
  
สารจากผู้อ านวยการ 

ผู้น าการเดินทางอย่างผม ทุกก้าวที่ย่างเหยียบไปข้างหน้าผมมี
ความหวังและความฝันของนักเรยีนของผม เป็นเส้นชัย  มีวสิัยทัศนแ์ละพันธ
กิจ แนวทาง  มีความคาดหวัง  และความมั่นใจอย่างเต็มเปีย่มของผูป้กครอง
ที่ฝากลูกหลานของเขาสูม่ือของเรา เป็นแรงบันดาลใจท่ีจะท าให้เราก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมั่นคงและมคีุณภาพ 
 ตลอดระยะเวลาของการเดินทาง ผมและพี่น้องเพื่อนครูโรงเรียนนา
จะหลวย ต่างมุ่งมั่นและต่อสู้กับปญัหาหลายอย่างที่โรงเรียนชายแดนหลายๆ
โรงเรียนจะต้องเจอ..และมวลประสบการณ์เหล่านี้แหละที่ท าให้เรากล้าแกร่ง
ในการสร้างคนคณุภาพสูส่ังคมนาจะหลวยอย่างเต็มภาคภมูิมาจนทุกวันนี้ 
 นี่แหละคือรางวัลของความเป็นครขูองพวกเรา...ครูโรงเรียนชาย
ขอบท่ีได้รับ   และผมสัญญา  มันจะมั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป 

สุรชัย  พันโสร ี
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 
สารจากบรรณาธิการ 

วารสาร “ สารสัมพันธ์ฟ้า-ชมพู ”  ฉบับประจ าปีการศึกษา 2555 
ฉบับ เป็นการรวบรวมกิจกรรม ผลงานความส าเรจ็ของพวกเราชาวฟ้า-ชมพู 
ในรอบปีการศึกษา 2555 เพื่อประชาสัมพันธ์ความส าเร็จและผลงานของพวก
เรา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ 
 พวกเราหวังว่าในปีการศึกษา 2556  นี้พวกเราจะท าให้ดียิ่งข้ึนไป
กว่าเดิม เพื่อให้ผู้ปกครอง ลุงป้านา้อาชาวนาจะหลวยและคณุครูของเรา
ภาคภูมิใจยิ่งกว่าเดิม  
 
กองบรรณาธิการ 
นายชัยรัตน์   จบศร ี  บรรณาธิการ 
นายเด่นชัย  ไวยวรรณ ์ กองบรรณาธิการ 
นายสมพร   ทองใบ  กองบรรณาธิการ 
นายศรชัย  สุโพธิ ์  กองบรรณาธิการ 
นางนันทกานต์   ราชรินทร ์ กองบรรณาธิการ 
นายวัชรพล  พันธุ์มาตย์ ประธานสภานักเรียน 
นางสาวสลิลดา ระอองศร ี รองประธานสภานักเรียน 
นางสาวจันทร์ท ี โมละดา  กรรมการสภานักเรยีนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวขวัญฤด ี เทียมวงค ์ กรรมการสภานักเรยีนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวสุทธาธิน ี แสงค า  กรรมการสภานักเรยีนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวชไมพร สรแสง  กรรมการสภานักเรยีนฝ่ายกิจกรรม 
นางสาวภัทรสุดา ดงน้อย  กรรมการสภานักเรยีนฝ่ายกิจกรรม 
 

 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนนาจะหลวย  ตั้งอยู่เลขที่ 160 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11  
ถนนวิสูตรโยธาธิบาล ต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัด
อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34280 สหวิทยาเขต 6 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 โทรศัพท์ 045-379122 โทรสาร 045-
379122 E-mail:Nachluay@hotmail.com Website: www.nl.ac.th เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 43 ไร่ 
3  งาน 41  ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ ได้แก่  
1. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้แก่ ต าบลนาจะหลวย หมู่ 1,7,8,10,11,และ 12 
2. ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้แก่ ต าบลนาจะหลวย  ต าบลโสกแสง ต าบลบ้าน
ตูม                     
ประวัติโรงเรียน (โดยย่อ) 

โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 158  หมู่ที่ 11  ต าบลนาจะ
หลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษาประจ าอ าเภอนาจะหลวย โดยประกาศของกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2  มิถุนายน  พ.ศ. 2520  มีเนื้อที่ 43 ไร่ 3 
งาน 41 ตารางวา ในปีการศึกษา 2520 มีนักเรียน  92 คน ครู  2 คน มี
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายยง  เลือกนารี  

ปัจจุบัน ( ปีการศึกษา 2555 ) โรงเรียนนาจะหลวย ตั้งอยู่เลขที่ 
160 บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ถนนวิสูตรโยธาธิบาล ต าบลนาจะหลวย  
อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34280 ได้เปิดท าการ
สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น   และช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-6 ) มีนักเรียนทั้งสิ้น  1,351  
คน  มีข้าราชการครู จ านวน 45 คน  พนักงานราชการ 8 คน ครูอัตราจ้าง 4 
คน ลูกจ้างช่ัวคราว 2 นักการภารโรง 1 คน ผู้บริหารคนปัจจุบันคือ นาย
สุรชัย   พันโสรี   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 

อัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสา 
เอกลักษณข์องสถานศึกษา 
วิชาการเป็นเลศิ เชิดชูคุณธรรม น าวิถีพอเพียง 
วิสัยทัศน ์

ภายในปีการศึกษา  2558 โรงเรียนนาจะหลวย จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสา ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาคณุภาพสู่มาตรฐานสากล 

สารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nl.ac.th/


บุคลากรโรงเรยีนนาจะหลวย 
กลุ่มบริหาร 

 

     
 นายสุรชัย พันโสรี           นายจ าลอง  ทุ่นทอง  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
                                    กลุ่มบริหารทั่วไป  
                              กลุ่มบรหิารกิจการนักเรียน                                                    

    
            นายวินิจ  บุญลือ             นางนิธิวดี  วรเดช   
        รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         กลุ่มบริหารวิชาการ              กลุ่มบริหารงานบุคคล                          
                                                 และงบประมาณ 
 

บุคลากรแยกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

                          
          น.ส.ล าดวน บุญไชย   นางนนัทกานท์ ราชรินทร์     นางเพ็ญพร  วิชัย     
            (หวัหน้ากลุ่มสาระฯ)                คร ู                             ครู                                           

                         
                      นางจันทร์เพญ็  นิสา                นางยวุนิดา     สายธน ู
                               คร ู                                      ครูผู้ช่วย 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

                              
         นางประภัสสร  หวังด ี      นายสัมฤทธิ ์ นาค า       นายสมยศ  โฉมเฉลา           
            (หวัหน้ากลุ่มสาระฯ)                  คร ู                           คร ู                          

                                 
       น.ส.กาญจน์สุดา พรมโลก นายเอกชัย โด่งวิริยะกุล     นายณัฐวุฒ ิ    บาศร ี
                      คร ู                       ครูผู้ช่วย                         ครูผู้ช่วย 

 

      
         น.ส.ฐิติพรรณ  ค่ าคูณ    น.ส.สุธางศ์รัตน์  โพธิ์งาม   
                   ครูผู้ช่วย                     ครผูู้ช่วย                 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                         
           นางวิมล  อินธิสอน            นางปรยีา  บุญผง       นางสุภาพร  เรือนแก้ว           
            (หวัหน้ากลุ่มสาระฯ)                 คร ู                            คร ู                           

                      
           น.ส.ค าสอน  สีเพ็ง         นายศรชัย  สุโพธิ์       น.ส.อ าพร  วงศ์ศรีแก้ว  
                    คร ู                             ครู                         คร ู           

