


อาศิรวาทราชสดุดี
	 ภูมิพลพระพ่อเจ้า	 	 จอมไผท

ทวยราษฎร์ร้อนเรื่องไร	 	 เร่งเร้า

เสด็จเยี่ยมด้วยเยื่อใย	 	 	 ทุกย่าน

สรรค์สุขลบรอยเศร้า	 	 	 ชนซ้องสรรเสริญ

	 เชิญกราบพระบาทเบื้อง		 ภูบาล

ราตรีทิวาวาร	 	 	 	 วอนไหว้

ทรงสุขเกษมศานต์	 	 	 ห่อนเสื่อม

ถวายพรพระให้	 	 	 ผ่านเกล้าจิรกาล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยา

(นายเจียมศักดิ์ ชนะค้า ผู้ประพันธ์)



	 “ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย	 บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี 

มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ	 คน	 ให้มีความสุข	 ความเจริญ	 และความส�าเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา 

ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง	 แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น	 ย่อมต้องมีทั้งสุข 

และทุกข์	ทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นปรกติธรรมดา	ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว	เตรียมใจ	และเตรียมกาย 

ให้พร้อม	 อย่าประมาท	 ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์	 

ให้มีก�าลังกายที่แข็งแรง	 มีก�าลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น	 และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ	 จักได้สามารถน�าพาตน 

ให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ	 อันไม่พึงประสงค์	 จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ	 และความส�าเร็จได	้ 

ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน 

ให้ปราศจากทุกข์	ปราศจากภัย	ให้มีความสุขกาย	สุขใจ	ตลอดศกหน้านี้	โดยทั่วกัน”..

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙



วารสารพิมายวิทยา
ปีที่ 29 ฉบับที่ 79 ปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์

 เพื่อเผยแพร่ข่าวสารของ 
โรงเรียน	 เป็นสื่อกลางสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างครู	 –	 ผู้ปกครอง 
และนักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา 

เรื่องจากปก
สารบัญทีมนักกีฬารักบี้หญิงพิมายวิทยา(จังหวัดนครราชสีมา) ได้รับ 

รางวลัชนะเลศิเหรยีญทองการแข่งขันกีฬารกับ้ีฟตุบอลหญงิ 7 คน  
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” เป็นการ 
ครองแชมป์ 6 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2553 – 2558)

ที่ปรึกษา
 นายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
 นายสินทบ พระทอง	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
 นายไพร ร่มเย็น	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
 นายสมาน ชูมี	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
 นายกิตติศักดิ์ รัตนจันทร์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน
 นางสมบูรณ์ หอยมุกข์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน
 นายอดุลย์ สิงห์พิมาย	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน
 นางสาวรสลิน วัชรพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงเรียน

บรรณาธิการ
	 ศรีทอง	 ยอดประทุม

กองบรรณาธิการ
	 เจียมศักด์ิ		ชนะค้า	 สมพล		ระวังงาน
	 นริศสันต์		ลิศนันท์	 ธนู	พงษ์พิมาย
	 จ�าลอง		กลิ่นโพธิ์กลาง	 สุภาวดี		กิตติวิศิษฎ์
	 ปาริยา		พงษ์นิยะกูล	 สุรชัย		โชติกลาง
	 เชษฐพงษ์		ผึ้งทอง	 จรัญ		เข็มพิมาย	
	 ทิพพา		แก้วหนองแสง	 พุฒิพัฒน์		อติวัฒน์อังกูร
	 จิตร์นภา		อุดมผล		 สรชัย		จงกล	 	
	 ธีรศิลป์		นิยมสุข	 	 ประมวล		โตโคกสูง
	 วสันต์		ปรางชมพู

จากใจผู้อ�านวยการ	 3
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	 4
วันดินโลก	 6
Bike	for	Dad	ปั่นเพื่อพ่อ	 8
Bike	for	Mom	ปั่นเพื่อแม่	 9
88	พรรษามหาราชา	 10
นักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา	 11
การนิเทศและติดตามโรงเรียนต้นแบบ	 12
วันครู	 14
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ	 15
บุคลากรใหม่	 20
งานศิลปหัตถกรรม	 22
จากกลุ่มสาระ	ฯ	 24
แชมป์กีฬาแห่งชาติ	6	ปี	ซ้อน	 42
งานยานพาหนะ	 43
สืบสานงานประเพณี	 44
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	 45
เทศกาลเที่ยวพิมาย	 46
ความส�าเร็จของศิษย์เก่า	 47
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 48
ศูย์ภาษาจีน	 51
งานแนะแนว	 52
คนเก่งของเรา	 53
รอบรั้วขาวแดง	 54
อ�าลาสถาบัน	 62
สภานักเรียน	 72



 ผู ้อ�านวยการรู ้สึกยินดีเป ็นอย่างยิ่ง ท่ีได ้เป ็น 

ส่วนหน่ึงของการร่วมกันพัฒนาคุณภาพผู ้ เรียน	 และ 

คุณภาพโรงเรียนตามแนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบ 

คุณภาพและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐาน 

สากล	 	 ซึ่งผู้อ�านวยการได้พยายามจัดโรงเรียนของเราให้มี 

บรรยากาศที่อบอุ่น		สวยงาม		ปลอดภัย			มีการบูรณาการ 

แหล่งเรียนรู้	และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน	เพื่อให้ได้ส่งเสริม	 

และเกื้อกูลกัน	 อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการเรียน 

การสอน	 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน	 สามารถน�า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงในชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างเหมาะสม	

	 ในปีการศึกษา	 2558	 นี้	 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม 

ที่ส ่งเสริมด้านวิชาการ	 ศิลปวัฒนธรรม	 และการกีฬา 

อย่างครบวงจร	 เช่น	 การเตรียมความพร้อมในการสอบ	 

O-NET	 การพัฒนาอัจฉริยภาพผู ้ เรียนในด ้านต ่างๆ	 

อันจะน�าไปสู ่การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และ 

ลดการติด	 0,	 ร,	 มส	 ลง	 ตามนโยบายปลอด	 0,	 ร,	 มส	 

ด้านการกีฬาเราประสบผลส�าเร็จในการพัฒนาสู่ระดับชาติ 

หลายรายการ	 เช่น	 รักบ้ีฟุตบอลหญิง	 จักรยานเสือภูเขา	 

เ รื อพาย 	 เปตอง 	 ด ้ าน ศิลปวัฒนธรรมนั้ น 	 ก็ ไ ด ้ 

รับเหรียญทองในการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	 ระบ�า 

มาตรฐาน	 ร�าวงมาตรฐาน	 ซึ่งผลส�าเร็จนี้เป็นไปตามที่

โรงเรียนก�าหนดไว้เป็นเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า	 

“ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย”  
และเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ก�าหนดว่า “โรงเรียนส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา” 
	 สุดท้ายผู้อ�านวยการรู้สึกยินดี	 ภูมิใจ	 ท่ีผู้ปกครอง 
ได้มอบความไว้วางใจฝากบตุรหลานให้โรงเรยีนพมิายวทิยา	 
ดูแล	 	 อบรมกล่อมเกลา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ความรู้ใน 
แขนงต่างๆ	ตามความถนัด	ความสนใจ	และความต้องการ 
ของผู้เรียน	 ซ่ึงเป็นคุณลักษณะ	 และศักยภาพของผู้เรียน 
ท่ีเป็นสากลตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนใน 
ศตวรรษท่ี	 21	 ผู้อ�านวยการขอฝากให้ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ	 ดูแล	 
บุตรหลานของเราท่ีเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของ 
ประเทศ	 เพราะโรงเรียนจะประสบผลส�าเร็จในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของ 
ผู้ปกครอง	 และทุกภาคส่วน	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะ 
ร่วมกนัเป็นเครอืข่ายในการพฒันาการศกึษาของบตุรหลาน 
ให้ประสบผลส�าเร็จตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แห่งชาติ	 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนของเรา
ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล	 และเป็นโรงเรียนในดวงใจ 
ของท่าน	และทุกๆ	คน

จากใจผู้อ�านวยการ

(นายวุฒิชัย  หวังอ้อมกลาง)
ผู้อ�านวยการโรงเรียน
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พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ	 สมเด็จ 

พระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก	ณ	พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส	ในวันพุธที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๘	 

อีกทั้งมีภาคราชการและภาคประชาชนได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์	 ณ	 วัดบวรนิเวศวิหาร	 และวัดเทพศิรินทราวาส	 และ 

สถานที่ก�าหนดในกรุงเทพมหานคร	ตลอดจนในอ�าเภอต่าง	ๆ	ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อถวายเกียรติยศอย่างสมพระเกียรติ	

	 วันพุธที่	 ๑๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 ตั้งขบวนพระอิสริยยศแห่เชิญพระโกศ	 ท่ีหน้าวัดบวรนิเวศวิหารด้านถนนพระสุเมร	ุ 

ขบวนทหาร	๓	เหล่าทัพ	๓	กองพัน	ขบวนพระอิสริยยศ	มีธง	๓	ชายน�าริ้วคู่แห่กลองชนะ	สังข์	แตร	รถพระอ่านพระอภิธรรมน�า 

ราชรถทรงพระโกศ	 ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม	 ข้าราชการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นคู่เคียง	 แวดล้อมด้วย 

เครื่องสูงแห่น�าเป็นพระเกียรติยศตามราชประเพณี

	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้	พระราชวงศ์	ทรงทอดผ้าไตร	พระสงฆ์	๑๐	รูปสดับปกรณ์	ถวายอนุโมทนา	ถวายอดิเรก	 

แล้วเชิญพระโกศจากพระต�าหนักเพ็ชร	 ไปขึ้นประดิษฐานบนราชรถ	 เวลา	 ๐๘.๐๐	 น.	 เคลื่อนขบวนแห่เชิญพระโกศจาก 

วัดบวรนิเวศวิหาร	 ไปตามถนนพระสุเมรุเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ	 ไปตามถนนหลานหลวง	 เลี้ยวขวาไปตาม 

ถนนกรุงเกษม	 เลี้ยวขวาถนนหลวง	 เข้าสู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส	 ทางประตูด้านใต้	 ตั้งขบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศ 

เวียนพระเมรุ	 แล้วเชิญพระลองในขึ้นประดิษฐานยังพระจิตกาธานบนพระเมรุ	 ตั้งแต่เชิญพระโกศสู่พระเมรุ	 มีพระพิธีธรรม 

สวดพระอภิธรรมประจ�าช่างพระเมรุทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช	 สยามมกุฎราชกุมาร 

เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกิจแทนพระองค์	พระราชทานเพลิงพระศพ	เวลา	๑๖.๓๐	น.	เสดจ็พระราชด�าเนิน 

ไปยังพลับพลา	 อิศริยาภรณ์	 วัดเทพศิรินทราวาส	 สมเด็จพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์	 ๑	 พระสงฆ์	 ๑๕	 รูป	 
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สวดศราทธพรตคาถา	 จบแล้ว	 เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์พร้อมด้วยตู้สังเค็ดท่ีระลึกงานพระเมรุ	 

และทรงทอดผ้าไตร	พระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์	ถวายอนุโมทนา	ถวายอดิเรก

	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จพระราชด�าเนินข้ึนพระเมรุ	 พระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร	 สมเด็จพระสังฆราช	 สกลมหาสังฆปรินายก	 (เจริญ	 สุวฑฺฒโน)	 ชาวพนักงานประโคมสังข์	 แตรงอน	 

แตรฝร่ัง	 ปี่	 กลองชนะ	 แล้วเสด็จพระราชด�าเนินไปประทับบนพลับพลาอิศริยาภรณ์	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช	 

สมเด็จพระราชาคณะ	 พระราชาคณะ	 พระสงฆ์ต่างประเทศ	 พระสงฆ์	 พระบรมวงศานุวงศ์	 คณะองคมนตรี	 นายกรัฐมนตรี	 

คณะรัฐมนตรี	 คณะทูต	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ประธานศาลฎีกา	 ประธานองค์กรอิสระ	 และข้าราชการ	 ขึ้นถวาย 

พระเพลิงต่อไป	ได้เวลาสมควร	เสด็จพระราชด�าเนินกลับ

	 ส�าหรับอ�าเภอพิมายได้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์	ณ	 วัดเดิม	 ต.ในเมือง	 อ.พิมาย	 มีข้าราชการ	 พ่อค้า	 ประชาชน	 

เข้าร่วมพิธีจ�านวนมาก	 โดยคณะครู	 นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง	 ทั้งนี้เป็นการร�าลึกถึงพระเมตตา 

ของสมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายกที่ทรงมีต่อชาวพุทธตลอดมา
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“อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่าก�าลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน
เมื่อฟังค�าพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและมีจุดมุ่งหมายว่า 

อยากให้เราติดดินและอยากให้ท�างานให้แก่ประชาชน”

พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันดินโลก
(World Soil Day)

สหประชาชาติรับรองวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

เป็นวันดินโลก (World Soil Day)

