค่ายรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน 
	 ค่ายรักการอ่าน	 ส่งเสริมการอ่าน	 เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการส่งเสริมการอ่าน	 ท่ีกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 
ภาษาไทยและงานห้องสมุด	 ได้ร่วมกันจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี	 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม	 ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน	 และ 
สร้างความตระหนกัให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคญัของการอ่าน	ตลอดจนใช้การอ่านน�าไปสูก่ารใฝ่รูใ้ฝ่เรยีนอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื	 
มีคุณครูกลุ่มสาระภาษาไทยเป็นวิทยากรและมีรุ่นพี่ชั้น	 ม.6	 เป็นผู้ช่วย	 ส�าหรับกิจกรรมในแต่ละฐานเน้นทั้งสาระและบันเทิง	 
มีทั้งเกมให้แต่ละกลุ่มได้ระดมพลังสมองทายปัญหากัน	 ทั้งอ่านแล้วลงมือปฏิบัติตามที่บอกไว้ในบัตรค�าสั่ง	 และอ่านเรื่องที่ 
เป็นความรู้แล้วตอบค�าถาม	 อ่านเรื่องสั้นแล้วสรุปสาระให้ผู้อื่นฟัง	 อ่านแล้วประเมินค่าเรื่องที่อ่าน	 ซึ่งนักเรียนที่เข้าค่ายต่างก ็
ได้รับความสนุกสนาน	เพลิดเพลิน	และอยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้อีก
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2013
S

ที่ ชนิดการแข่งขัน คณะสีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1 ถ้วยคะแนนรวมกีฬาชาย คณะสีม่วง

2 ถ้วยคะแนนรวมกีฬาหญิง คณะสีชมพู

3 ถ้วยคะแนนรวมกีฬาชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีชมพู

4 ถ้วยคะแนนรวมกรีฑาชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีแสด

5 ถ้วยคะแนนรวมกีฬา กรีฑาชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีแสด

6 รางวัลความพร้อมเพรียง คณะสีแสด

7 รางวัลผู้น�าเชียร์ คณะสีม่วง

8 รางวัลกองเชียร์ คณะสีฟ้า

9 รางวัลคณะสียอดเยี่ยม คณะสีแสด

10 นักกรีฑาหญิงดีเด่น ด.ญ.นริศรา เพลงเสนาะ คณะสีแดง

11 นักกรีฑาชายดีเด่น นายอลงกรณ์ แมดพิมาย คณะสีน�้าเงิน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 โรงเรียนพิมายวิทยา 
ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา	 ประจ�าปี	 2556	 เพื่อเป็นการ 
ส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 และส่งเสริมให้นักเรียน	 มีน�้าใจเป็นนักกีฬา	 
รู้แพ้	 รู ้ชนะ	 รู้อภัย	 มีความรัก	 ความสามัคคี	 รู ้จักการท�างานเป็นกลุ่ม 
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ	 โดยจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น 
ระหว่างวันท่ี	 30	 ก.ย.- 4	 ต.ค.	 พ.ศ.	 2556	 และได้จัดการแข่งขัน	 กรีฑา	 
Sport	Day	2013	ขึ้นในวันที่	27	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ซึ่งผลการแข่งขัน 
ที่ส�าคัญมีดังนี้
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สรุปการแข่งขันกีฬา 
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน 
รายการต่างๆ	 ในปีการศึกษา	 2556	 โดยนักกีฬาได้ตั้งใจ	 มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและแข่งขัน	 สร้างผลงานความส�าเร็จได้รับ 
เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร	ท�าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและตนเอง	ดังนี้

 กีฬาเรือพาย
 ผู ้ฝึกสอนทีมเรือพาย	 นายอุทัย	 วิชยพงศ์	 นายธวัชชัย	 นามโคตร	 นายบุญเลิศ	 ค�ากุณา	 นายเจริญ	 ศิริการ	 
นายพิรุณ	ดีหลาย	
 รายการที่ 1	ได้	3	เหรียญทอง	เรือพาย	10	ฝีพาย	ชาย	ระยะ	700	เมตร	500	เมตร	200	เมตร	จากการแข่งขัน 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	30	“เมืองเลยเกมส์”	วันท่ี	4-8	พฤศจิกายน	2556	ณ	จังหวัดเลย
  รายการที่ 2	 ได้	1	 เหรียญทอง	เรือพาย	10	ฝีพาย	หญิง	การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งท่ี	42	รอบคัดเลือกภาค	3	 
“ร้อยเอ็ดเกมส์”	วันที่	2-12	กันยายน	2556	ณ	จังหวัดร้อยเอ็ด
 รายการที่ 3 ได้	1	เหรียญทองแดง	เรือพาย	10	ฝีพาย	ระยะ	200	เมตร	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	29	 
“มหาสารคามเกมส์”	วันที่	18-29	มีนาคม	2556	ณ	จังหวัดมหาสารคาม