               
          นายปัญญา สัมพะวงศ ์  นายเฉลิมศักดิ ์ เชยจันทา    นางทองสวย บัวใหญ ่
                      คร ู                             ครู                            คร ู                                        

                                    
        น.ส.วรรณภา  สายมาตย ์    น.ส.ดวงกมล   แซ่ตั้ง   นางสาวสมถวิล  จวงศรี   
                   ครูผู้ช่วย                       ครูผู้ช่วย                พนักงานราชการ 
 

                         
        นางสาวอรนุช  สายทอง  น.ส.ทิพวรรณ สุทธิประภา  นางรินทร์ชิสา  ทองพันธ์สกุล      
              พนักงานราชการ                ครผูู้ช่วย                          คร ู    

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                       
        นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์  นางบุษรารัตน์  เชยจันทา  น.ส.แจ่มละมัย โจระสา 
            (หวัหน้ากลุ่มสาระฯ)                   ครู                          ครูผู้ช่วย   
 
                      



                  
         นายสุรตัน์    เย็นเสมอ     นายธันยวัตร   แก้วสุข    น.ส.ลลิดา แหวนวงษ์ 

      ครผูู้ช่วย                       ครูผู้ช่วย                     ครูผู้ช่วย                           
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

                       
          นายวีระพันธ์  บุญผง    นายสรายทุธ ์ นนทะดี น.ส.พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล 
            (หวัหน้ากลุ่มสาระฯ)                 คร ู                           ครู     

                 
          นางวิรยิะดา จิตพรมมา    นางดวงแข  ไวยวรรณ์      น.ส.อรศิร ิ ผิวจันทร์            
                       ครู                   พนักงานราชการ              พนักงานราชการ                  

                                   
         นายธีระศักดิ ์ กัญจนา        Mr.Vitor Otieno   Mrs.Catherine C.Jocson 
             พนกังานราชการ                 ครูต่างชาติ                   ครูต่างชาติ     

 
           น.ส.วิชชุดา  หวังด ี

            ครูอัตราจ้าง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

                     
         น.ส.บุษณ ี บุญสขุเกษม  นางเพ็ญพร  นามวงษ์       นายชยัรัตน์  จบศรี       
            (หวัหน้ากลุ่มสาระฯ)                 คร ู                            คร ู                            

                             
           นายสุนทร  ประทาน      น.ส.ปฏิมาพร พูลศิริ      นายสุริยา    โมคเบ็ญ  

          คร ู                     ครู                      ครูอัตราจ้าง                            
                           
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 

                      
       นายอ านาจ  ประสมทอง  นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง    นายอากาศ  ราชรินทร ์
            (หวัหน้ากลุ่มสาระฯ)                คร ู                  พนักงานราชการ                         

 
นายบุญเสริม  เสาว์ปา 

พนักงานราชการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
นายเด่นชยั  ไวยวรรณ ์
(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 

 

                        
          นางวิไลลักษณ ์ ภวังค์วัฒน์    นายสมพร  ทองใบ     นายอนุวัฒน์  สุรวิทย ์   
                       คร ู                          ครูผู้ช่วย                     ครูผู้ช่วย                                                   

                     
          น.ส.ปรียาภรณ ์ ผิวจันทร์    น.ส.สุรัชนา  สิงห์ค า  นายนนทวัฒน์   บุญสบื 
                   พนักงานราชการ            ครูอัตราจ้าง                ครูธุรการ                                        

 
 
 

 
 
 
 
 