ปี 2558 เป็นปีดินสากล

(International Year of Soil in 2015)
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	 ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ	 เพื่อให้พสกนิกร 

มีความเป็นอยู่ที่ดี	 สามารถประกอบอาชีพได้ตามความเหมาะสมในแต่ละภูมิภาค	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกร	 ซึ่งเป็น 

อาชีพของคนส่วนใหญ่ในประเทศ	 และด้วยพระอัฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของดิน	 อันเกิดจาก 

สาเหตุทางธรรมชาติ	 เช่น	 บางแห่งเป็นดินเปรี้ยว	 ดินเค็ม	 ดินด่าง	 นอกจากนี้ความเสื่อมโทรมของดินยังเกิดจากการกระท�า 

อันรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน	 เช่น	 การตัดไม้ท�าลายป่า	 การใช้พื้นท่ีโดยขาดการอนุรักษ์	 พระองค์จึงทรงศึกษาและ 

ทรงแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นดินและการใช้น�้าในการเกษตร	 โดยให้ความช่วยเหลือผ่านทางโครงการในพระราชด�าริ	 เช่น	 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย	 จังหวัดเพชรบุร	ี 

โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	จังหวัดเชียงใหม่	 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าแม่อาว	จังหวัดล�าพูน	โครงการศึกษา 

ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม	 จังหวัดราชบุรี	 โครงการทดลองแก้ดินเปรี้ยว	 จังหวัดนครนายก	 โครงการหญ้าแฝก	 โครงการ 

แกล้งดิน	 เป็นต้น	 ซึ่งแต่ละโครงการมีหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 กรมพัฒนาที่ดิน	 กรมชลประทาน	 กรมป่าไม้	 กรมประมง	 

กรมปศุสัตว์	 ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในโครงการ	 เพื่อจัดท�าเป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่าง	 สาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรและ 

งานศิลปาชีพ	 เพื่อเป็นแหล่งให้เกษตรกรตลอดจนผู้สนใจได้เข้าศึกษา	หาความรู้เพิ่มเติม	 เพื่อน�าไปใช้ในการแก้ปัญหาและ 

พัฒนาที่ดินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

	 สืบเน่ืองจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเก่ียวกับการพัฒนาพื้นดินมา 

อย่างต่อเนื่องและยาวนาน	 ปรากฏผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางแก่นานาอารยประเทศ	 สหภาพวิทยาศาสตร์ 

ทางดินนานาชาติ	 (International	 Union	 of	 Soil	 Sciences)	 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 

ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม	 (The	 Humanitarian	 

Soil	 Scientist)	 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 เป็นพระองค์แรกของโลก	 เมื่อวันที่	 16	 เมษายน	 2555	 และ 

ขอพระบรมราชานญุาตให้วนัที	่5	ธนัวาคมของทกุปีเป็น	“วนัดนิโลก”	เพือ่ให้วนัดงักล่าวเป็นทีรู้่จกัแพร่หลายในระดบันานาชาต	ิ 

เกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ	 และในวันท่ี	 20	 ธันวาคม	 2556	 ที่ประชุม 

สมัชชาสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันดินโลก	 (World	Soil	Day)	ตรงกับวันที่	 5	ธันวาคมของทุกปีและประกาศให้ปี	 2558	 

เป็นปีดินสากล	(International	Year	of	Soil	in	2015)

 ในวาระทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงได้รบัการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวลัดงักล่าว พสกนกิรชาวไทย 

ทุกคนต่างยินดีและร่วมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ขอกล่าวเพียงค�าว่า ขอพระองค์ 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเทอญ  และพระมหากรุณาธิคุณนี้จะสถิตในดวงใจของชาวไทยทุกดวงตลอดไป
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ปั ่นเพื่อพ่อ Bike for Dad	 เป็นกิจกรรมท่ี	 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
ทรงมีพระราชปณิธานที่ จัดกิจกรรมปั ่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	 และถวายความจงรักภักดี	 เนื่องในโอกาสคล ้าย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558	 ร่วมกับพสกนิกรชาวไทยท้ังประเทศ 
เพื่อถวายเป็นราชสดุดีร่วมใจเทิดพระคุณพ่อ	 ส่งเสริมสุขภาพกายใจ	 ตลอดจนความสดชื่นแจ่มใส	 และเพื่อแสดงออกถึง 
ความรักและสามัคคีของคนไทยทั้งชาต	ิ
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	 ทรงเป็นองค์ประธานและทรงน�าขบวนจักรยาน	พร้อมด้วย 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมด้วยคนไทย 
ทั่วประเทศปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพร้อมกันในวันศุกร์ที่	11	ธันวาคม	2558	เวลา	15.00	น.	ในกรุงเทพฯเริ่มและสิ้นสุด 
กิจกรรม	ณ	ลานพระบรมรูปทรงม้า	
	 ในส่วนของอ�าเภอพิมายเริ่มต้นและสิ้นสุดกิจกรรมบริเวณลานพรหมทัต	 โดยมีข้าราชการ	พ่อค้า	ประชาชน	 เข้าร่วม 
จ�านวนมาก	 ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยา	 ผู้อ�านวยการวุฒิชัย	 หวังอ้อมกลาง	 พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียน	 เข้าร่วม 
กิจกรรมปั่นเพ่ือพ่ออย่างพร้อมเพรียงกัน
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Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”
	 เป็นกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา	 83	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2558	 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเป็น 
องค์ประธานในพิธี	 ซึ่งกิจกรรม	 Bike	 for	Mom	“ปั่นเพื่อแม่”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า	 ได้แสดงออกถึง 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการร่วมแสดงออกของประชาชน	 ถึงความรักท่ีมีต่อแม่	 และแม่ของแผ่นดิน 
เปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า	 ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง	 และเสริมสร้างความสามัคค ี
ของคนในชาติ	 ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถและส่งเสริมสุขภาพ 
ของประชาชนในการร่วมออกก�าลังกาย	 ท�าให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกก�าลังกาย 
เสริมสร้างความมีน�้าใจเป็นนักกีฬา	
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี	 พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	 และประชาชนทุกหมู ่เหล่าท่ัวประเทศร่วมกิจกรรมปั ่นเพื่อแม่พร้อมกัน	 ในวันอาทิตย์ที	่ 
16	สิงหาคม	2558	เวลา	15.00	น.	
	 ในส่วนของอ�าเภอพิมายได้จัดกิจกรรมปั ่นเพ่ือแม่ในวันศุกร์ท่ี	 14	 สิงหาคม	 2558	 บริเวณลานพรหมทัต 
มี	นายนรินทร์	ทรงนิพิฐกุล	นายอ�าเภอพิมายเป็นประธานในพิธี
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88 พรรษามหาราชา
	 เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	88	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	วันที่	5	ธันวาคม	2558	 
โรงเรียนพิมายวิทยา	 ข้าราชการ	 หน่วยงาน	 และประชาชนอ�าเภอพิมาย	 เข้าร่วมพิธีถวายพระพร	 พิธีเฉลิมฉลองวันชาติไทย	 
ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา	 ณ	 สนามหน้าที่ว่าการอ�าเภอพิมาย	 มีนายศักดิ์สิทธิ์	 สกุลลิขเรศสีมา	 นายอ�าเภอพิมาย 
เป็นประธานในพิธี	 และในช่วงเย็น	ณ	 บริเวณลานพรหมทัต	 มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร	 และมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
ของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์	โรงเรียนพิมายวิทยาในงานนี้ด้วย
	 โรงเรียนพิมายวิทยาท�าพิธีถวายพระพร	ณ	 สนามหน้าเสาธง	 ในวันที่	 4	 ธันวาคม	 2558	 มีคณะผู้บริหาร	 คณะครู	 
บุคลากร	 นักเรียนเข้าร่วมพิธี	 นายวุฒิชัย	 หวังอ้อมกลาง	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนเป็นประธาน	 ในพิธีถวายราชสักการะ 
เปิดกรวยกระทงดอกไม้	 วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน	 น�าคณะครู	 บุคลากร	 นักเรียนปฏิญาณตนเป็นข้าราชการท่ีดีและพลังแผ่นดิน	 
มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ใบก�ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครู	 ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา	 
และชมการแสดงเทอดพระเกียรติจากชุมนุมนาฏศิลป์
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นักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 กราบสวัสดีครับคณาจารย์โรงเรียนพิมายวิทยาทุกท่าน	 และสวัสดีน้อง	 ๆ	 ขาว-แดงทุกคน	 ขอขอบพระคุณที่กรุณาให้ผมได้มีโอกาส 
เล่าประสบการณ์	 ซ่ึงอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้อง	 ๆ	 บ้าง	 ผม	นายภูริทัต นาคะนิเวศน์	 (ข้าวโอ๊ต)	 เป็นลูกของคุณครูวีรจินต์	 และ 
คุณครูเพ็ญผกา	นาคะนิเวศน์	 มีพี่สาว	 1	คน	คือ	ภกญ.พรระพี	 นาคะนิเวศน์	 ผมจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนกุลโน	และเข้าเรียนชั้น	 ม.1-6	 
ที่โรงเรียนพิมายวิทยา	 ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	 2553	 ผลการเรียนเฉลี่ย	 3.99	 จากนั้นเข้าศึกษาต่อท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ส�าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 (เกียรตินิยมอันดับ1)	 สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน	 ปีการศึกษา	 2557	 ปัจจุบัน 
ก�าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก	ณ	มหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน	(Sungkyunkwan	University	หรือ	SKKU)	สาธารณรัฐเกาหลี	สาขาวิศวกรรมเคมี	 
ที่มุ่งเน้น	Energy	Storage	and	Environmental	Materials	โดยเป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	ประจ�าปีการศึกษา	2558
	 ส�าหรับการคัดเลือกทุนนั้น	ขณะที่ผมก�าลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่	4	ภาคเรียนที่	2	ผมได้สมัครทุนนี้	ผ่านส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน	 (ก.พ.)	 โดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 เป็นผู้ด�าเนินการ	 และการคัดเลือกนั้นจัดว่าเป็นข้ันตอน 
ท่ีเคร่งครัดมากต้องส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ	 บอกถึงประวัติการศึกษา	 เอกสารแนะน�าตนเอง	 (self	 introduction)	 ประวัติส่วนตัว	 
(Curriculum	vitae)	แผนการศกึษา	(study	plan)	รวมทัง้เอกสารอืน่ๆ	จากนัน้คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิประกอบด้วย	ตวัแทนส�านกัพระราชวงั	 
2	ท่าน	สวทช.	2	ท่าน	กระทรวงการต่างประเทศ	2	ท่านส�านักงาน	ก.พ.	2	ท่านและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยซุงกุนกวาน	2	ท่าน	รวม	10	ท่าน 
จะท�าการคัดกรองเอกสารและสัมภาษณ์โดยใช้ภาษาอังกฤษ	 เมื่อได้ผู้สมควรได้รับทุนก็จะน�าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยเป็นล�าดับสุดท้าย	 และในวันอังคารที่	 18	 สิงหาคม	 2558	 เวลา	 09.00	 น.	 สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ	 และผมคือนักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 
เฝ้าทูลละอองพระบาท	ณ	 อาคารชัยพัฒนา	 สวนจิตรลดา	 พระราชวังดุสิต	 เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อ	 ในโอกาสนี้ผู้ปกครองผู้ได้รับ 
พระราชทานทุนการศึกษา	 ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	 เป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผมและวงศ์ตระกูล 
อย่างหาที่สุดมิได้	ซึ่งผมเป็นศิษย์เก่าคนแรกของพิมายวิทยาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษานี้
 น้อง ๆ ครับ ในเรื่องการใช้ชีวิตในต่างแดนการปรับตัวเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งถ้าปรับตัวได้จะท�าให้เรามีความแข็งแกร่งและอดทนต่อ 
สภาวะต่าง ๆ  ได้ดยีิง่ขึน้ มหาวทิยาลยันีเ้ป็นอนัดบัต้น ๆ  ของเกาหลใีต้และของโลก คนทีเ่ข้ามาเรยีนกล้็วนมแีตเ่ก่ง ๆ  ทัง้นัน้ เราจงึควรพฒันา 
ตัวเราให้มาก จึงขอฝากกับน้องๆ ว่าความขยันอดทนเป็นกุญแจส�าคัญที่ท�าให้เราประสบความส�าเร็จ จะท�าให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
และน้อง ๆ ที่สนใจจะรับทุนนี้ควรให้ความสนใจในด้านการเรียนอย่างสม�่าเสมอและเชื่อว่าน้อง ๆ จะได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้เหมือนกัน

11พิ ม า ย วิ ท ย า



 โรงเรียนพิมายวิทยา	 อ�าเภอพิมาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 ได้รับการนิเทศ	 และติดตามโรงเรียนต้นแบบการพัฒนา 