 กีฬาจักรยาน
  รายการที่ 1	 นายจิราธิวัฒน์	 ฉายพิมาย	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 และเด็กชายชินพัฒน์	 สุขจรรยา	 ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน	 จากการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา	 ดาวน์ฮิล	 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 35	 
รอบคัดเลือกตัวแทนเขต	3	“อ�านาจเจริญเกมส์”	16-24	พฤศจิกายน	2556	ณ	จังหวัดอ�านาจเจริญ	
  รายการที่ 2 นายจิราธิวัฒน์	ฉายพิมาย	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	จากการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา	ดาวน์ฮิล	 
รุ่นยุวชนอายุ	15-16	ปี	ในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	
ประจ�าปี	2556	สนามที่	5	วันที่	30	มิถุนายน	2556	ณ	วัดโบสถ	์
ต�าบลทับมา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	
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 กีฬาเปตอง 
 ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตอง	นายพิศิฏฐ์	เรือนใหม่	นางสุวิมล	พันธุ์แสง
 รายการที่ 1	เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	42	รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	3	 
“ร้อยเอ็ดเกมส์”	 ณ	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 มีตัวแทนจากพิมายวิทยาร่วมแข่งขัน	 คือ	 นางสาวพัชริดา	 ยศสา	 ประเภท 
ทีมคู่หญิง	 ได้รางวัลรองชนะเลิศ	 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการเข่งขันกีฬาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 42	ณ	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 ระหว่าง 
วันที่	5-15	มกราคม	2557
 รายการที่ 2	เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	30	รอบคัดเลือกตัวแทน 
ภาค	3	“เมืองเลยเกมส์”	ณ	จังหวัดเลย	มีตัวแทนจากพิมายวิทยาร่วมแข่งขัน	ได้แก่
	 -	 ประเภททีมคู่หญิง	นางสาวพัชริดา	ยศสา
	 -		 ประเภททีม	3	คนชาย	นายตรีพิมาย	เปรมเมืองทอง
	 ผลการแข่งขัน	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประเภททีมคู่หญิง	 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการเข่งขันกีฬาเยาวชน 
แห่งชาติ	ณ	จังหวัดเพชรบูรณ์
  รายการที่ 3	 เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 35	 รอบ 
คัดเลือกตัวแทนภาค	 3	 “อ�านาจเจริญเกมส์”	ณ	 จังหวัดอ�านาจเจริญ	 ระหว่างวันที่	 28	 พฤศจิกายน	 –	 4	 ธันวาคม	 2556	 
มีตัวแทนจากพิมายวิทยาร่วมแข่งขัน	ได้แก่
	 -		 ประเภทเดี่ยวหญิง	นางสาวพัชริดา	ยศสา
	 -	 ประเภทคู่	2	คนชาย	นายภุชงค์	สระหิน	และนายนันทวัฒน์	โจ้พิมาย
	 -	 ประเภทคู่	2	คนหญิง	นางสาวปิยะพร	สุขเจริญ	นางสาวพรทิพย์	สบาย	และนางสาวโชติกาญจน์	โชติทองหลาง
	 -	 ประเภทคู่ผสม			นายตรีพิมาย	เปรมเมืองทอง
	 ผลการแข่งขัน	ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทเดี่ยวหญิง
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แชมป์กีฬาแห่งชาติ 4  ปีซ้อน
	 ปีการศึกษา	2556	เป็นปีท่ีทีมนักกีฬารักบ้ีหญิงพิมายวิทยา	ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนพิมายวิทยาและจังหวัดนครราชสีมา 
อีกครั้งหนึ่ง	 เมื่อได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่	 42	 สุพรรณบุรีเกมส์	 ระหว่างวันที่	 5-15	 มกราคม	 2557	 
ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี	 ซ่ึงเป็นการครองแชมป์กีฬาแห่งชาติ	4	ปีติดต่อกัน	นอกจากนี้	นางสาวรัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ ได้รับรางวัล 
นักกีฬายอดเยี่ยม	 และนายสุกิจ ปานวัชราคม ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	 ทั้งนี้เพราะความอุตสาหะ	 พยายาม	 ความอดทน 
ในการฝึกซ้อมของนกักฬีา	ความเอาใจใส่	ดแูลการฝึกซ้อมของผูฝึ้กสอนทกุคน	รวมถงึก�าลงัใจจากคณะผูบ้รหิาร	คณะคร	ูนกัเรยีนพมิายวทิยา 
ทุกคน	
	 นอกจากความส�าเร็จดังกล่าวแล้วทีมรักบี้หญิงพิมายวิทยายังได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารักบ้ีหลายรายการและได้รับความส�าเร็จ	 
ดังนี้
 รองชนะเลิศอันดับ 2	 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่	 34	 “เมืองแพร่เกมส์”	 ณ	 สนามกีฬา	 อบจ.แพร่	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดแพร่	(28	มกราคม	–	5	กุมภาพันธ์	2556)
 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	 ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย	 ภาคอีสานรุ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปีหญิง	 และรุ่นอายุ 
ไม่เกิน	17	ปีหญิง	ณ	สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร	(29	–	30	มิถุนายน	2556)
 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล รอบมหกรรมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 รุ่นอายุไม่เกิน	 15	ปีหญิง	ณ	สนามกีฬาราชนาวี	 
กม.ห้า	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	(20-	22	กรกฎาคม	2556)
 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่	 42	 “ร้อยเอ็ดเกมส์”รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	 3	 
ณ	จังหวัดมหาสารคาม	(1	–	12	สิงหาคม	2556)	
 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 30	 “เมืองเลยเกมส์”	 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	 3	 
ณ	จังหวัดเลย	(5	–15พฤศจิกายน	2556)
 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล การแข่งขันกีฬานักเรียน	 นักศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 35	 “อ�านาจเจริญเกมส์”	 รอบคัดเลือก 
ตัวแทนภาค	3	ณ	จังหวัดอ�านาจเจริญ	(16–	24	พฤศจิกายน	2556)
 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	 XPOTENTIAL	 RUGBY	 CHALLENGE	 THAILAND	 U16	 ณ	 สนามกีฬาสถาบัน 
การพลศึกษา	วิทยาเขตชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	(23	–24	พฤศจิกายน	2556)
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ศูนย์ฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร
	 ในปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นศูนย์ฝึกย่อยท�าการฝึกนักศึกษาวิชา 