 
แวดวง ฟ้า – ชมพ ู

โรงเรียนนาจะหลวย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โดย รัฐบาล
ได้ประกาศใหว้ันท่ี 26 
มิถุนายนของทุกปีเป็น
วันสุดดสีุนทรภู่ กวีเอก
ของไทยและของโลก 
เพือ่เป็นการเชิดชูเกียรติ
ของท่านพร้อมท้ัง
ก าหนดให้เป็นวันต่อตา้น
ยาเสพตดิ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทยได้จัดใน
วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 
เวลา 12.05 น.-16.30น.  
ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสตูรให้ผู้เรยีนได้ศึกษาและซาบซึ้งต่อบคุคลส าคัญ 
ของชาติ งานนี้สนุกสนานมากครบั มีการแสดงแต่ละสายชั้น การแสดงของครู
โรงเรียนนาจะหลวย ครผูู้ฝึกสอน และจากศิษยเ์ก่าที่ก าลังศึกษาที่
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ช้ันปีท่ี 1 แจกของรางวัลมากหมายครับ ขอบคุณ
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆ ให้เราชาว นล.ได้สนุก
มีสาระเช่นเคย

 
  

 

 

 

โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนามของ
ลูกเสือในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555  เนื่องในวันที ่ 1 กรกฎาคม  เป็นวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซ่ึงได้เวียนมาบรรจบครบวาระอีก

คร้ังหนึ่งเพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ-
มงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก าเนิดลกูเสือไทยและเพ่ือเป็นการ

ถวายความจงรักภักดีแด่พระ
บาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชพระประมุขคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือ

โรงเรียนนาจะหลวย
จึงได้จัดพิธีทบทวน
ค าปฏิญาณและพิธี

สวนสนาม
ขึ้น   ณ  สนามโรงเรียนนาจะหลวย  

 

 
โรงเรียนนาจะหลวย มอบทุนเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนที่ได้ผล
เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
3.50  ขึ้นไป ในวันท่ี 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 8. 05 - 8.20 น. 
โดยประมาณ ที่บริเวณ
หน้าเสาธง โดยมี           
นายสุรชัย พันโสรี 
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้มอบ 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรยีนที ่เรียนเก่ง เรียนดี ขอให้รักษาความดีไว้
ตลอดไปนะครับ 
   

 
 
โรงเรียนนาจะหลวย 
โดยกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม ร่วม กับ
ส านักงานอัยการศาล
จังหวัดเดชอุดม ได้
จัดกิจกรรมอบรม
กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ใน
วันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.30 - 16.30 น. โดยกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 150 คน โดย นายสุรชัย พันโสรี 
ผู้อ านวยการสถานศกึษาเป็นประธานเปิดงานอบรมดังกล่าว

 
 
โรงเรียนนาจะหลวย ต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินและตรวจเย่ียม
นักเรียนเรียนร่วม จาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  และ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต 10 อุบลราชธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
โรงเรียนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟตุซอลชาย สพฐ.เกมส์ 2555  
รอบคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต 6 (สพม.29)                 
ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาจะหลวย ระหว่าง
วันท่ี  4 -7 กันยายน  2555 
ผลปรากฎว่า โรงเรียนนาจะหลวย
ชนะเลิศ 2 รายการ 
1.  รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปีชาย 
2.  รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปีชาย 
 
 

 
อบรมการประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มเครือข่ายแสงสมบูรณ์ 
วันท่ี 5 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.30 น. มีการอบรมเร่ืองการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม กลุ่มเครือข่ายแสงสมบูรณ ์ ณ ห้องโสตทศันศึกษา 
โรงเรียนนาจะหลวยโดยม ีดร.ธนาดุล  แสนทวีสขุ รองผู้อ านวยเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 เป็นประธานในการเปดิงานครั้ง
นี ้ ได้รับเกยีรติกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรโดย นาย นรินทร์ บ าเรอพงศ์ 
นายอ าเภอนาจะหลวย ในการอบรมดังกล่าววิทยากรจากสถาบันพฒันา
คุณภาพวิชาการ (พว.)  ดร.ลานนพินธ์  เกษลา ศึกษานิเทศก์เชียวชาญ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันวชิราวุธ ตรงกับวันท่ี 25 พฤศจิกายนของทุกป ีสาเหตุที่ก าหนดให้เป็น
วันน้ี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กองลกูเสอืโรงเรียนนาจะหลวยได้จดักิจกรรมวาง
พวงมาลา ถวายราชสดุดี ล้นเกล้า
รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า 