อย่างเข้มข้น	 (Intensive	 School)	 เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	 OBECQA	 ตามแนวทางของ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล	จากคณะกรรมการประเมินฯ	ซึ่งประกอบด้วย	นายบุญเลิศ	พ่วงเพ็ชร	ผู้อ�านวยการโรงเรียนราชสีมา 

วิทยาลัย	และคณะ	ในวันที่	25	กันยายน	2558	ณ	หอประชุมรัฐประชาสมาคาร	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค�าแนะน�า	ช่วยเหลือ	 

ติดตาม	 ตรวจประเมิน	 สรุป	 และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนพิมายวิทยา	 ซึ่งเป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการ 

โรงเรียนมาตรฐานสากลที่จ�าเป็นต้องใช้นวัตกรรมหลัก	 2	 ประการ	 คือ	 การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล	 

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	พัฒนาโรงเรียนให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก	 มีระบบการพัฒนาผู้เรียน	 ผู้บริหาร	 ครู	 

และสถานศึกษาให้มีความสามารถก้าวไกลในระดับสากล

	 ผลการประเมินในครั้งนี้อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม	 ได้รับค�ายกย่องชมเชย	 ในการบริหารจัดการใน	 7	 หมวด	 และ 

ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	 อันจะน�าไปสู่การขอประเมินรางวัล	 OBECQA	 ต่อไป	 และโรงเรียนต่างๆ	 ได้ขออนุญาตใช้รูปแบบ 

การบริหารโรงเรียนเข้มแข็ง	โดยใช้	PHIMAI	MODEL	ไปเป็นต้นแบบ

 P  =  Planning and Participation 	การวางแผน	และการมีส่วนร่วม
 H  =  Holding Accountable 	 การสั่งการตามอ�านาจหน้าที่
 I  =  Integrity 	 การท�างานอย่างมีศักดิ์ศรี
 M  = Mastery 	 ความรู้รอบ	และช�านาญการ
 A  =  Assessment 	 การประเมินผล
 I  =  Innovation 	 การสร้างนวัตกรรม
 M  =  Morality 	 การสร้างขวัญ	และก�าลังใจ
 O  =  Oversee 	 การก�ากับติดตาม	ดูแล	นิเทศ
 D  =  Democracy 	 เป็นประชาธิปไตย
 E  =  Efficiency 	 การมุ่งเน้นประสิทธิภาพ	
 L  =  Leadership 	 การใช้ภาวะผู้น�า

เพ่ือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA 
ตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล

การนิเทศ และติดตามโรงเรียนต้นแบบ
การพัฒนาอย่างเข้มข้น 

(Intensive School)
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PHIMAI MODEL
Healthy School

Phimaiwittaya School

แผนภูมิ	:	แสดงรูปแบบการบริหารโรงเรียนเข้มแข็ง

P

D

C

A

P = Planning and Participation

H = Holding Accountable

 I = Integrity

L = Leadership

E	=	Efficiency

D = Democracy

O = Oversee

M = Morality

M = Mastery

A = Assessment

I  = Innovation
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วันครู 
 “อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ” เป็นค�าขวัญวันครู	 ปี	 2559	 จาก	พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งย�้าถึง 

ความส�าคัญของวิชาชีพครูที่เป็นผู้ให้ความรู้แก่เยาวชนอันเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า	ก้าวไกล

	 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาพิมาย	และสมาคมครูพิมายได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครู	ขึ้นในวันที่	16	มกราคม	2559	ณ	หอประชุมปาจิต	 

โรงเรียนพิมายวิทยา	นายศักดิ์สิทธ์ิ สกุลลิขเรศสีมา นายอ�าเภอพิมาย	 เป็นประธานในพิธี	นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ รองผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา	 เขต	 7	 อ่านสารวันครู	 ครูอาวุโสน�าสวดค�าฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์	 ครูอาวุโส 

ในประจ�าการน�ากล่าวค�าปฏิญาณตน	 มีพิธีมอบมาลัยกรและของที่ระลึกคารวะครูอาวุโส	 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่คณะผู้บริหาร	 

คณะครูที่ได้รับรางวัล	Obec	Awards	รางวัลหนึ่งแสนครูดี	และครูดีเด่นของคุรุสภา	รางวัลผู้บริหารดีเด่น	และครูผู้สอนดีเด่นของสมาคมครูพิมาย	 

และพระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะอ�าเภอพิมาย กล่าวสัมโมทนียกถา	 และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคุรุมิตรสัมพันธ์เพ่ือเป็นการ 

สร้างความสามัคคีของเพื่อนครูในอ�าเภอพิมาย

	 ในส่วนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31	จัดงานวันครูขึ้น	ณ	โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	จ.นครราชสีมา	มีผู้บริหาร	 

คณะครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดเข้าร่วม	หลังเสร็จพิธี	มีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครูด้วย
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มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 2558
	 ในปีการศึกษา	 2558	 มีข้าราชการครู	 และลูกจ้างประจ�าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจนครบก�าหนดเกษียณอายุราชการ 

ในวันที่	30	กันยายน	2558	จ�านวน	12	ท่าน	ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่	สั่งสอน	อบรม	ให้ความรู้แก่นักเรียน	ด้วยความวิริยะ	 

อุตสาหะ	 เสียสละ	 และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานจนเกิดผลดีแก่ทางราชการตลอดมา	 

จึงขอน�าประวัติของท่านดังกล่าวมาเสนอให้ทราบเป็นสังเขป	ดังนี้

นางศิริลักษณ์ วิชยพงศ์
ต�าแหน่ง		 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน	

	 วิทยฐานะรองผู้อ�านวยการช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 รองผู้อ�านวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

เกิด	 วันที่	18	สิงหาคม	พ.ศ.	2498

ที่อยู่		 เลขที่	256	หมู่	17	ถ.	กุฏิฤาษี	–	สระช่องแมว	

	 ต.ในเมือง	อ.	พิมาย	จ.	นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

ปฏิบัติหน้าท่ี	 ครู	24	ป	ี

ปฏิบัติหน้าท่ี	 ผู้บริหาร	16	ป	ี

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 40	ปี

นายสุรพงษ์ สุขเกษม
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร	์

เกิด	 วันที่	28	ตุลาคม	พ.ศ.	2497	

ที่อยู่		 เลขที่	167/4	หมู่ที่	2	

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 การศึกษาบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 35	ปี	10	เดือน

นางศิริวรรณ อินทรนอก
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกิด	 วันที่	18	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2497	

ที่อยู่		 เลขที่	552/1	หมู่ที่	-	

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด	 ครุศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)	

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 39	ปี	4	เดือน

15พิ ม า ย วิ ท ย า



นางเยาวภา แคร่กระโทก
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

เกิด		 วันที่	5	มกราคม	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	355/13	หมู่ที่	19

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ชีววิทยา)	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 37	ปี

นางประไพพรรณ เปรื่องนา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

	 และเทคโนโลยี

เกิด	 วันที่	11	มกราคม	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	371/2-3	หมู่ที่	19	ถ.พิมาย-ตลาดแค

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 ครุศาสตรบัณฑิต	(คหกรรมศาสตร์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)	

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 38	ปี

นายธงชัย นิยมสุข
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	

เกิด	 วันที่	5	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	14	หมู่ที่	5	ถ.พิมาย-ตลาดแค

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 การศึกษามหาบัณฑิต	(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 35	ปี

16 พิ ม า ย วิ ท ย า



นายสวาท โด่งพิมาย
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

	 และเทคโนโลยี	

เกิด	 วันที่	21	เมษายน	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	119	หมู่ที่	17	

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(เทคโนโลยีการเกษตร)	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด	 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)	

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 37	ปี

นายสนิท แคร่กระโทก
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

	 และเทคโนโลยี	

เกิด	 วันที่	26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	355/13	หมู่ที่	19

		 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 การศึกษามหาบัณฑิต	(บรรณารักษศาสตร์)	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 38	ปี

นางศิรีลักษณ์ รายณะสุข
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	

	 ศาสนา	และวัฒนธรรม

เกิด	 วันที่	5	กรกฎาคม	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	96	หมู่ที่	2	ถนนวนปรางค์

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(ประวัติศาสตร์)	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 38	ปี	9	เดือน

17พิ ม า ย วิ ท ย า



นายสมศักด์ิ บุญหนุน
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เกิด	 วันที่	2	สิงหาคม	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	174	หมู่ที่	15	บ้านน้อย

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 ครุศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 39	ปี	4	เดือน

 

นายเฉลิมพงษ์ ผลโกสุก
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าท่ี		 สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

	 และเทคโนโลยี

เกิด		 วันที่	10	สิงหาคม	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	855/23	หมู่ที่	1	บ้านเกาะ	

	 ต.บ้านเกาะ	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000

วุฒิการศึกษาสูงสุด		 ครุศาสตรบัณฑิต	(ศิลปศึกษา)	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 37	ปี

นายอุดร ดังพิมาย
ต�าแหน่ง		 ช่างไม้	3

เกิด	 วันที่	10	เมษายน	พ.ศ.	2498	

ที่อยู่		 เลขที่	109/11	หมู่ที่	17	บ้านทุ่งเลนทอง

	 ต.ในเมือง	อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา	30110

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด		 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก	(บ.ช.)	

รวมเวลาปฏิบัติราชการ		 35	ปี	1	เดือน

ในโอกาสที่คณะครูและลูกจ้างประจ�าได้เกษียณอายุราชการ	คณะผู้บริหาร	ครู	บุคลากร	และนักเรียนทุกคน

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	โปรดบันดาลประทานพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน

มีสุขภาพ	พลานามัยแข็งแรง	มีความสุข	สวัสดีตลอดไปเทอญ

18 พิ ม า ย วิ ท ย า



19พิ ม า ย วิ ท ย า



บุคลากรใหม่
 	 	 ในปีการศึกษา	 2558	 มีบุคลากรใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพิมายวิทยาทั้งสิ้น	 20	 คน	 เป็นครูจ�านวน	 14	 คน	 

อัตราจ้าง	2	คน	ครูต่างประเทศ	4	คน	จึงขอแนะน�าข้อมูลของทุกท่านให้ทราบ	และขอต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

นางยุพิน ช�่าช่อง
เกิด	 วันที่	4	มกราคม	2501	
วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต(คหกรรม)
	 วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม	
	 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววีณา วัดกลาง
เกิด	 วันที่	20	กุมภาพันธ์	2523
วุฒิการศึกษา	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต
	 (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนเมืองคง	อ.คง	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	
	 ศาสนา	และวัฒนธรรม

นางสาวโสภา สุรัยรัตน์
เกิด	 วันที่	13	กรกฎาคม	2510
วุฒิการศึกษา		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)
	 วิทยาลัยครูนครราชสีมา
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม
	 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัศนา พู่ทอง
เกิด	 วันที่	7	มีนาคม	2513
วุฒิการศึกษา	 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
	 (จิตวิทยาการให้ค�าปรึกษา)
	 มหาวิทยาลัยบูรพา
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม	
	 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี		(สอนกิจกรรมแนะแนว)

นางทัศนีย์ รอดกลาง
เกิด	 วันที่	10	ธันวาคม	2518
วุฒิการศึกษา	 การศึกษามหาบัณฑิต
	 (การบริหารการศึกษา)
	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนพิมายด�ารงวิทยาคม
	 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุรัส สายโต
เกิด	 วันที่		29	ธันวาคม	2520
วุฒิการศึกษา		 ครุศาสตรบัณฑิต	(บรรณารักษศาสตร์)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ต�าแหน่ง		 ครูผู้ช่วย	
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี

นายสรชัย จงกล
เกิด	 วันที่	31	พฤษภาคม	2514	
วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต	(ดนตรีสากล)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย	์
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนชุมพวงศึกษา
	 อ.ชุมพวง	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายประมวล โตโคกสูง
เกิด	 วันที่	27	พฤศจิกายน	2520
วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
	 (การบริหารการศึกษา)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา
	 อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี

นายศุภนัฐ มุ่งฝากกลาง
เกิด	 วันที่		8	มีนาคม	2522
วุฒิการศึกษา	 ครุศาสตรบัณฑิต	(คณิตศาสตร์)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครูผู้ช่วย	
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกัลยา ศรีนอก
เกิด	 วันที่	30	มิถุนายน	2506
วุฒิการศึกษา		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(การพัฒนาชุมชน)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา	
	 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการพิเศษ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	
	 ศาสนาและวัฒนธรรม

20 พิ ม า ย วิ ท ย า



นางสาวทวิรชา พิมเสน
เกิด	 วันที่	6	กันยายน	2529
วุฒิการศึกษา		 ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(ภาษาญี่ปุ่น)
	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	
	 สมุทรปราการ
ต�าแหน่ง		 ครู	
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปองวิชญ์ ศรีพิริยกุล
เกิด	 วันที่		12	กันยายน	2534
วุฒิการศึกษา		 ครุศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย	์
ต�าแหน่ง		 ครูผู้ช่วย	
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Mr.Steve Williams
Education	 Bachelor	degree	
	 of	Business	Management
				 International	Business
				 The	University	of	Queenland
Nationality	 Australian