ทหาร	 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	 มณฑลทหารบกที	่ 

21	กองทัพภาคท่ี	2	ระหว่างวันท่ี	4	-	15	กรกฎาคม	2556	 

มีสถานศึกษาเข้าร่วมฝึกจ�านวน13	 แห่ง	 ผลจากการฝึก 

นักศึกษาวิชาทหาร	 ได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาทหารและ 

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม	 ได้บ�าเพ็ญประโยชน์อย่าง 

เต็มที่และในปีการศึกษา	 2556	 นี้	 โรงเรียนพิมายวิทยา 

ได้รับมอบโล่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น และ 

ผกท.สุรพงษ์ สุขเกษม ได้รับมอบโล่ผู้ก�ากับนักศึกษา 

วิชาทหารดีเด่น	 จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

มณฑลทหารบกที่	21	อีกด้วย
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จาก

กลุ่มส
าระฯ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียน	ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยง 
ความรู้กับกระบวนการ	มีทักษะส�าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้	โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะ 
หาความรู้	 และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย	 ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน	 มีการท�ากิจกรรม 
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย	 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ 
ทักษะความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	ในปีการศึกษา	2556	ได้แก่	

  กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ณ	พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย	 อ�าเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 ส�าหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	5/1	และ	2/1	เข้าค่ายระหว่างวันที่	28-30	มิถุนายน	2556

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2556	 ระหว่างวันที่	 18-20	 สิงหาคม	 2556	 ได้พานักเรียนไปร่วม 
ประกวดโครงงาน	 แข่งขันการตอบปัญหา	 และวาดภาพตามจินตนาการ	 ตามมหาวิทาลัยต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
ณ	ไบเทค	บางนา	จ.สมุทรปราการ

 ร่วมงานประชุมวิชาการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	 
ครั้งที่	3	ปีการศึกษา	2556	ระหว่างวันท่ี	24-25	สิงหาคม	2556	ณ	โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม	จังหวัดบุรีรัมย์
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 จัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้ เสริมทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับนักเรียนโครงการ 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	6/1	ระหว่างวันที่	21	ตุลาคม	–	1	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2556
 เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	งานศิลปหัตถกรรม 
นักเรียน	ครั้งที่	63	ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31	ระหว่างวันที่	16-17	พฤศจิกายน	2556	ณ	โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 
จังหวัดนครราชสีมา

 ร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น	ม.4-6	ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
ครั้งที่	63	ณ	จ.นครพนมและ	จ.มุกดาหาร	ระหว่างวันที่	11-13	ธันวาคม	2556	
 จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/1	 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/1	 จ�านวน	 71	 คน	 ระหว่างวันที่	 5–7	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2556	ณ	 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	 อ�าเภอปากช่อง	 
จังหวัดนครราชสีมา

 ร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตร งานเกษตรสุรนารี ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จ.นครราชสีมา	 
ระหว่างวันที่	 8	 -12	 มกราคม	 2557	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 โครงงาน	 เรื่อง	 การเก็บรักษาดอกดาวเรืองด้วยสารสกัด 
ไคโตซานจากเปลือกหอยในท้องถิ่นอ�าเภอพิมาย	 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน	 นางสาวปณิตา	 ซาพิมาย	 นางสาวจุฑามาศ	 โจ้พิมายและ 
นางสาวสุทธิดา	 ค้าขาย	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/1	 ครูที่ปรึกษา	 คุณครูรัตนา	 ห้าวหาญและคุณครูกัมปนาท	 ศรีคัทนาม	 และ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 โครงงานเรื่อง	 การศึกษาเปรียบเทียบการงอกรากของท่อนมันส�าปะหลังจากการแช่ในสารสกัด 
สะเดา	 หัวไชเท้า	 ผักตบชวาและฮอร์โมนเร่งราก	 นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน	 นางสาวสุนิษา	 โนนรุ่งเรือง	 นางสาวชลิตา	 แสนเจ๊ก	 และ 
นางสาวรัตนาภรณ์	ชูขา	นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	6/1	ครูที่ปรึกษา	คุณครูภัสสร	สัตย์ซื่อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้จัดการเรียนการสอนมุ่งให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

ตามศักยภาพ	สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ	ช่วยให้คาดการณ์	วางแผน	ตัดสินใจ	แก้ปัญหา 

และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ซ่ึงได้จัดกิจกรรมท้ังการเรียนการสอนตามหลักสูตร	 กิจกรรม 

เสริมหลักสูตร	ได้แก่	กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์	ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์	และจัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน 

หลายรายการ	สรุปได้ดังนี้

 ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 18 วันท่ี	7	–	8	ธันวาคม	2556	มีนักเรียนท่ีเข้าร่วมได้แก่	ม.1/2-3,	ม.2/2-3	 

และ	 ม.3/2-3	 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง	 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการใช้โปรแกรม	 GSP	 กิจกรรมแรลลีและการพัฒนาทักษะการ 

คิดค�านวณ	 เพื่อรองรับการสอบ	O-Net	 ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ/ 