เพื่อ

เทิดพระเกยีรตแิละร าลึกถึงพระมหา -
กรุณาธิคณุของพระองค์ท่าน และได้บ าเพญ็ประโยชน์

พัฒนาท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนนาจะหลวยใหส้ะอาด 
เวลา 9.00 - 11.30 น. ในว้นท่ี 23 พฤศจิกายน 
2555 

 

 
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนนาจะหลวย โดย นายจ าลอง ทุ่นทอง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้มอบเงินทุนอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 ณ ห้องโสต
ทัศนศึกษา เวลา 
9.00 - 10. 00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาจะหลวย จัดงานวัน
คริสต์มาส ประจ าป ีการศึกษา 2555 ในวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 งานนี้

เป็นการส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ฝึกทักษะ
ทางการใช้ภาษาโดยการแสดงออกใน 
กิจกรรมต่างๆ และเป็นการเรยีนรู้

วัฒนธรรมและมเีจตคติที่ดีต่อ
ภาษาต่างประเทศ  และเน้น
เรื่องประชาคมอาเซียน
สนุกสนานกันมากครับ และ
คุณครูกไ็ดม้อบของขวัญส่งความสขุให้ลูกๆชาว นล.กันทุกท่านด้วยการจับ
ฉลากจากบัตรอวยพรที่นักเรียนได้
จัดท าขึ้น โดยเฉพาะรางวลัใหญ่จาก
ท่านผู้อ านวยการสุรชัย พันโสร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตรวจเย่ียมโรงเรียนน้ ายืน / ดงสว่างวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 
2556 โรงเรียนนาจะหลวยน าโดย นายสุรชัย พันโสรี ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา นายวินัจ  บุญลือ รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             
นาง ประภัสสร หวังดหีัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร/์นางสาว
ล าดวย  บุญไชย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย/นางเพชรา ทองพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์/นายวรินทร ภวัค์วัฒน ์หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และนายเด่นชัย ไวยวรรณ์ 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้           
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

ตรวจเยีย่มโรงเรยีน       
น้ ายืนวิทยา เวลา 9.00 
- 12.00 น. และ
โรงเรียนดงสว่างวิทยา 
เวลา 13.30 - 16.30 น. 
เพื่อรับการประเมิน
โรงเรียนในฝัน            
(หนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียน
ในฝัน) 
 
 

 

โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาศึกษาดูงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนนาจะหลวย และ อวยพรปีใหม่ 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 
พ.ศ. 2556 เวลา 15.30 
- 16.30 น. น าโดย 
นางสาวสุวิมล  หมาย
มั่น รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโรงเรียน    
โดมประดิษฐ์วิทยา และ
คุณครูอนามัยโรเรยีน
โดมประดิษฐ์วิทยา 
โรงเรียนนาจะหลวย 
ยินดีต้อนรับด้วยความ
ยินดีย่ิงครับ 

 
วันที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2556 โรงเรียนนาจะหลวยจัดติววิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (โรงเรียนนาจะหลวยและโรงเรียนดงสว่างวิทยา)  โดย

โรงเรียนติวช่ือดัง บ้านศรีปราชญ ์
อ.พรชัย  อัสวพรชัย (ชอห์น)           
งานนี้ติวฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้น เป็นการทานความรู้สร้างบุญ
กุศลให้กับนักเรยีนที่ขาดโอกาส
อย่างแท้จริง โรงเรียนนาจะหลวย
และโรงเรียนดงสว่างวิทยา
ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ ขอให้
ท่านอาจารย์ชอห์น และครอบครวั
ร่ ารวยร่ ารวย ครับ 

 