Ms.Zhou Jinhua
Education		 Bachelor	degree	of	Thai
Nationality	 Chinese

นางสาวกัลยารัตน์ กาศเกษม
เกิด	 วันที่	7	เมษายน	2523
วุฒิการศึกษา		 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)
	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
	 อ.พิมาย	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู	วิทยฐานะครูช�านาญการ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุชาดา สินปรุ
เกิด	 วันที่	8	เมษายน	2531
วุฒิการศึกษา		 การศึกษาบัณฑิต	(ภาษาอังกฤษ)
	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ย้ายมาจาก	 โรงเรียนล�าทะเมนไชยพิทยาคม
	 อ.ล�าทะเมนชัย	จ.นครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 ครู
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสมใจ จักสาน
เกิด	 วันที่	28	กันยายน	2533
วุฒิการศึกษา	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 	
	 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
	 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 อัตราจ้าง
	 (เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล)

นายพิสุทธิ์ ขันโคกกรวด
เกิด	 วันที่	3	พฤษภาคม	2512
วุฒิการศึกษา	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	
	 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ต�าแหน่ง		 อัตราจ้าง
	 (เจ้าหน้าที่ส�าเนาเอกสาร)

นางสาวลภัสรดา ทรงประโคน
เกิด	 วันที่	8	มิถุนายน	2531	
วุฒิการศึกษา	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การเงิน)
	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
	 เฉลิมพระเกียรติ
ต�าแหน่ง		 พนักงานราชการ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี

นายพรพิพัฒน์ รัตนสิงห์
เกิด	 วันที่	19	กุมภาพันธ์	2531
วุฒิการศึกษา		 ครุศาสตรบัณฑิต	(ชีววิทยา)
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ต�าแหน่ง		 พนักงานราชการ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Mr.Robert Daminato
Education	 Bachelor	degree	of	Business
Nationality		 Australian

Mr.Tetsuro Sakai
Education	 Bachelor	degree	of	Art
			 Kyoto	Education	University
Nationality	 Japanese
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 ด้วยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้มอบหมายให้ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 33	 เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	 65	 ปีการศึกษา	 2558	 ระหว่าง 

วันที่	 7-	 9	 ธันวาคม	 2558	ณ	 จังหวัดสุรินทร์	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนได้เอาใจใส่	 ฝึกหัดในงานศิลปหัตถกรรม 

ให้เกิดความช�านาญ	 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์	 สามารถสร้างงาน	 สร้างรายได้ในการเลี้ยงชีพให้แก่ตัวเองและครอบครัว	 

เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย	 รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย	 เป็นการเปิดเวที 

ให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 รวมท้ังใช้กิจกรรมเป็นส่ือ 

เพื่อการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	 เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย	 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและการสร้าง 

ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด	

	 นักเรียนโรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้เป็นตัวแทนจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 31	 เข้าร่วมแข่งขัน 

ในกิจกรรมต่างๆ	 จนประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 ดังนั้นต้องขอขอบพระคุณคณะครู	 นักเรียนท่ีทุ่มเท 

ก�าลังกาย	ก�าลังใจ	และความเสียสละในการฝึกซ้อมตามรายละเอียดที่แสดงในตารางนี้	
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กลุ่มสาระฯ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ

ศิลปะ

การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน	ม.ต้น 89 ทอง 14

การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน	ม.ปลาย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่	๑

การแข่งขันระบ�ามาตรฐาน	ม.ปลาย 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่	๒

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	ม.ต้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่	๑

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ม.ปลาย 85.33 ทอง 20

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	ม.ปลาย 80.42 ทอง 42

การประกวดวงดนตรีสตริง	ม.ต้น 73.25 เงิน 43

การงานอาชีพฯ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

87 ทอง 8

	 จากผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ครั้งที่	 65	 นักเรียนของเราได้ผ่านเข้าไป 

แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ระดับชาติ	 ครั้งท่ี	 65	 ณ	 โรงเรียนสตรีวิทยา	 2	 กรุงเทพมหานคร	 ระหว่าง 

วันที่	29-31	มกราคม	2559	ปรากฏผลการแข่งขัน	ดังนี้

 	 รางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	 (ล�าดับที่ 	 1	 ได ้	 88.40	 คะแนน)	 การแข ่งขันระบ�ามาตรฐาน	 ม.ปลาย	 

นักเรียนที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย	 นางสาวฉัตรชนก	 บุญศิริ	 นางสาวอนุสรา	 เทียนชัย	 นางสาวกรรณิการ์	 วงศ์จันทร	์ 

นางสาววิลาสินี	 ศิลา	 นางสาวกิ่งเพชร	 ฉุดพิมาย	 และนางสาวสกุลตลา	 เพลงดี	 โดยมี	 คุณครูวรรณี	 อมัติรัตนะ	 

คุณครูกิตติศักดิ์	รัตนจันทร์	และคุณครูยรรยง	ปัญญา	เป็นผู้ฝึกสอน

	 รางวัลเหรียญทอง	 (ล�าดับที่	5	ได้	90.00	คะแนน)		 การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน	ม.ปลาย

	 รางวัลเหรียญเงิน	 (ล�าดับที่	7	ได้	75.40	คะแนน)		 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์	ม.ต้น

	 ชาวพิมายวิทยาทุกคนขอแสดงความยินดีในความส�าเร็จมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย
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คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่ม
สาระ

ฯจาก

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดการเรียนการสอน	 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร ์

ในปี	พ.ศ.	2558	ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันและจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ	ครั้งที่	64	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี	18-20	กุมภาพันธ์	2558

จัดกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานและเรียนซ่อมเสริม	วิชาคณิตศาสตร์	ให้กับนักเรียน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5		ในวันที่	15	สิงหาคม	2558		ณ	หอประชุมรัฐประชาสมาคาร	โรงเรียนพิมายวิทยา
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	 จัดกิจกรรมเสริมความรู ้คณิตศาสตร์ส�าหรับผู ้ เรียนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ	 พวค.	 และ	 สอวน.	 

ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 ระหว่างวันที่	 30-31	 กรกฎาคม	 2558	 มีวิทยากรคือนายคณิต	 ครุฑขุนทด	 ผู้เช่ียวชาญประจ�า 

ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก	สอวน.	โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย	จังหวัดนครราชสีมาและวันที่	29-30	สิงหาคม	2558	จัดกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษได้แก่	 Math	 lab	 ชั้น	 ม.1,	 Math	 Project	 ม.2	 และ	 

ม.	 4,	 โปรแกรม	 GSP	 ม.3,	 โปรแกรม	 SCILAB	 ม.5	 และ	Math	 Review	 ม.6	 ได้รับความรู้จากวิทยากร	 ศ.ดร.	 สมวงษ์	 

แปลงประสบโชค	และคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ผศ.ดร.เทวัญ	เริ่มสูงเนิน	และคณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้

	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ได้ส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท้ังในและนอกห้องเรียนโดยเน้น 

ความรู้ควบคู่กับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 ให้นักเรียนรู้จักการคิดแก้ปัญหาและลงมือปฏิบัติอย่างหลากหลาย	 

ซึ่งในปีการศึกษา	2558	ได้เข้าร่วมงานและจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ	ได้แก่

	 1.		 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศโรงเรียนเครือข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนล่าง	กลุ่ม	1	ประจ�าปี	2558	ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	ระหว่างวันที่	13	–	14	 

มิถุนายน	2558	ณ	โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม	จังหวัดบุรีรัมย์

	 2.	 ร่วมงานและเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์	 ครั้งที่	 3	 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 เครือข่าย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	วันที่	14	–	15	พฤษภาคม	2558		ณ	โรงเรียนมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร

	 3.	 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการชีววิทยาและวิทยาศาสตร์การแพทย์	 เนื่องในงานสัปดาห์วันอนันทมหิดล	 

ประจ�าปี	 2558	 ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6/1	 เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่	 13	 

มิถุนายน	2558	ณ	คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 4.	 การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2558	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ระหว่าง 

วันที่	 17	 –	 19	 สิงหาคม	 2558	 เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์	 และแข่งขัน	 Science	 Show	 ม.1-ม.3	 ได้รับ 

รางวัลชมเชย	 และเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน	 (จาก	 43	 ทีม)	 ผู้เข้าแข่งขันเด็กชายทักษิณ	 แก้วประเสริฐ	 เด็กหญิงพิไลลักษณ์	 

ลอยพิมาย	เด็กหญิงเกศินี	อ�านาจเจริญ	ชั้น	ม.2/2	ครูที่ปรึกษา	คุณครูอรอุมา	แก้วกล้า	และคุณครูนันทกาต์	แสงรัศมี

	 5.	 เข้าค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 	 วันที่	 18	 –	 20	 มิถุนายน	 2558	 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/1		วันที่	20	–	21	มิถุนายน	2558		ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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	 6.		 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/1	 และ	 4/1	 ณ	 ศูนย์สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช	 

อ�าเภอวังน�้าเขียว	วันที่	19	–	21	มิถุนายน	2558

	 7.	 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ	 ส�าหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง	ครั้งที่	5	ณ	โรงเรียนเบญจะมะมหาราช	จังหวัดอุบลราชธานี	วันที่	7	–	8	กันยายน	2558

	 8.	 ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล	ณ	 ต.แสมสาร	 อ.สัตหีบ	 จ.ชลบุรี	 วันที่	 4-6	 พฤศจิกายน	 2558	 ของนักเรียนห้องเรียน 

พิเศษวิทยาศาสตร์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/1	และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1

28 พิ ม า ย วิ ท ย า



กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

	 ศูนย์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพิมายวิทยามีแนวคิดให้นักเรียนได้เรียนรู้	 และฝึกฝน	 ปฏิบัติตามปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ที่ทรงต้องการให้คนไทยด�ารงตนด้วยความไม่ประมาท	รู้จักความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล	รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อผลกระทบใด	ๆ	อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

ทั้งภายนอกและภายใน	 ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 ความระมัดระวังในการวางแผนและการด�าเนินการ 

ทุกขั้นตอน	 ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจให้มีจิตส�านึกในคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่ 

เหมาะสม	ด�าเนินชีวิตด้วยความเพียร	มีสติปัญญาและความรอบคอบ	เพื่อให้พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	โดยคณะครูผู้สอนวิชาเกษตรกรรม	ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎี	 และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ในปีการศึกษา	 2558	 ได้ให้นักเรียน 

ปลูกข้าวหอมมะลิ	ไม้ผล	ผักสวนครัว	ผักปลอดสารพิษ	เลี้ยงสัตว์	น�าผลผลิตมาแปรรูป	และจ�าหน่าย	ก่อให้เกิดรายได้	ท�าให ้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้	สามารถพึ่งพาตนเองได้และน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป

29พิ ม า ย วิ ท ย า



วันสุนทรภู่
	 ในวันที่	 ๒๖	 มิถุนายน	 ของทุกปีถือเป็นวันสุนทรภู่	 เป็นวันท่ีคนไทยทุกคนจะร่วมกันร�าลึกถึงบุคคลผู้มีความส�าคัญ 

คือ	 “สุนทรภู่”	 เน่ืองจากท่านได้สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นและถ่ายทอดไว้ในโลกแห่งจินตนาการ	 ใช้ภาษาท่ีสะท้อน 

ให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของไทยอย่างชัดเจน	 ตลอดจนการใช้ภาษาในด้านวรรณศิลป์แสดงให้เห็นถึงความงดงาม 

ของภาษาไทย	 สมกับที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก	 ให้เป็นกวีเอกของโลก	 ดังนั้นท่านสุนทรภู่จึงเป็นบุคคลท่ีมี 

ความส�าคัญในด้านวรรณกรรมอีกบุคคลหนึ่ง

ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมุ่งเน้น 

ให ้นักเรียนมีความรู ้และทักษะในการใช ้ 

ภาษาไทย	มคีวามรกัความหวงแหนในภาษาไทย 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจ�าชาติไทยและแสดง 

ให้เห็นถึงความเป็นเอกราชของไทย	 ดังนั้น 

จึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ้และทักษะ 

การใช้ภาษาไทย	 โดยยึดหลักความสอดคล้อง

กับหลักสูตรและการส ่ง เสริมทักษะทาง 

ภาษาไทยทั้ง	 ๕	 สาระ	 ได ้แก ่ 	 การอ ่าน	 

การ เขี ยน 	 การฟ ั ง 	 การดู และการพู ด	 

หลักภาษา	การใช้ภาษาไทย	และวรรณกรรม	

	 ในปีการศึกษา	 ๒๕๕๘	 ได้จัดกิจกรรม 

ท่ีส่งเสริมทักษะทางภาษาไทยคือ	 วันสุนทรภู	่ 

ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์	 ที่	 ๒๖	 มิถุนายน	 

พ.ศ.	๒๕๕๘
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	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ข้ึนในวันศุกร์	 ท่ี	 ๒๖	 มิถุนายน	๒๕๕๘	 