กระบวนการทางคณิตศาสตร์	 เห็นความส�าคัญของการน�าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และการปรับตัวอยู่ร่วมกัน	 

รวมถึงปลูกฝังการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส�าคัญด้วย
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 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ	 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล	 จ.	 มุกดาหาร	 มีผลการแข่งขัน 

ดังนี้	

 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ประเภททดลอง	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 

และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ	มีตัวแทนคือ	 เด็กหญิงนวแพรว	มะลิลา	ม.3/1	 เด็กหญิงจีรณา	 กิจจาชาญชัยกุล	 

ม.3/1	เด็กหญิงวราพรรณ	พันธุ์ชัย	ม.2/1	ครูที่ปรึกษาโครงงาน	นางศิริวรรณ	อินทรนอก	นางอัจฉราพร	เกตุกระทุ่ม	

 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภททดลอง	 รางวัลเหรียญทอง	 มีตัวแทนคือ	 

นายอนุวัตน์	 กาญจนดิษฐ์	 ม.6/2	 นางสาวจินตนาภรณ์	 ปลั่งกลาง	 ม.6/8	 นายวัชรินทร์	 มองพิมาย	 ม.6/8	 ครูที่ปรึกษา 

โครงงาน	นางทิพพา	แก้วหนองแสง	นายสมพร	บุญประมวล	

 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ผลการแข่งขัน	 ได้อันดับท่ี	23	มีตัวแทนคือเด็กหญิงวริศรา	 

ใจเย็น	ม.3/1	ครูผู้ฝึกสอน	นางประทีป	เวงสูงเนิน	นางสาวพวงทิพย์	แซ่พัว	

 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.ต้น ผลการแข่งขัน	 อันดับท่ี	 29	 เหรียญทองแดง	 มีตัวแทนคือ	 เด็กหญิงภคจิรา 

ฉ�่าเมืองปักษ์	ม.3/1	ครูผู้ฝึกสอน	นางศิริวรรณ	อินทรนอก	

 การแข่งขันการใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต (GSP.) ม.ปลาย	ล�าดับที่	58	มีตัวแทนคือ	นายนนทวร	สุขจินดาเสถียร	 

ม.5/1	นายปวริศ	วัชรพาณิชย์	ม.4/1	ครูผู้ฝึกสอน	นางมยุรี	วงศ์สวัสดิ์อาภา	นายสุรพงษ์	สุขเกษม	นายสมศักดิ์	บุญหนุน
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วันสุนทรภู่
	 ในวันที่	 26	 มิถุนายน	 ของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู ่	 กวีเอกคนส�าคัญของกรุงรัตนโกสินทร์ท่ีได้รับการยอย่อง 

ให้เป็นบุคคลส�าคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก	 ดังนั้นกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทยจึงได้จัดงานวันสุนทรภู ่ขึ้น 

ในวันที่	 26	 มิถุนายน	 พ.ศ.2556	ณ	 หอประชุมปาจิต	 ซ่ึงมีการจัดการแข่งขันในหลายประเภท	 เช่น	 การเขียนเรียงความ 

การแต่งค�าประพันธ์	 การคัดลายมือ	 การวาดภาพ	 การจัดป้ายนิเทศ	 การพูดสุนทรพจน์	 การอ่านจับใจความส�าคัญ	 

การอ่านท�านองเสนาะ	 การแต่งกายนางในวรรณคดี	 การแสดงของชุมนุมนาฏศิลป์	 ชุมนุมภาษาจีน	 การแสดงดนตรีของ 

วง	Phimai	Teacher	Band	ซึ่งมีคุณครูเป็นนักดนตรี	มีท่านผู้อ�านวยการเป็นนักร้องน�า	และจากการสังเกตปรากฏว่าได้รับ 

การตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี	 สุดท้ายเป็นการแสดงลิเกของคณะภาษาไทยบันเทิงศิลป์	 ท่ีจัดการแสดงเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้ชมถึง	 ๒	 รอบด้วยกันคือ	 รอบบ่ายเป็นของนักเรียนและรอบค�่าเป็นของท่านผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป 

ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก	โดยอาจกล่าวได้ว่าแสดงได้ดีราวกับมืออาชีพทีเดียว

	 ส�าหรับการประกวดประเภทต่าง	ๆ	สามารถสรุปผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ดังนี้

ที่ ประเภทการประกวด ระดับช้ัน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

1 การเขียนเรียงความ ม.ต้น เด็กหญิงญาริตศรา	จันทาจังหรีด	ม.3/1

ม.ปลาย นางสาวกวินณา	แก้วพิมาย	ม.6/2

2 การแต่งกลอนสุภาพ ม.ต้น เด็กหญิงสุธิดา	งูพิมาย	ม.3/2

ม.ปลาย นางสาวกวินณา	แก้วพิมาย	ม.6/2

3 การพูดสุนทรพจน์ ม.ต้น เด็กหญิงชลธิดา	ชะตาดี	ม.3/2

ม.ปลาย นางสาวภัทราพร	เกตุกระทุ่ม	ม.6/2

4 การเขียนไทย ม.ต้น เด็กหญิงจิณห์จุฑา	ศรีวิชัย	ม.2/1

ม.ปลาย นางสาววราภรณ์	ค�่าติรัมย์	ม.5/2
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	 การจัดงานวันสุนทรภู่	 ปีการศึกษา	 2556	 ส�าเร็จได้ด้วยดี	 ก็ด้วยการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 
ทั้งท่านผู้บริหาร	 คุณครูและนักเรียนทุกคน	 โดยเฉพาะคุณครูทุกท่านท่ีกรุณาแต่งกายชุดไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 
ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมให้ก�าลังใจแก่ผู้เข้าประกวดและมอบรางวัลให้กับนักแสดงทุกคน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างดีเช่นนี้อีกในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป	 และ 
ขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย

ที่ ประเภทการประกวด ระดับช้ัน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

5 การอ่านจับใจความส�าคัญ ม.ต้น เด็กหญิงจีรณา	กิจจาชาญชัยกุล	ม.3/1

ม.ปลาย นางสาวธานีกา	ป่ายา	ม.5/2

6 การคัดลายมือแบบอาลักษณ์ ม.ต้น เด็กหญิงปนัดดา	เพียรค้า	ม.3/2

ม.ปลาย นางสาวกิตติยาภรณ์	แก้วเกษ	ม.6/5

การคัดลายมือแบบหัวกลมตัวกลม ม.ต้น เด็กหญิงพิชญาพัชร	สุขก�าเนิด	ม.3/2

ม.ปลาย นางสาวสุพัตรา	กลั่นหมอ	ม.5/2

7 วาดภาพจินตนาการ ม.ต้น เด็กหญิงจารุวรรณ	สุวรรณกลาง	ม.3/3

ม.ปลาย นายสากล	ฤทธิ์กลาง	ม.6/2

8 การอ่านท�านองเสนาะ ม.ต้น เด็กหญิง	ชุลีพร	เนื้อนา	ม.3/2

เด็กชายฐิติชัย	ดุ้งกลาง	ม.3/2

ม.ปลาย นางสาวณัฎฐา	บุญอยู่	ม.6/5

นายสุกฤษฎ์	คงสุข	ม.6/6

9 การจัดป้ายนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/2

10 การแต่งกายนางในวรรณคดี นายสากล	ฤทธิ์กลาง	ม.6/2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
	 ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 

และวัฒนธรรม	 นอกจากกิจกรรมในหลักสูตรแล้ว	 ยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลายกิจกรรมท่ีปลูกฝังให้นักเรียน	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 มีความรักชาติ	 ศาสนา 

พระมหากษัตริย์	 ได้แก่	 งานเฉลิมพระชนมพรรษา	 86	 พรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	 งานวันแม่แห่งชาติ	 สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา	 กิจกรรมใน 

วันส�าคัญทางศาสนา	 เป็นต้น	 ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนด	ี 

คนเก่ง	อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
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	 นอกจากนี้กลุ ่มสาระฯ	 ยังได้เชิญชวนให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมในการ 

ท�าบุญใหญ่ประจ�าปี	 คือ	 การทอดกฐินสามัคคี	 ซ่ึงปีนี้ได้น�าไปทอดท่ีวัดสระเพลง	 โดยได้รับความร่วมมือ 

เป็นอย่างดี	ในการบริจาคปัจจัยเป็นเงินจ�านวน	215,428	บาท	กลุ่มสาระ	ฯ	ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ที่ร่วมในการท�าบุญครั้งนี้ด้วย

51พิ ม า ย วิ ท ย า



กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ	 มีทักษะวิธีการทางศิลปะ	 เกิดความซาบซ้ึง 
ในคุณค่าของศิลปะ	 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระ	 ในศิลปะแขนงต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ทัศนศิลป์	 ดนตรี	 นาฏศิลป	์ 
ส�าหรับด้านดนตรี	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 มีชุมนุมดนตรีไทย	 เป็นวงท่ีได้รับความช่ืนชมและได้รับรางวัลในการแข่งขัน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนหลายครั้ง	เป็นวงที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ	งานประเพณีของชุมชนอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ
		 ในปีการศึกษา	 2556	 วงดนตรีไทย	 ได้ร่วมแข่งขันดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายประสมปี่พาทย์เครื่องเดี่ยว	 
ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 วันท่ี	 20-22	 มีนาคม	 2556	 
ณ	วัดศรีสุทธาวาส	พระอารามหลวง	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	รับประกาศนียบัตร	พร้อมทุนการศึกษา	20,000	บาท	 
ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่อุตสาหะ	 พยายามฝึกซ้อม	 และคุณครูนวภัทร	 สมานพันธ์	 ผู้ฝึกสอน	 ขอบคุณคณะผู้บริหารและ 
คุณครูทุกท่านที่สนับสนุนและให้ก�าลังใจ	ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนตลอดมา	
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Christmas Day
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ได้จัดงานวันคริสต์มาสข้ึน	ใน	วันท่ี	25	ธันวาคม	2556	ณ	หอประชุมปาจิต	 

มี	นายประจักษ์ ธีรพงศธร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 เป็นประธานในพิธี	 ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงหลายรายการ	 

ได้แก่	 การแสดงชุด	 Jingle	 Bell	 (Chinese	 Version)	 จากศูนย์ฯภาษาจีน	 การร้องเพลงประสานเสียง	 การแสดง	 B-Boy	 

การเต้นประกอบเพลง	 การตอบค�าถามชิงรางวัล	 การแสดงดนตรีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 และการแสดง	 Skit	 

ละครสั้นภาษาอังกฤษ	 (ชวนหัว)	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 (ซ่ึงได้เป็นตัวแทนของ	 สพม.	 เขต	 31	 ไปแข่งขันระดับภาค	 