English Camp for Ubon Youths towards ASEAN Community 
ด้วยทางจังหวัดอุบลราชธาน ีได้จดัท าโครงการศูนย์อาเซยีนศึกษาเพื่อเตรียม
เข้าสู่ประชาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับคณาจารย์ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี  จัดกิจกรรม "ค่ายภาษาอังกฤษ
ส าหรับเยาวชน
อุบลราชธานีเพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน" 
ระหว่างวันท่ี 9-10 
กุมภาพันธ์ 2556 ณ 
หอประชุมโรงเรียน         
นาจะหลวย โดยไดร้ับ
เกียรตจิากท่าน
นายอ าเภอนาจะหลวย 
นายนรินทร์ บ าเรอพงษ์ 
ประธานในพิธีเปิดค่าย
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมครั้งนี้ 125 คน มาจาก 16 โรงเรียนในเขตอ าเภอนาจะหลวย ซึ่ง
น้องๆนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 
อย่างมาก ทางโรงเรียนนาจะหลวย ขอขอบคุณ คุณสังสรรค์ อุ่นค า หัวหน้า
กลุ่มงานยุทศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผู้ติดต่อประสานงานในการจดัค่าย
ภาษาอังกฤษครั้งน้ี และวิทยากรทกุท่านจากมหาวิทยาลัยราชภฏั
อุบลราชธานี มา ณ โอกาสนี้ครับ 

 

 

โรงเรียนนาจะหลวย น านักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน 
๑๙๗ คน เดินทางไปสอบ O-NET ที่โรงเรียนบณุฑริกวิทยาคาร          
อ าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางตั้งแต่เวลา ๖.๓๐ น.    
โดยรถประจ าทาง (รถบสั) จ านวน ๔ คัน  คุณครูควบคุม ๘ คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
โรงเรียนนาจะหลวย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศกึษา จัด
กิจกรรมการแข่งขันกฬีาภายใน 
ประจ าป ีการศึกษา 2555 ระหว่าง
วันท่ี 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2556  ณ สนามกีฬาโรงเรยีน  นา
จะหลวย โดย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
เป็นการแห่ขบวนพาเหรด และเปน็
พิธีเปิด โดยม ีนายสุรชัย  พันโสรี 
ผู้อ านวยการโเรียนนาจะหลวย 
เป็นประธานในพิธีเปดิกิจกรรม

ดังกล่าว มีท่านผูม้ีเกียรติมากมาย
สละเวลาอันมีค่าร่วมกจิกรรมฯ
ในวันน้ี เวลา 9.00 น 
โดยประมาณ พิธีเปิดและชมการ
แสดงสดสวยงามของชมรม
นาฏศิลปโ์รงเรียนนาจะหลวย 
สนุกและสวยงามมาก ฝีกสอน
โดยคณุครสูุรยิา โมคะเบญ็และ 

คุณครูปฏิมาพร พูลศิร ิ  
พิธีกรในงานนี้ได้รับเกยีรติ
จากคุณครูสมยศ โฉมเฉลา 
และคณุครเูพ็ญพร  นามวงษ์  

 
 
 
 

 
 
 

 
โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานแนะแนวโรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2555 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะลวย ในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2556  โดยมี
นายสุรชัย พันโสร ี               
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนาจะหลวยเป็น
ประธานในพิธีดังกล่าว 
งานนี้คณุครโูรงเรยีน         
นาจะหลวย และนักเรียน
รุ่นน้อง ม.2 ม.5 จัดท าซุ้ม
เพื่อถ่ายรูปอย่างสวยงาม
มาก ท าเอาพี่ ม.3 และ 
ม.6 ปลื้มอกปลืม้ใจ 
(น้ าตาไหลไปตามๆกัน
ครับ) เชิญชมภาพ
กิจกรรมไดเ้ลยครับ 
 

 
 

 
 