ณ	 หอประชุมปาจิต	 ในหัวข้อ	 “พระอภัยมณีวรรณคดีระดับโลก”	 ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ	 ให้นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตาม 

ความถนัดและความสนใจ	ดังนี้	 ๑)	 การตอบปัญหาสุนทรภู่	 	๒)	 การเขียนไทย	 	๓)	 การคัดลายมือ	 	๔)	 การเขียนเรียงความ	 

๕)	 การอ่านท�านองเสนาะ	 	 ๖)	 การแต่งกลอนสุภาพ	 	 ๗)	 การพูดพาทีสร้างสรรค	์ 	 ๘)	 การวาดภาพ	 	 ๙)	 การจัดป้ายนิเทศ	 

๑๐)	การแสดงฉากหนึ่งในวรรณกรรม

	 นอกจากนี้	 ยังมีการแสดงบนเวทีอีกมากมาย	 ได้แก่	 การแสดงละครต่อต้านยาเสพติดของนักเรียนช้ัน	 ม.๕/๘	 

การแสดงของนักเรียนชั้น	 ม.๓	 การแสดงจากชุมนุมนาฏศิลป์	 ชุด	 ค�ามั่นสัญญา	 ชุมนุมทูบีนัมเบอร์วัน	 ชุมนุมภาษาจีน	 และ 

ชุมนุมภาษาญี่ปุ่น

	 ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักเรียน	 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยาเป็นอย่างมาก	 โดยเฉพาะการแสดงฉากหนึ่ง 

ในวรรณกรรม	เป็นการแสดงที่นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวรรณคดีมาใช้ในการแสดงได้อย่างดีเยี่ยม

31พิ ม า ย วิ ท ย า



กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
	 ในปีการศึกษา	 2558	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ 

แสดงออกถึงความรักชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 ได้แก่	 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	 

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครองเป็นอย่างดี	 ทุกกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนเป็น

ส�าคัญ	เช่น	การส่งผลงานประเภทบทความ	บทประพันธ์ท้ังร้อยแก้วและร้อยกรอง	ภาพวาด	การจัดป้ายนิเทศ	การร้องเพลง	 

นาฏศิลป์และดนตรี	เป็นต้น	

	 งานวันแม่แห่งชาติจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	 ในวันที่	 11	 สิงหาคม	 2558	 โดยนายวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

เป็นประธานในพิธี	 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นลูกกตัญญูแต่ละห้องได้แสดงความระลึกถึงพระคุณของแม่	 ซึ่งสร้าง 

ความซาบซ้ึง	และประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

32 พิ ม า ย วิ ท ย า



	 ในวันพ่อแห่งชาติ	 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	 ในปีน้ีได้จัดให้มีนิทรรศการ	 จัดป้ายนิเทศเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

การเทศนาปุจฉาวิสัชนา	 3	 ธรรมมาสน์ในหัวข้อ	“พระมหากษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนา” ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรและต่างก็ร่วมกันถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
	 กิจกรรมส�าคัญตามโครงการต่างๆ	 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ในรอบปี	 2558	 ได้มุ่งพัฒนาผู้เรียน 

เป็นส�าคัญ	 เช่น	 การเข้าค่ายส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 (English	 for	 Science)	 ในวันท่ี	 15-19	 

ธันวาคม	 2558	 ณ	 ห้อง	 SEAR	 และหอประชุมรัฐประชาสมาคาร	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 โดยมีวิทยากรจากบริษัท	 SINE	 

Education	 มาให้ความรู้และด�าเนินกิจกรรม	 นักเรียนได้รับท้ังความรู้และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	 

นอกจากน้ันก็มีการเข้าค่ายภาษาอังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ในวันท่ี	 

19	 ธันวาคม	 2558	 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างมากมาย	 ท�าให้ทุกคนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 

การสื่อสารมากข้ึน	ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
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	 นอกจากนี้ในวันท่ี	 25	 ธันวาคม	 2558	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นตัวแทนส่งมอบความสุขให้กับ 

นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนพิมายวิทยา	 ด้วยการจัดงานวันคริสต์มาสข้ึน	 ณ	 หอประชุมปาจิต	 มีกิจกรรมทางภาษา 

ที่หลากหลายให้นักเรียนได้ร่วมแสดงศักยภาพ	 อาทิเช่น	 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	 (Quiz)	 การประกวด 

จัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันคริสต์มาส	 การเล่นเกมภาษาอังกฤษ	 การแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 

การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและการประกวดแซนต้าแซนตี้	 งานนี้ส�าเร็จได้ด้วยดี	 ด้วยความร่วมมือของคุณครู 

และนักเรียนทุกคน	ขอขอบพระคุณทุกท่านมา	ณ	โอกาสนี้	
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 วงโยธวาทิตโรงเรียนพิมายวิทยาก่อตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2526 และ ได้น�านักเรียนเข้าประกวดวงโยธวาทิต 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2534 และได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ข รับถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สร้างเกียรติประวัติ และความภาคภูมิใจให้แก่พิมายวิทยาเป็นอย่างยิ่ง

 ในปีการศกึษา 2558 วงโยธวาทติพมิายวทิยา ได้รบัสมคัรสมาชกิใหม่ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการร่วมท�ากจิกรรม 

ต่างๆ ของโรงเรยีนและชุมชน ซึง่นกัเรียนวงโยธวาทตินอกจากจะต้องเรยีนในรายวชิาหลักแล้ว ยงัต้องใช้เวลาว่างมาฝึกซ้อม 

เพ่ือให้เกิดทักษะทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เป็นผู้ที่รู ้จักการท�างานเป็นทีม มีความเสียสละ  

รู้จักการอยู่ร่วมกัน มีความเคารพซึ่งกันและกัน และบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยได้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

งานกีฬาสี งานแห่เทียนพรรษา งานเทศกาลเที่ยวพิมาย เป็นต้น

36 พิ ม า ย วิ ท ย า



 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผู ้บริหารโงเรียน คณะครู  
ผู ้ปกครองและนักเรียนที่ ให ้การ 
สนับสนุนกิจกรรมโยธวาทิตในการ 
จัดหาอุปกรณ์ งบประมาณ รวมทั้ง
ก�าลังใจ อันจะท�าให้วงโยธวาทิต 
พิมายวิทยามีการพัฒนาและได้รับใช ้
ชุมชนในโอกาสต่อไป
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	 	 	 ปีการศึกษา	2558	กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา	ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนักีฬาหลายรายการ		ซึง่นกักีฬา 
ทุกคนต่างมีความตั้งใจ	มุ่งมั่นในการฝึกซ้อม	 เข้าแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ	สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน	 โดยขอสรุปผลการแข่งขัน 
ดังนี้

รักบี้ฟุตบอล
	 	 -	 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ	ครั้งที่	36	“เชียงรายเกมส์” จังหวัดเชียงราย	
	 	 -		 รองชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	30	“จันทรบูรเกมส์”	จังหวัดจันทบุรี	
	 	 -		 รองชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	KKU	RUGBY	ครั้งที่	6	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น
	 	 -		 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ	ครั้งที่	44	จังหวัดปทุมธานี
	 	 -		 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	เพชรบูรณ์คัพ	ครั้งที่	1	ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน	16	ปีหญิง	,	
	 	 	 รองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน	14	ปีหญิง	,	รองชนะเลิศอันดับ	2	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปีชาย
	 	 -	 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทยภาคอีสาน	จังหวัดอุดรธานี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
	 	 	 รุ่นอายุไม่เกิน	17	ปีหญิง	,	รองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน	15	ปีหญิง
	 	 -		 รองชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	รอบมหกรรม	ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	รุ่นอายุไม่เกิน	17	ปี	หญิง	
	 	 	 ณ	สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	จังหวัดปทุมธานี
	 	 -		 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	XPOTENTIAL	RUGBY	CHALLENGE	THAILAND	U16	ณ	สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา	 
	 	 	 วิทยาเขตชลบุรี	จังหวัดชลบุรี
	 	 -		 ชนะเลิศการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล	การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	32	รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	3	
	 	 	 ณ	จังหวัดอุดรธานี	เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	32	ณ	จังหวัดสุพรรณบุรี	
  - ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	44	“นครสวรรค์เกมส์”	ณ	สนามกีฬาบึงบอระเพ็ด	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครสวรรค์	

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา
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เปตอง
	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 การแข่งขันเปตอง	 ประเภท 
ทีมชาย	 กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งท่ี	 37	 ระดับภาค	 3	 
นักกีฬาได้แก่	นายภุชงค์	สระหิน	นายนันทวัฒน์	โจ้พิมาย	
นายณัฐพงษ์	อ่องแจ่ม	และนายธนพล	เพ็ชรแสน	
ผู้ฝึกสอน	คุณครูสุวิมล	พันธุ์แสง

จักรยาน
นายชินพัฒน์ สุขจรรยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัล	ดังนี้
	 -	 รองชนะเลิศอันดับ	1	Thailand	Grarity	Series	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปีชาย	ณ	จังหวัดเชียงใหม่
	 -	 ชนะเลิศ	รุ่นจูเนียร์	อายุไม่เกิน	18	ปี	Asia	Pacific	Downhill	Challenge	2015	ณ	เกาะบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย
	 -	 ชนะเลิศ	การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภท	Downhill	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ประจ�าปี	2558	ได้รับ	
	 	 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฏราชกุมาร	คะแนนสูงสุด	5	สนาม	ประเภทดาวน์ฮิลล์	
	 	 รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน	15	ปี
	 -	 รองชนะเลิศอันล�าดับ	1	การแข่งขันจักรยาน	ประเภทครอสคันทรี	ณ	อ�าเภอชุมพวง	จังหวัดนครราชสีมา	

นางสาวลลิตา กลิ่นแก้ว	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/8
	 -	 รางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันจักรยานอินไรเลซระยะทาง	92	กิโลเมตร	รุ่นทั่วไปหญิง	ณ	จังหวัดร้อยเอ็ด	
  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่	3	ณ	จังหวัดร้อยเอ็ด
	 -	 นายชินพัฒน์	สุขจรรยา	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศจักรยานเสือภูเขา	ประเภทดาวน์ฮิลล์ชาย
 - นางสาวลลิตา	กลิ่นแก้ว	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/8	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4	จักรยานประเภทถนน	ไทม์ไทรอัลหญิง
	 -	 นายธนกร	เพชรโต	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/12	ได้ล�าดับที่	6	จักรยาน	ประเภทครอสคันทรี
	 -	 นายศรัญญู	โสมาเกตุ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/12ได้ล�าดับที่	9	จักรยานประเภทครอสคันทรี
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Sport Day 2015
	 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑา	 ประจ�าปี	 2558	 

เพือ่เป็นการส่งเสรมิการออกก�าลงักาย	สร้างความสามคัคีในหมูค่ณะ	มนี�า้ใจเป็นนกักฬีาม	ี8	คณะสีเข้าชงิชยั	โดยจัดกจิกรรม 

การแข่งขนักฬีา	ในภาคเรียนที	่1	และได้จัดการแข่งขันกรฑีา	(Sport	Day	2015)	ในภาคเรยีนที	่2	วนัพธุ	ที	่23	ธนัวาคม	2558	 

ซึ่งสรุปผลการแข่งขันที่ส�าคัญ	และมีภาพบรรยากาศการแข่งขันดังนี้

ชนิดการแข่งขัน คณะสีที่ได้รับรางวัล

ถ้วยคะแนนรวมกีฬาชาย ม.ต้น คณะสีฟ้า

ถ้วยคะแนนรวมกีฬาหญิง ม.ต้น คณะสีเขียว คณะสีชมพู

ถ้วยคะแนนรวมกีฬาชาย ม.ปลาย คณะสีม่วง คณะสีเขียว

ถ้วยคะแนนรวมกีฬาหญิง ม.ปลาย คณะสีฟ้า

ถ้วยคะแนนรวมกีฬาชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีฟ้า คณะสีชมพู

ถ้วยคะแนนรวมกรีฑาชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีแสด

ถ้วยคะแนนรวมกีฬา กรีฑาชาย-หญิง ทุกรุ่น คณะสีชมพู

รางวัลชนะเลิศความพร้อมเพรียง คณะสีชมพู

รางวัลชนะเลิศผู้น�าเชียร์ (ลีดมือ) คณะสีม่วง

รางวัลชนะเลิศผู้น�าเชียร์ คณะสีฟ้า

รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ คณะสีม่วง

รางวัลชนะเลิศคณะสียอดเยี่ยม คณะสีชมพู
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	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้ส่งเสริมให้นักเรียนรู ้จักการออกก�าลังกาย	 และเล่นกีฬา	 