และคว้าเหรียญเงินในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งท่ี	 63	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ 

น�าชื่อเสียงมาสู่พิมายวิทยา	 และขอขอบคุณผู้ฝึกซ้อม	 คือ	 คุณครูสาวิตรี	 แก้วเก่ง	 และคุณครูอุเทน	 มานอก)	 การประกวด	 

Santa	 &	 Santy	 Recycle	 Contest	 โดยแต่ละคนเนรมิตชุดที่สวยงาม	 ยึดแนวความคิดรีไซเคิล	 ตลอดจนแสดงความสามารถ 

พิเศษตามความถนัดของตนเอง	สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการผู้ตัดสิน	 ซ่ึงผู้คว้าต�าแหน่ง	Santa	ประจ�าปีการศึกษา	 

2556	ได้แก่	นายศุภกร	สุทธิสันติ	และผู้ครองต�าแหน่ง	Santy	คือ	เด็กหญิงอารียา	ป้องหมู่	และ	รางวัล	Miss	Popular	คือ	 

นางสาวพวงพลอย	ปรียานนท	์

	 นอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว	ในบริเวณงานยังมีการจัดบูธจ�าหน่ายขนม	เครื่องดื่มและการเล่นเกมภาษาอังกฤษต่างๆ	 

รวมทัง้ป้ายนิเทศวนัครสิต์มาสให้นกัเรยีนได้ศกึษา	ขอขอบคณุคณุครกูลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศทกุท่านและนกัเรยีน 

ทุกคนที่ท�าให้งานคริสต์มาสในปีนี้เป็นงานที่น่าจดจ�า	สนุกสนาน	

และประสบความส�าเร็จ	ขอขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้
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ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
	 ในปีการศึกษา	 2556	 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น	 มีกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการหลายกิจกรรม	 เช่น	 

การเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นครั้งที่	 3	 ระหว่างวันที่	 12-13	 กรกฎาคม	 2556	 มีโรงเรียนที่อยู่ใน 

จังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 เข้าร่วม	 ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม	 พัฒนาโลกทัศน์ของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียน 

ได้ใช้ศักยภาพของตนและเรียนรู้ภาษาทั้งด้านการฟัง	 พูด	 อ่าน	 เขียน	 และวัฒนธรรมประเพณีของชาวญี่ปุ่น	 อีกกิจกรรม 

ที่ส�าคัญคือ	 ได ้น�านักเรียนเข ้าร ่วมแข ่งขันทักษะทางวิชาการภาษาญ่ีปุ ่นท่ีจัดข้ึน	 ณ	 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	 

ซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนภารสอนภาษาญี่ปุ ่น	 กลุ ่มนครชัยบุรินทร์	 ระหว่าง	 วันที่	 29-30	 กรกฎาคม	 2556	 

ในการแข่งขันประกอบด้วย	 	 	 การเป ิดพจนานุกรม	 	 	 การเขียนตามค�าบอก	 และ	 

	 การเล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาญี่ปุ ่น	 นอกจากนี้แล ้วกิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนพิมายวิทยาได้ร ่วมท�าคือ 

การเป็นยุวอาสาสมัครน�านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นชมปราสาทหินพิมาย	

	 กิจกรรมทั้งหลายเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นโรงเรียนพิมายวิทยามีความตั้งใจ 

ที่จะสร้างเสริม	พัฒนาทักษะของนักเรียนในการใช้ภาษา	เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับน�าไปใช้ในการศึกษาต่อ	การประกอบอาชีพ	 

หรือใช้ในชีวติประจ�าวันต่อไป
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	 ในรอบปีท่ีผ่านมา	 ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้ด�าเนินงานตามนโยบาย 
ของ	สพฐ.	และ	ฮั่นปั้น	โดยการประสานความร่วมมือต่างๆ	ในปี	2556	ดังนี้
	 -	 ประสานงานรับครูอาสาสมัครจีน	 ในจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนภาษาจีน	 
	 	 จ�านวน	40	โรงเรียน	ครูอาสา	67	คน
	 -	 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเสฉวนและมหาวิทยาลัยชินโจว	 จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	 รับนักศึกษาปริญญาตรี 
	 	 และปริญญาโทเพื่อฝึกสอนภาษาจีน	ทั้งสองภาคเรียน	เป็นจ�านวน	15	คน
	 -	 จัดประชุมครูอาสาสมัครจีน	จ�านวน	70	คน
	 -	 จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน	ทั้งครูและนักเรียนประมาณ	400	คน
	 -	 จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31
	 -	 เป็นศูนย์ฯสอบ	HSK	ร่วมมือกับ	สถาบันขงจ๊ือ,	มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา,	วิทยาลัยนครราชสีมา,	
	 	 และโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายฯ
	 -	 ร่วมให้การต้อนรับและเป็นมัคคุเทศภาษาจีนแก่คณะท่าน	
	 	 ดะโต๊ะ	Chen	Tianchang	ประธานนักธุรกิจ	จากประเทศมาเลเซีย
	 -	 ร่วมขบวนแห่ในงานเทศกาลงานงิ้วอ�าเภอพิมาย
	 -	 จัดงานเลี้ยงฉลองตรุษจีนแก่	ครูอาสาสมัครจีนท่ี	ภัตตาคารชิวเล้าน์	นครราชสีมา	
	 -	 ร่วมจัดการแสดงวันสุนทรภู่	กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 -	 ร่วมจัดการแสดงวันคริสต์มาส	กับ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 -	 จัดการแสดงของนักเรียนศูนย์ฯจีน	งานเฉลิมฉลองตรุษจีน
	 	 ในวันที่	30	มกราคม	2557	ที่โรงเรียนพิมายวิทยา