พร้อมท้ังส่งนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท 

อย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับกีฬาที่ประสบความส�าเร็จมากที่สุด	 คือกีฬารักบี้ฟุตบอล	 ซึ่งได้ฝึกซ้อม	 

และเข้าร่วมการแข่งขันในหลายระดับ	 ส่งผลให้นักกีฬาพิมายวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬา 

รักบี้หญิงทีมชาติไทยในชุดปัจจุบัน	 จ�านวน	 7	 คน	 ได้แก่	 นางสาววีนา อินทร์น้อย  

นางสาวอุทุมพร เลี่ยมรัตน์ นางสาวรุ่งรัตน์ หมายเหนี่ยวกลาง นางสาวอารียา ใช้ช้าง  

นางสาวเกล็ดไพลิน นครไธสง นางสาวสุวนันท์ วิริยะสุข และนางสาวรัตนาภรณ์  

วิทยารณยุทธ์ และที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	 รุ ่นอายุ 

ไม่เกิน	 20	 ปี	 ได้แก่	 นางสาวชญาทิพย์ ควบพิมาย นางสาวสุพรรษา ผายพิมาย  

นางสาวฐิติวาพร ขอยันกลาง และนางสาวปัจยาพร ฟันพิมาย

	 ในป ี	 2558	 นี้ทีมรักบี้หญิงพิมายวิทยายังได ้รับรางวัลชนะเลิศการแข ่งขัน 

กีฬาแห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 44	 “นครสวรรค์เกมส์”	 ท�าให้คว้าเหรียญทองกีฬารักบี้หญิง	 7	 คน	 

ต่อเนื่อง	6	ปีติดต่อกัน	ได้แก่

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	39	“ชลบุรีเกมส์”	ปี	พ.ศ.	2553

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	40	“ขอนแก่นเกมส์”	ปี	พ.ศ.	2554

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	41	“เชียงใหม่เกมส์”	ปี	พ.ศ.	2555

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	42	“สุพรรณบุรีเกมส์”	ปี	พ.ศ.	2556

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	43	“นครราชสีมาเกมส์”	ปี	พ.ศ.	2557

ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้งที่	44	“นครสวรรค์เกมส์”	ปี	พ.ศ.	2558

	 นักกีฬารักบี้ฟุตบอลจังหวัดนครราชสีมาท่ีร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 44 

“นครสวรรค์เกมส์” พ.ศ.	 2558	 เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 ได้แก	่ 

นางสาวอุทุมพร	 เลี่ยมรัตน์	 นางสาวเจษฎาภรณ์	 ประตูชัย	 นางสาวศิริวรรณ	 บุญช�าน	ิ 

นางสาวกมลชนก	 นครไธสง	 นางสาวสุดารัตน์	 ไผนอก	 นางสาวรัตนาภรณ์	 วิทยารณยุทธ์	 

นางสาวพัชรา	 ครบุญ	 นางสาวสุพรรษา	 ผายพิมาย	 นางสาวชญาทิพย์	 ควบพิมาย 

นางสาวจรรญา	 เพลงเสนาะ	นางสาวเสาวลักษณ์	 รัตนจันทร์	 นางสาวเกล็ดไพลิน	 นครไธสง	 

นางสาวปิยะมาศ	ชมภูมี	และนางสาววรรณศิลป์	วงศ์วิวัฒน์

	 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่น�าชื่อเสียงมาสู่พิมายวิทยา	 ขอขอบพระคุณ 

ผู้อ�านวยการวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง	 และคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและ 

เป็นก�าลังใจ	 ขอขอบพระคุณคุณครูสุกิจ ปานวัชราคม พันจ่าอากาศเอกปัญญา ทะวะดี  

คุณครูสุวิมล พันธุ์แสง คุณครูประวีณา ใจเย็น คุณครูณัฐสร ขาวสุข คุณสมบัติ เจริญสุข  

และคุณครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาทุกท ่าน	 ที่ดูแลนักเรียน 

ในการฝึกซ ้อม	 การเดินทางและการแข่งขัน	 จนท�าให ้นักกีฬาประสบความส�าเร็จ	 

น�าความภาคภูมิใจมาสู่จังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนพิมายวิทยาทุกครั้งที่ลงแข่งขัน

แชมป์กีฬาแห่งชาติ 6 ปีซ้อน
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งานยานพาหนะ
 งานยานพาหนะโรงเรียนพิมายวิทยา มีหน้าที่ 

ให้บริการด้านยานพาหนะแก่นักเรียน	ครู	ที่ขอรับการบริการ	 

เช่น	 การบริการยานพาหนะในการทัศนศึกษา	 ส่งนักเรียน 

เข้าแข่งขันกีฬา	 การไปราชการของครูและการท�ากิจกรรม 

ของนักเรียน	 ท้ังนี้ต้องดูแลในส่วนของการซ่อมบ�ารุงรักษา	 

ตรวจสอบเครื่องยนต์	 ยานพาหนะเพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ	 และ	 ควบคุมดูแลก�ากับการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ขับรถยนต์	ในปีการศึกษา	2558	โรงเรียนพิมายวิทยามีรถไว้บริการ	นักเรียน	ครู	จ�านวน	8	คัน	ได้แก่	รถบัส	1	คัน	รถตู้	3	คัน	 

รถบรรทุกหกล้อ	3	คัน	รถกระบะ	1	คัน	

	 อนึ่ง ผู ้อ�านวยการวุฒิชัย หวังอ้อมกลาง	 ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน	 

ที่นักเรียนต้องมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย	 ทั้งในและนอกโรงเรียนท�าให้นักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวนมาก 

ในการจ้างเหมารถโดยสาร	 จึงได้จัดซ้ือรถบัสโดยสารเพ่ิมเติม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้นักเรียน 

และบุคลากร	 ใช้เพื่อเดินทางไปจัดกิจกรรมหรือการจัดการเรียนรู้นอกสถานท่ี	 เช่น	 การออกค่ายอาสาพัฒนา	 การทัศนศึกษา	 

การศึกษาดูงาน	และกิจกรรมอื่นๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการต่อไป	
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สืบสานงานประเพณี
	 โรงเรียนพิมายวิทยาให้ความส�าคัญงานประเพณี	 ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน	 และเข้าร่วมงานประเพณีอย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งในปี	 2558	 ได้เข้าร่วมงานที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 งานแห่เทียนพรรษา “สืบสานวัฒนธรรม งามล�้าเทียนพรรษา มหาบุญบารมี”  

ซ่ึงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2558	 มีขบวนเทียนจากวัดและชุมชนเข้าร่วมขบวนแห่และประกวด	 มีขบวน 

การแสดง	 ขบวนประเพณีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 ส�าหรับโรงเรียนพิมายวิทยาน�านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 

แต่งกายเป็นขบวนประเพณีต่างๆ	เข้าร่วม	นอกจากนี้คณะผู้บริหาร	ครู	นักเรียนทุกระดับชั้นได้จัดขบวน	ร่วมถวายเทียนพรรษา	 

ณ	วัดต่างๆ	ในอ�าเภอพิมายด้วย	

	 นอกจากนี้ตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจ�าปี	2558	ซึ่งจัดขึ้นในวันที่	25	พฤศจิกายน	2558	 

ณ	วัดสระเพลง	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	ได้ท�ากระทงเพื่อถวายวัด	และจัดขบวนแห่กระทงร่วมกับหน่วยงานต่าง	ๆ	 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้ยั่งยืนสืบไป
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	 โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	 (Thailand	 Tourism	 Award	 )	 เป็นโครงการที ่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 มีจิตส�านึกและตระหนักถึงหน้าท่ีของตนเองในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว	 ทรัพยากร	 

วัฒนธรรมประเพณีและกระตุ ้นการแข่งขันด้านการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ	 

พร้อมยกย่อง	ให้ก�าลังใจผู้ท่ีท�าคุณประโยชน์กับประเทศในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Thailand Tourism Award 2015

รางวัล
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย

	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 และการท่องเที่ยว 
อย่างต่อเนื่องจนเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน	 นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน	 โดยมุ่งเน้นบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 
รักความเป็นไทย	 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติแล้วยังได้ร่วมในกิจกรรม 
ต่าง	ๆ	เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว	ได้แก่	กิจกรรมยุวอาสาสมัครช่วยเหลือ 
นักท่องเที่ยว	 กิจกรรมการแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ที่ร่วมในการแสดงประกอบ 
แสงเสียงงานเทศกาลเที่ยวพิมายเป็นประจ�าทุกปี	 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริม 
วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ	ตลอดปี	เช่น	ประเพณีลอยกระทง	ประเพณีสงกรานต์	ประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา	ฯลฯ
	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 ได้เข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย	 
ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเท่ียวและได้รับรางวัลดีเยี่ยมในปี	 
2551	 ได้รับรางวัลดีเด่นในปี	 2556	 และ	 2558	ผู้อ�านวยการวุฒิชัย	 หวังอ้อมกลาง	 
และคุณครูธงชัย	 นิยมสุข	 เป็นตัวแทนโรงเรียนพิมายวิทยาเข้ารับรางวัลดีเด่นโครงการ 
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย	(Thailand	Tourism	Award)	ครั้งที่	10	โดยมี 
นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ให้เกียรติ 
เป็นประธานมอบรางวัล	 ในวันที่	 27	 กันยายน	 2558	ณ	 ห้องแกรนด์ไดมอนด์	 บอลรูม	 
อาคารฟอรั่ม	 2	 ชั้น	 2	 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธาน	ี 
ซ่ึงเป็นการได้รับรางวัลกินรีถึง	 3	 ครั้ง	 ถือว่าเป็นเกียรติของโรงเรียนพิมายวิทยาและ 
สร้างความภาคภูมิใจแก่คณะครู	นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง
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เทศกาลเที่ยวพิมาย
	 อ�าเภอพิมาย	 จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 

กรมศิลปากร	 เทศบาลต�าบลพิมาย	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ�าเภอพิมายและโรงเรียนพิมายวิทยา	 จัดงาน	“เทศกาล 

เท่ียวพิมาย นครราชสีมา ประจ�าปี 2558” ระหว่างวันที่	 11–	 15	 พฤศจิกายน	 2558	 ณ	 บริเวณลานพรหมทัต	 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย	 และสนามแข่งเรือพิมาย	 อ�าเภอพิมาย	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีการแสดง	 แสง	 สี	 เสียง	 สื่อผสม	 

“กงรักพรหมทัตเดอะมิวสิคัล” ซึ่งนักเรียนพิมายวิทยามีส่วนร่วมในงานนี้	 โดยเป็นนักแสดงประกอบแสงสีเสียง	 ร่วมเป็น 

คณะให้การต้อนรับผู้ชม	 นักเรียนยุวอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเท่ียวเป็นผู้น�าชมปราสาทหินพิมายและเมืองพิมาย	 รวมทั้ง 

จ�าหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้ในการเข้าค่ายอาสาพัฒนาของนักเรียน

	 นักเรียนพิมายวิทยาทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีส�าคัญของอ�าเภอพิมาย	 ซึ่งช่วยส่งเสริม 

การท่องเท่ียว	 สร้างรายได้แก่ท้องถิ่น	 และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยตรงกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ	

“โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา”	และจะร่วมสืบสานประเพณีนี้ให้คงอยู่คู่เมืองพิมายตลอดไป
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คุณรุ่งทิพย์ บุกขุนทด
ผู้อ�านวยการ

ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานนครราชสีมา

ความส�าเร็จของศิษย์เก่า

 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นส่วนหน่ึงท่ีท�ารายได้ให้กับประเทศเป็นจ�านวนมากในแต่ละป	ี 
ทั้งนี้เพราะไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีงดงาม	 ทั้งด้านธรรมชาติ	 ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น	 
ประกอบกับอัธยาศัยของคนไทยที่มีความโอบอ้อมอารี	 ยิ้มง่ายและเป็นกันเองกับผู้มาเยือน	 จึงเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติในการ 
มาท่องเที่ยว	ดังจะเห็นได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี	
		 ส�าหรบัหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการณ์นี	้คอื	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	และมหีน่วยงานย่อยทีร่บัผดิชอบในแต่ละภมูภิาค	 
คือ	ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่กระจายอยู่ในภาคต่าง	ๆ	ของประเทศ	โดยเฉพาะส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 
ส�านักงานนครราชสีมา	 ท่ีรับผิดชอบดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ	 ซึ่งอยู่ในการบริหารงานของ 
ท่านผูอ้�านวยการคนปัจจบุนั	คอื	คณุรุง่ทพิย์ บกุขนุทด	และชาวพมิายวทิยามคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่เพราะท่านเป็นศษิย์เก่าพมิายวทิยา	 
จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา	 2530	 จ�าได้ว่าขณะที่เรียนอยู่นั้น	 ได้ร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนหลายอย่าง	 แต่ที่เด่นชัด 
คอื	เป็นนกักฬีาวอลเล่ย์บอลทมีโรงเรยีนด้วย	จากนัน้ได้ศกึษาต่อทีว่ทิยาลยัครนูครราชสมีา	(ปัจจบุนัคือ	มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสมีา)	 
คณะมนุษยศาสตร์	 วิชาเอกภาษาอังกฤษ	 (ศิลปศาสตรบัณฑิต)	และได้เริ่มท�างานที่ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ส�านักงาน 
นครราชสีมา	 เป็นเวลา	 20	 ปี	 ในฝ่ายการตลาด	 จากความมุ่งมั่นและความสามารถในการท�างานจึงได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย 
ผู้อ�านวยการ	ฯ	ส�านักงานขอนแก่น	และส�านักงานสุรินทร์ตามล�าดับ	มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจึงได้มาด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ส�านักงานนครราชสีมา	 ในวันที่	 11	 ธันวาคม	 2558	 ซึ่งเราชาวพิมายวิทยาขอร่วมแสดง 
ความยินดีกับท่านมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย
	 จากความส�าเร็จในหน้าที่การงานดังกล่าว	ท่านได้ฝากแง่คิดมาให้น้อง	ๆ	พิมายวิทยาได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง	คือ	การให้เกียรต ิ
ในความคิดและการกระท�าของผู้อื่น	 ท้ังบุคลากรภายนอกและภายในองค์กร	 เป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้การท�างานประสบผลส�าเร็จ 
และเป็นไปอย่างราบรื่น
 นอกจากนี้ท่านผู้อ�านวยการฯยังฝากความระลึกถึงและกราบขอบพระคุณมายังคุณครูทุกท่านที่กรุณาให้ทั้งความรู้ 
และประสบการณ์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการท�างานและการด�าเนินชีวิต และฝากถึงน้อง ๆ พิมายวิทยาทุกคนว่าช่วยกัน 
ให้ความส�าคัญกับสถานท่ีท่องเท่ียว ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีวัฒนธรรม ความเป็นอยู ่อันดีงามแบบไทย เพราะส่ิงนี้ 
จะบ่งบอกถึงความเป็นไทยท่ีทุกคนควรภาคภูมิใจ และถือว่าเป็นมรดกอันงดงามและล�้าค่าในตัวตนและสังคมไทย ที่พร้อม 
จะส่งมอบให้กับผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีอันงดงามเหล่าน้ีต่อไปตราบนานเท่านาน
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	 กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่พฒันาให้บคุคลรูจ้กั	และเหน็คณุค่าในตนเองและผูอ้ืน่	มวีฒุภิาวะทางอารมณ์	 

มีกระบวนการคิด	 มีทักษะในการด�าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม	 มีความสุข	 โดยอาศัยกระบวนการ	 วิธีการท่ีหลากหลาย	 ในการ 

พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 อารมณ์และสังคม	 มุ่งส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต	 ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยม 

ที่พึงประสงค์	 มีจิตส�านึกในการรักธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	ประเทศชาต	ิ 

และด�ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข

	 โรงเรียนพิมายวิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ	 เช่น	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 ยุวกาชาด	 

ผู้บ�าเพ็ญประโยชน์	และนักศึกษาวิชาทหาร	ซึ่งมีกิจกรรมที่ส�าคัญที่ได้ด�าเนินการในปีการศึกษา	2558	ดังนี้

 พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	 

วันที่	 1	 กรกฎาคม	 2558	 ลูกเสือ	 เนตรนารี	 และผู้บังคับบัญชา	 ประกอบพิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม	ณ	 สนาม 

โรงเรียนพิมายวิทยา	และส่งตัวแทนลูกเสือเข้าร่วมพิธีกับคณะกรรมการลูกเสืออ�าเภอพิมาย	ณ	สนามหน้าอ�าเภอพิมาย
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     พิธีถวายราชสดุดี “วันวชิราวุธ” ของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระผู้พระราชทานก�าเนิดลูกเสือไทย	 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมและน้อมร�าลึกถึง	 พระมหากรุณาธิคุณ	 

ในวันท่ี	 25	 พฤศจิกายน	 2558	ณ	 สนามโรงเรียนพิมายวิทยา	 และส่งตัวแทนลูกเสือ	 เนตรนารี	 ประกอบพิธีถวายราชสดุดี	 

ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	31	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนบุญวัฒนา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

ระหว่างวันที่	9-11	ธันวาคม	2558		ณ	หัตถวุฒิแคมป์	จ.สระบุรี
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เข้าค่ายยุวกาชาด	ประจ�าปีการศึกษา	2558	วันที่	9	ธันวาคม	2558	ณ	โรงเรียนพิมายวิทยา

เข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร ณ	โรงเรียนชุมพวงศึกษา	วันที่	4	-	15	กรกฎาคม	2558	

พิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร	วันที่	4	ธันวาคม	2558		ณ	สนามกีฬาค่ายสุรนารี	 

จังหวัดนครราชสีมา	และร่วมแข่งขันยุทธกีฬารักษาดินแดน	(รด.พันธุ์แกร่ง)
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ศูนย์ภาษาจีน
	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน	 ท�าหน้าที่ดูแลโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีนในเครือข่ายฯ	 

กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 สุรินทร์	 และประสานการขอรับครูอาสาสมัครจีนระหว่างสพฐ.	 และโรงเรียนในเครือข่ายฯ	 ซึ่งได้ 

ท�า	MOU	 กับมหาวิทยาลัยชินโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน	 และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนภาษาจีน	 ได้แก่	 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 

และมหกรรมวิชาการภาษาจีน	 ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นนอกจากการเรียนการสอนในด้านโครงสร้างภาษา	 การใช้ภาษา	 

การฝึกท้ังทักษะการฟัง	 พูด	 อ่าน	 และเขียนแล้ว	 ยังมีกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอีกมากมาย	 เช่น	 การตัดกระดาษ	 การถักเชือกจีน 

การเขียนพู่กันจีน	การร้องเพลงจีนกังฟู	การแสดงระบ�าต่างๆ	การท�าหน้ากากจีน	การสอบ	HSK	และจัดกิจกรรมฉลองเทศกาลตรุษจีน	เป็นต้น

	 การด�าเนนิการของศนูย์เครอืข่ายส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาจนีนัน้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสร้างเสรมิ	พฒันาทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ของนักเรียน	 และประสานงานจัดหาครูเจ้าของภาษาให้แก่โรงเรียนต่าง	 ๆ	 ซึ่งมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้	 สามารถสื่อสารได้	 เป็นแนวทางน�าไปใช้ใน 

การศึกษาต่อ	การปฏิบัติงาน	และใช้ในชีวิตประจ�าวันของผู้เรียนต่อไป
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งานแนะแนวการศึกษา
	 งานแนะแนวการศึกษา	 ขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	 กลุ่มงานบริหารวิชาการ	 และคณะผู้บริหาร 

ทุกท่าน	 รวมทั้งคณะครูโรงเรียนพิมายวิทยา	ทีมงานแนะแนวการศึกษาทุกท่าน	 ตลอดจนลูกๆ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 

และ	6	ทุกคนที่มีส่วนร่วมกับความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามภารกิจต่างๆ	ของงานแนะแนวการศึกษาในรอบ	1	ปี	ท่ีผ่านมา	 

อาทิ	 ค่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ 20 กิจกรรมพ่ีพบน้อง กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และสร้างความเป็นเลิศกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมสานฝันสู่สถาบันอุดมศึกษา(พี่ติวน้อง) กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ 

สู่สนามสอบ O-NET

	 งานแนะแนวการศึกษา	 จะมุ่งมั่น	 ริเร่ิม	 สร้างสรรค์	 และพัฒนากิจกรรมท่ีดีมีประโยชน์ต่อลูกศิษย์ของเรา 

ชาวพิมายวิทยาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
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คนเก่งของเรา
	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์จากรั้ว	 ขาว-แดง	 นายศาศวัต เกิดสุข	 สอบได้ทุน 

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ�าเภอหนึ่งทุน	 (ODOD)	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 จากมหาวิทยาลัยมหิดล	 ด้วยความยินดียิ่ง 

และนี่คือเรื่องราวของความเป็นมากว่าจะมาถึงวันนี้

นายศาศวัต เกิดสุข 
เกิด	 	 	 วันที่	9	มกราคม	2540	

คติประจ�าใจ	:		 คนเราจะดีหรือไม่	ขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้น	

	 	 	 เพราะตัวเราเองที่เป็นคนตัดสินใจ

ประวัติการศึกษา

	 	 -		 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาเมื่อปีการศึกษา	2552	

	 	 	 ที่	โรงเรียนกุลโน

	 	 -		 จบการศึกษาระดับมัธยมต้นเมื่อปีการศึกษา	2555	

	 	 	 ที่	โรงเรียนพิมายวิทยา

	 	 -		 ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่	6	

	 	 	 โรงเรียนพิมายวิทยา

ก้าวสู่ฝันวันนี้ของหมอวิว
	 แรงบรรดาลใจที่อยากเป็นหมอ	 เกิดขึ้นตอนที่ได้มีโอกาสได้เข้าค่ายเตรียมความพร้อม	 ODOD	 ท�าให้เราได้อยู่ 

ใกล้ชิดกับพี่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่	 3-6	 เห็นวิถีชีวิตของพี่ๆ	 การท�างานต่างๆ	 จากตอนนั้นผมก็รู้สึกอยากเป็นนักศึกษาแพทย์	 

ผมจึงใช้เวลาที่เหลืออีก	 2	 อาทิตย์ก่อนสอบ	 อ่านหนังสืออย่างเต็มท่ี	 โดยการฝึกท�าโจทย์มากๆเพื่อดูว่าเนื้อหาส่วนไหน 

ที่ท�าไม่ได้บ้าง	 ท�าไปเรื่อยๆ	 ทุกวิชา	 แล้วดูสถิติคะแนนท่ีเราท�าได้	 ว่าดีข้ึนหรือแย่ลง	 แล้วก็ค่อยๆ	 ปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆ 

จนกว่าคะแนนจะดีขึ้น	 แล้วก็ต้องอ่านให้พอดีกับตัวของเราพอรู้สึกเวียนหัวก็หยุด	 ไปท�ากิจกรรมอย่างอื่นให้สมองมันโล่ง 

แล้วค่อยกลับมาอ่านอีกครั้ง	เพราะถ้าเราไม่พร้อมอ่านได้เยอะก็จริง	แต่ไม่เข้าหัว	ไม่เข้าใจก็ไร้ประโยชน์
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รอบรั้ว ขาว แดง
	 ในรอบปีการศึกษา	 2558	 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหลากหลาย	 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีมีจิตอาสา	 

สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข	 น�าความรู้ความสามารถไปใช้ในการพัฒนาตนเอง	 และสังคมส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป	 

ขอน�าเสนอกิจกรรมโดยสังเขปดังนี้

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
	 เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างครู	 และผู้ปกครอง	 ในการป้องกัน	 แก้ไขปัญหา	 อันอาจจะเกิดจากพฤติกรรม 

ของนักเรียนโดยได้ รับความร่วมมือจากผู ้ปกครองทุกท่านในการประชุมเพื่อสรรหาตัวแทนผู ้ปกครองเครือข่าย 

โรงเรียนพิมายวิทยา	 จึงได้จัดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 

ในวันพุธที่	6	พฤษภาคม	2558		และชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	วันพฤหัสบดีที่	7	พฤษภาคม	2558		ณ	หอประชุมปาจิต
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การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เข้าใหม่	 ได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตัว	 ได้ทราบกฎระเบียบ	 

เงื่อนไขต่างๆ	 ของโรงเรียน	 จึงได้จัดการปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ในวันที่	 8	 พฤษภาคม	 2558	 และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ในวันที่	11	พฤษภาคม	2558

กิจกรรมจิตอาสา
	 กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนบ�าเพ็ญตนให้เป็น 

ประโยชน์ต่อส่วนรวม	 ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความเสียสละ	 มีความอดทนและมีจิตสาธารณะ 

เพื่อช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุข

	 ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	 

ให้นักเรียนคิดสร้างสรรค์	 กลุ่มงานบริหารทั่วไปได้ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมอาสาอย่างหลากหลาย	 เช่น	 การท�าความด ี

ถวายในหลวง	การท�าความสะอาดบริเวณต่างๆ	ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีจิตอาสา	รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น	 

รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา	และเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป
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ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้มีการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม	 ให้แก่นักเรียนโดยมีกิจกรรมการบรรยายธรรม	“หลักธรรม 
ในการด�าเนินชีวิต” โดย	พระอธิการวชิรศักดิ์ ถาวรสทฺโธ	 เจ้าอาวาสวัดบ้านเตยและการบรรยายในหัวข้อ	“ทักษะชีวิต”  
จากคุณครูคุณาวุฒิ บุญมาก	มีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่าง	ๆ	เช่น	กฎหมายที่เกี่ยวข้องและโทษของสิ่งเสพติดส�าหรับเยาวชน	 
วินัยจราจร	 ความดีสากล	 และการให้ค�าปรึกษาเรื่องเพศ-ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร	 เพื่อท่ีจะให้นักเรียนได้มีความรู ้
และความเข้าใจเพื่อน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้	โดยจัดให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	วันที่	15	-	16พฤษภาคม	2558	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	 
วันท่ี	 22	 -	 23	 พฤษภาคม	 2558	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 วันท่ี	 30	 พฤษภาคม	 2558	 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6	 