ศูนย์ภาษาจีน
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ยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 
	 ชุมนุมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโรงเรียนพิมายวิทยา	 (Young	 Guide)โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 

ต่างประเทศ	 ได้ปฏิบัติกิจกรรมตลอดปีการศึกษา	 2556	 โดยเฉพาะการจัดค่ายยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	 ซ่ึงปีนี้ 

เป็นรุ่นที่	24	โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	ส�านักศิลปากรที่	12	นครราชสีมา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 

ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขานครราชสีมา	อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	และหน่วยงานอื่นๆ	ที่ให้การสนับสนุน 

ให้การด�าเนินงานส�าเร็จไปด้วยดีและท�าให้ผู้เรียนได้ฝึกตนเอง	พัฒนาความสามารถและสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้		

	 จากการฝึกปฏิบัติจริงนอกเหนือจากชั้นเรียนในการให้บริการน�าชมปราสาทหินพิมายเป็นภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	 

และภาษาญ่ีปุ่นให้กับหน่วยงาน	 องค์กรต่างๆ	 ตลอดจนนักท่องเท่ียวท่ัวไปท่ีมาเยี่ยมชม	 เช่น	 ให้การต้อนรับผู้เข้าประกวด 

นางงามอินเดียจากประเทศอินเดีย	 คณะครูและนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	 10	 ประเทศที่มาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี	คณะครูและนักศึกษาจาก	มทร.อีสาน	วิทยาเขตกาฬสินธุ์	ฯลฯ	นอกจากนี้ยังให้บริการแก่นักท่องเท่ียวทั่วไป 

ในช่วงวันหยุดเสาร์		–		อาทิตย์		เป็นประจ�าทุกสัปดาห	์
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 งานแนะแนวกาศึกษา	ขอสรุปกิจกรรมส�าคัญในรอบปีการศึกษา	2556	ท่ีช่วยส่งเสริมความรักความผูกพันกับสถาบัน	 

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง	อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดทางการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบัน	ได้ค้นพบตัวเอง 

ว่ามีความถนัดและสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาใด	ซ่ึงกิจกรรมส�าคัญมีดังนี้

 กิจกรรมอ�าลาสถาบัน (Goodbye Senior)	 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดความรักในสถาบัน	 ความรัก 

ระหว่างเพื่อนร่วมรุ่น	และสายใยความรักความผูกพันระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

 ค่ายแนะแนวการศึกษาและพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์ ครั้งที่ 18	 ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี	 โดยจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมความรู ้	 มีความเข้าใจด้านการศึกษาต่อ	 รู ้ถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย	 การค้นพบตนเอง	 การสอบในระบบ	 

CLEARING	HOUSE	และการสอบ	ADMISSION	เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง	และความรักในสถาบัน

 กิจกรรมพี่พบน้อง งานแนะแนวการศึกษาได้ร่วมกับศิษย์เก่าจากสถาบันอุดศึกษาต่าง	 ๆ	 จัดกิจกรรมพี่พบน้องขึ้น 

เป็นประจ�าทุกปี	โดยรุ่นพี่จะกลับมาให้ค�าแนะน�า	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ

 กิจกรรมสานฝันสู่สถาบันอุดมศึกษา	 เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เอาใจใส่กับการเรียนเพิ่มขึ้น 

โดยได้เห็นต้นแบบที่ดีจากรุ่นพ่ีที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสถาบันที่มีชื่อเสียง	โดยมีรุ่นพี่เป็นวิทยากรติวเนื้อหาทางวิชาการ	ซึ่งเป็นการ 

สรุปองค์ความรู้ในรายวิชาหลัก	เช่น	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	และ	GAT	เชื่อมโยง

งานแนะแนวการศึกษา 
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูจรัญ เข็มพิมาย , คุณครูธีรนันท์ นามเสริมศรี

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 3	 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 รุ่นเหลือง 

ปรีดียาธร	 ที่ก�าลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา	 2556	 
ตลอดระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในรั้วขาว-แดง	 นักเรียนทุก
คนได้รับความรู ้	 และประสบการณ์	 ทั้งในห้องเรียนและ 
นอกห้องเรียน	รวมถึงมิตรภาพของความเป็นเพื่อน	ที่ส�าคัญ 

คือ	 ได้รับความรัก	 ความเมตตา 
อย่างแท้จริงจากคุณครู	ซึ่งมีความ 
รักและปรารถนาดีต่อศิษย์ประดุจ 
กับลูกแท้	 ๆ	 ของตน	 โดยคุณครู 
ทุกคนภูมิ ใจและยินดีในความ 
ส�าเร็จของศิษย์และเฝ้ารอชื่นชม 
ความก้าวหน้าในชีวิตของศิษย  ์
ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง

อาํลา
สถาบนั

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูวีรจินต์ นาคะนิเวศน์ , คุณครูรัศมี สุขเกษม

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูเฉลิมพงษ์ ผลโกสุก , คุณครูพิชญ์สินี พวงจันทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูฐิรญาดา ระเบียบนา , คุณครูพวงทิพย์ แซ่พัว

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูเชษฐพงษ์ ผ้ึงทอง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูวิทยา บุญโยธา , คุณครูขวัญจิตร์ ลิศนันท์