วันที่	6	มิถุนายน	2558
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ธรรมสถานพิมายวิทยา 
	 ในปีการศึกษา	 2558	 โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณต่างๆ	 ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงาม	 

สะดวก	 เอ้ือต่อการใช้งานของนักเรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนที่จะมาใช้บริการ	 ในส่วนของสวนวรมันต์วนารมย์เดิมที่มี 

น�้าท่วมเป็นประจ�า	 ได้มีการปรับปรุงถมที่	 ท�าระบบระบายน�้าเพื่อให้น�้าไหลได้สะดวก	 น�าโต๊ะม้าหินอ่อนซึ่งได้รับบริจาค 

มาจัดวางให้เป็นพื้นที่ส�าหรับอ่านหนังสือและท�ากิจกรรมของนักเรียน	 ส�าหรับศาลาประชาร่วมใจสร้างขึ้นเมื่อปี	 2550	 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและการเรียนการสอน	 เนื่องจากโครงสร้างเป็นไม้ท�าให้ปลวกกัดกิน	 ต้องมีการ 

ปรับเปล่ียนเป็นโครงสร้างเหล็กและปรับปรุงเพื่อให้เป็นพ้ืนท่ีส�าหรับปฏิบัติธรรม	 รวมท้ังใช้ในการเรียนการสอนเช่นเดิม	 

และได้อัญเชิญพระพุทธรูปประจ�าโรงเรียนที่ประดิษฐานบริเวณด้านหน้าสระโบราณมาที่ศาลาประชาร่วมใจนี้และเรียกชื่อว่า  

“ธรรมสถานพิมายวิทยา” ซึ่งในวันที่	 วันที่	 27	 กรกฎาคม	 2558	 ได้จัดท�าพิธีฉลองขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล 

ต่อสถานที่แห่งนี้

	 โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครอง	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 ที่ได้ร่วมบริจาคในการจัดซื้อ 

วัสดุ	 อุปกรณ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในการจัดสร้าง	 ตกแต่งธรรมสถานและบริเวณสวนวรมันต์วนารมย์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน	 

และผู้ใช้บริการต่อไป
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สวัสดีปีใหม่ 2559
	 ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่	 โรงเรียนพิมายวิทยาได้จัดให้มีพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งขึ้น 

ในวันที่	 30	 ธันวาคม	 2558	 เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล	 บริจาคทาน	 ท�าใจให้เป็นสุข	 ได้เสริมสร้างบารมีให้แก่ตนเอง	 

มีคณะผู้บริหาร	ครู	บุคลากร	และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมหน้า	

	 หลังจากพิธีท�าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้ว	 โรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสุขปีใหม่ให้แก่นักเรียน	 

มีการจัดเตรียมอาหารมารับประทานร่วมกัน	 มีการจับสลากของขวัญของแต่ละห้องเรียน	 และมีการแสดงดนตรีให้นักเรียน 

ได้ชมอีกด้วย
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มอบทุนการศึกษา

	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในวันท่ี	 21	 สิงหาคม	 2558	 	ณ	 อาคารรัฐประชา 

สมาคาร	 ด้วยการพิจารณานักเรียนที่มีความประพฤติดี	 เรียนดีมีความเสียสละ	 มีจิตสาธารณะและช่วยกิจกรรมโรงเรียน 

ด้านต ่าง	 ๆ	 โดยในปีการศึกษา	 2558	 มีผู ้ ได ้รับทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนป ัจจัยพ้ืนฐานจ�านวน	 596	 ทุน 

เป็นเงิน	 894,000	 บาท	 จากเงินบริจาคจ�านวน	 240	 ทุน	 เป็นเงิน	 370,300	 บาท	 รวมเงินทุนการศึกษาท่ีมอบให้นักเรียน 

เป็นเงินทั้งสิ้น	1,264,300	บาท
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“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
	 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 ในวันท่ี	 26	 มิถุนายน	 2558	 เป็นโครงการส่งเสริมผู ้เรียนให้มีสุขภาพที่ด ี

และมีสุนทรียภาพ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้	 ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด 

มีค่านิยมที่ดีงาม	 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 ต่อครอบครัวและต่อสังคมมีความคิดริเริ่ม	 สร้างสรรค์	 คิดเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 

โดยในกิจกรรมนั้นมีการประกวดเขียนค�าขวัญ	 ประกวดเรียงความ	 ประกวดวาดภาพ	 ในหัวข้อเรื่อง	“คิดดี ท�าดี ต่อต้าน 

ยาเสพติด”	มีการเดินรณรงค์	และการแสดงละครต่อต้านยาเสพติด	โดยแกนน�านักเรียนไทยห่างไกลยาเสพติด
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การอบรมการใช้งานระบบ ischool
	 การอบรมการใช้งานระบบ	ischool	จัดขึ้นระหว่างวันที่	6	–	8	พฤษภาคม	2558	ให้กับครู-	อาจารย์	พนักงานราชการ	 

ครูอัตราจ้าง	 และบุคลากรทางการศึกษา	 โรงเรียนพิมายวิทยา	 ให้มีความรู้	 และความสามารถในการใช้ระบบ	 ischool	 

เพือ่ก�ากบั	ตดิตาม	ดแูลนกัเรยีนและเป็นการประสานการท�างานร่วมกนัระหว่างบ้าน	โรงเรยีน	และคร	ูตามระบบดแูลช่วยเหลอื 

นักเรียน
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	 ตลอดระยะเวลา	 3	 ปีของการเรียนในรั้วขาว-แดง	 นักเรียนทุกคน 
ได้รับการสั่งสอนให้มีความรู้	 ฝึกฝนให้มีทักษะด้านต่างๆ	 มีวินัย	 มีความรักชาต	ิ 
ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์	 มีความสามัคคี	 มีจิตสาธารณะ	 รู้จักปรับตัวอยู ่ 
ร่วมกับผู้อื่น	 ฯลฯ	 ซึ่งครูทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะน�าประสบการณ์ 
ความรู ้ 	 ความสามารถทั้งหมดนี้ ไปใช ้ในการศึกษาต ่อและประกอบอาชีพ	 
เป็นคนดี	 คนเก่ง	 อยู ่ในสังคมอย่างมีความสุขตามความมุ ่งหวังของพ่อแม	่ 
ผู้ปกครอง	สังคม	และประเทศชาติต่อไป
	 ในโอกาสที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 6	 รุ่น	 “ราชาวดี” ก�าลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา	 2558	 ขออ�านาจ 
คุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้นักเรียน 
ทุกคนประสบความส�าเร็จในการเล่าเรียน	 มีสุขภาพกาย	 สุขภาพใจที่ดี	 มีความ 
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ	หน้าที่การงานตลอดไปเทอญ

อ�าลาสถาบัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 
ครูที่ปรึกษา	คุณครูรัศมี		สุขเกษม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูพนารัตน์		มะลิงาม

คุณครูอุบลพรรณ์		สิทธิถาวร
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 

ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูพวงทิพย์		แซ่พัว
คุณครูบวรพงศกร		ชมทวี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูเชษฐพงษ์		ผ้ึงทอง

คุณครูขวัญจิตร์		ลิศนันท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 
ครูที่ปรึกษา :	คุณครูจิตร์นภา		อุดมผล

คุณครูกัญจนพร		ยวนกระโทก

63พิ ม า ย วิ ท ย า



PHIMAIWITTAYA  World Class Standard School

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูระพีพรรณ		ดวงใจ

คุณครูบัณฑิต		เหล่าเจริญ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูไกรจิตร์		อมัติรัตนะ

คุณครูจารึก		สินปรุ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 
หัวหน้าระดับชั้น	ม.3	:	คุณครูธีรนันท์		นามเสริมศรี

ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูกัลยา		ศรีนอก
คุณครูสุชาดา		สินปรุ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูอมรพันธ์		โสวรรณา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูวีรจินต์	นาคะนิเวศน์

คุณครูเพ็ญผกา	นาคะนิเวศน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูเบญจวรรณ		คล่องชอบ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูณัฐสร		ขาวสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/13 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูประทีป		เวงสูงเนิน

คุณครูดารากร		มาแสง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/14 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูสุวรรณา		วิโรจน์

คุณครูธนวัฒน์		ธีรพงศธร
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูนันท์นภัส		เชิดฉาย

คุณครูโสภา		อรุณใหม่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูวิทยา		บุญโยธา

คุณครูพุฒิพัฒน์		อติวัฒน์อังกูร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูสมพร		บุญประมวล

คุณครูทิพพา		แก้วหนองแสง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูบรรจง		หมอก็เป็น

คุณครูสุทิน		ฝ่ายนา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูสุวิมล		พันธุ์แสง

คุณครูจรัญ		เข็มพิมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูธนู	พงษ์พิมาย

คุณครูจักรกฤษณ์		ดาวไธสง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูศรีทอง		ยอดประทุม

คุณครูอารยา		รอดพิพัฒน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูรุ่งทิพย์		โด่งพิมาย

คุณครูศุภณัฐ		มุ่งผลกลาง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูยุพิน		สืบประยงค์

คุณครูทวิรชา		พิมเสน
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูไพโรจน์		แสงสว่าง

คุณครูพัชรนันท์		กุลวรพิสิษฐ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/11 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูรขต		วรรณศิลปะ

คุณครูมธาวี		วรรณศิลปะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/12 
หัวหน้าระดับชั้น	ม.6	:	คุณครูทองเหลือ		เชิดฉาย

ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูคุณาวุฒิ		บุญมาก
คุณครูชีวรัตน์		ช�่าชอง
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/13 
ครูที่ปรึกษา	:	คุณครูสุรชัย		โชติกลาง

คุณครูสิทธิกร		พะวิขุณี
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สภานักเรียน
	 สภานักเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งของนักเรียน	 เป็นกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 เป็นเวที 
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตามวิถีประชาธิปไตยและการใช้หลักธรรมาภิบาลสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสงบสุข	 เป็นการปลูกฝังทัศนคติ	 ค่านิยมที่ดี	 ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์	 และรู ้ จักคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต ่อตนเองและสังคม	 ส่งเสริมความสามัคคีและ 
ความมีน�้าใจต่อหมู่คณะ	 เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติเป็นต้นกล้าประชาธิปไตยที่มั่นคงเข้มแข็ง 
ของสังคมไทย
	 ปีการศึกษา	 2558	 สภานักเรียน	 มีนายฐิติชัย ดุ้งกลาง เป็นประธานสภานักเรียน	 นายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว และ 
นางสาวปรายฟ้า ชุ่มกิ่ง	 เป็นรองสภานักเรียน	และมีคุณครูจรัญ เข็มพิมาย เป็นเลขานุการและกรรมการคณะที่ปรึกษาสภานักเรียน	 
ตลอดปีการศึกษาสภานักเรียนได้น�าโครงการต่างๆ	 เข้ามาพัฒนาโรงเรียนของเราอย่างต่อเนื่องทั้งที่เป็นโครงการจากสภานักเรียน 
รุ่นที่ผ่านมาและโครงการใหม่ที่เกิดจากการร่วมคิด	ร่วมท�าของเพื่อนๆ	ชาวพิมายวิทยาทุกคนมาปฏิบัติ	ได้แก่	โครงการไหว้ครู	โครงการ
แห่เทียนเข้าพรรษา	โครงการพี่ติวน้อง	โครงการปลูกป่าเพื่อแม่	โครงการปลูกป่าและบริจาคโลหิตเพื่อพ่อ	โครงการตอบปัญหาวิชาการ
โครงการตักบาตรวันพระ-วันส�าคัญทางพุทธศาสนา	 โครงการตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียนชุดใหม่	กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย	กิจกรรมหน้าเสาธง	กิจกรรมเสียงตามสาย	กิจกรรมสะอาดทุกที่ดูดีทุกเวลาและกิจกรรม 
เสริมสร้างระเบียบวินัย	“เดินชิดขวา”	เป็นต้น
	 สภานักเรียนปีการศึกษา	 2558	 ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนท่ีได้ร่วมแรง	 ร่วมใจ	 ร่วมมือ	 ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ	 
เป็นอย่างดี	 ขอขอบพระคุณส�าหรับค�าแนะน�าจากคณะผู้บริหาร	 คณะครู	 บุคลากรทุกท่าน	 และขอขอบพระคุณท่านผู้อ�านวยการ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ	ให้ก�าลังใจ	ให้ข้อคิดในการด�าเนินงานจนโครงการต่าง	ๆ	ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
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