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูไกรจิตร์ อมัติรัตนะ , คุณครูจิตร์นภา อุดมผล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูอมรพันธ์ โสวรรณา , คุณครูพนารัตน์ มะลิงาม

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูเบญจวรรณ คล่องชอบ , คุณครูพุทธิ ชมทวี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูระพีพรรณ ดวงใจ , คุณครูสายชล ลือค�าหาญ

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูจารึก สินปรุ , คุณครูกัญจนพร ยวนกระโทก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูประทีป เวงสูงเนิน , คุณครูธนวัฒ ธีรพงศธร

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูณัฐสร ขาวสุข , คุณครูอุบลพรรณ สิทธิถาวร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูสุวรรณา วิโรจน์ , คุณครูบัณฑิต เหล่าเจริญ

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูสุพชัย พูพิมาย , คุณครูเบญจวรรณ จินดาฤทธิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูพุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูยุพิน สืบประยงค์ , คุณครูโสภา อรุณใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูสุรพงษ์ สุขเกษม , คุณครูอุทัย วิชยพงศ์

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูสมพร บุญประมวล , คุณครูอารยา รอดพิพัฒน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูธนู พงษ์พิมาย , คุณครูศรีทอง ยอดประทุม 

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูสุวิมล พันธุ์แสง , คุณครูกัมปนาท ศรีคัทนาม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูนันท์นภัส เชิดฉาย , คุณครูพัชรนันท์ กุลวรพิสิษฐ์

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูสุรชัย โชติกลาง , คุณครูอ�านวย ทวี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูบรรจง หมอก็เป็น , คุณครูสิทธิกร พะวิขุณี

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูรขต วรรณศิลปะ , คุณครูมธาวี วรรณศิลปะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11
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คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูจักกฤษณ์ ดาวไธสง , คุณครูไพโรจน์ แสงสว่าง

คุณครูที่ปรึกษา : คุณครูสวาท โด่งพิมาย , คุณครูทิพพา แก้วหนองแสง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/13
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เรื่องจาก
สภานักเรียน
 สภานักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา ปีการศึกษา 2556 ได้รับการเลือกตั้งจากนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา	เข้ามาร่วมพัฒนาโรงเรียน	 
ได้มีการประชุมร่วมกัน	เพื่อจัดท�าโครงการต่างๆ	ทั้งที่เป็นโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 
ความเป็นเลิศทางวิชาการ	กิจกรรมจิตอาสา	และกิจกรรมร่วมกับชุมชน	ซึ่งโครงการที่สภานักเรียนได้ด�าเนินการประกอบไปด้วย
 โครงการไหว้ครู เป็นโครงการท่ีจัดท�าข้ึนด้วยความตั้งใจ	 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาทุกคนได้ร�าลึกถึงพระคุณ 
และแสดงออกถึงความเคารพต่อคุณครู	
 โครงการรณรงค์การจัดระเบียบแถวและการเดินแถว	 เพื่อฝึกระเบียบวินัย	ความรับผิดชอบ	การเข้าโรงเรียนให้ตรงเวลา	ท�าให้ 
นักเรียนสามารถเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบและรวดเร็วขึ้น
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี	 เป็นผู้มีจิตใจที่อ่อนโยน	 
รู้จักพันธุ์ปลาและการดูแลให้อาหาร	โครงการนี้ด�าเนินการบริเวณสระโบราณ	ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาไปพร้อมๆ	กัน
 โครงการท�าบุญตักบาตรวันพระ	 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนตระหนักถึงคุณค่า	 ความส�าคัญและเป็นการท�านุบ�ารุง 
พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจ�าชาติ
 โครงการ PMI เป็นโครงการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม	 นักเรียนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโรงเรียนพิมายวิทยา	 
ทั้งด้านบวก	 ด้านลบและสิ่งที่นักเรียนต้องการให้มีขึ้น	 สภานักเรียนรู ้สึกภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น 
ในด้านต่างๆ	เพื่อน�าไปพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 โครงการประกวดมารยาทไทย	 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง	 และเป็นการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทย
 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีลอยกระทง	 เป็นการอนุรักษ์และสืบทอด 
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	ท�าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและท�าให้ทุกคนภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น
 โครงการ Talk Show ลดภาวะโลกร้อน	เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันและช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน
 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ	 เป็นโครงการที่กระตุ้นให้นักเรียนทุกคน	 สนใจในเนื้อหาด้านวิชาการและให้รู้จัก 
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเหตุและผลมากขึ้น	
 โครงการท�าดีถวายในหลวง สภานักเรียนได้ด�าเนินโครงการท�าความดีถวายในหลวงในวันพ่อแห่งชาติ	 เพื่อระลึกถึง 
พระมหากรุณาธิคุณและถวายความดีเป็นพระราชกุศล
 โครงการท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่	 จึงได้จัดโครงการท�าบุญตักบาตรขึ้น	 
ณ	บริเวณสระน�้าของโรงเรียน	โดยมีคณาจารย์และนักเรียนร่วมในโครงการนี้เป็นจ�านวนมาก
 โครงการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2557 สภานักเรียนปีการศึกษา	2556	ได้ด�าเนินงานมาจนครบวาระ	จึงได้ 
จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน	โรงเรียนพิมายวิทยา	ปีการศึกษา	2557	ขึ้น	เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
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