 โรงเรียนนาจะหลวยยินดีต้อนรบัคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นายสุรชัย  พันโสรี ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย ในวัน
จันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 พร้อมกันนี้โรงเรียนนาจะหลวยไดร้บัการ
ประเมินคุณภาพภายในจาก คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายโรงเรียนนาจะหลวย 
ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน และผู้แทน
คณะกรรมการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนนาจะหลวย จัดกิจกรรม
เดินทางไกลกองลูกเสือ ม.1              
ม.2   กิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชนล์ูกเสือวิสามญั
ในระดับชั้น ม.4  ม.5 ใน
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
2556 
และ กิจกรรมเดิน
ทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ-่
เนตรนารี ในระดับชั้น           
ม.3 และ ม.6 (บริการ
เป็นพี่เลี้ยง) ณ ค่าย
ลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียนนาจะหลวย ในวันท่ี 14 - วันท่ี 16 กุมภาพันธ์  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โรงเรียนนาจะหลวยจัดกิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2555 
ขึ้น ภายในบริเวณโรงเรียนนาจะหลวย โดยแยกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ใน
วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยม ี
นายจ าลอง  ทุ่นทอง รอง
ผู้อ านวยการสถานศกึษา
โรงเรียนนาจะหลวย เป็น
ประธานในพิธี นายอ านาจ  ประสม

ทอง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ใน
การจัดงานดังกล่าว นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรม 

 เป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในเขต
บริการ (อ าเภอนาจะหลวย) จัดกจิกรรม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 ฐาน 
คละแตล่ะโรงเรียน เข้าฐานละ 45 นาที โดยประมาณ กิจกรรมแตล่ะกลุ่ม

สาระการเรียนรูไ้ดจ้ัดเป็นการ
น าเอาจุดเด่นของแต่ละกลุ่ม 
สาระการเรียนรูม้าแสดงให้
น้องๆนักเรียนแตล่ะโรงเรยีน
ได้ชมกัน น้องๆสนใจก็เชิญ
ชวนเรียนท่ีสถาบันคณุภาพ
แห่งนี้ได้นะครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

แวดวง ฟ้า – ชมพ ู

วันที่ 31 มกราคม 2556 - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนนาจะหลวย 
จัดกิจกรรม พิธีพุทธา-
ภิเษก หลวงพ่อพระโต
โคตะมะ ณ ลานพิธี
โรงเรียนนาจะหลวย 
12.00 น. นักเรียนและ
ชุมชนร่วมกันจัดโรงทาน 
(รับประทานอาหารฟรี
ครับ) เพื่อให้นักเรียน
และชุมชนไดร้ับประทาน
อาหารก่อนประกอบพิธี
พุทธาภิเษกจะได้ไม่หิว
ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วันจันทร์ที่ 14  มกราคม 2556 เวลา 14.00 - 17.00 น. ครูอ าเภอนาจะ-
หลวย สาย B 
ประกอบด้วย กลุ่ม
โรงเรียนนาจะหลวย 
(โรงเรียนนาจะหลวย 
กรป.กลางอุปถัมภ์ 
โรงเรียนบ้านโคกใหญ ่
โรงเรียนดงขวางค าโทน 
โรงเรียนผอบ ณ นคร 
2 โรงเรียนบ้านท่าก่อ 
โรงเรียนสมเด็จพระราช
ชนนี โรงเรียนบ้าน
ขี้เหล็ก ) กลุ่มสพม.29 
(โรงเรียนนาจะหลวย 
โรงเรียนดงสว่างวิทยา) กลุ่มโรงเรยีนเอกชน (โรงเรียนสุพรรณิกา การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) ท าการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันครู รอบ
คัดเลือกตัวแทนกีฬาประเภท ฟุตบอลชาย วอลเลบ่อล ขาย - หญิง แชร์บอล
หญิง เพื่อท าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับ สาย A (กลุ่มแสงสมบูรณ์ + กลุ่ม
โนนพรสวรรณ + กลุ่มโนนแดง) ในวันที่ 16 มกราคม 2556  
 
 
 
 



 
โรงเรียนนาจะหลวย โดยงานกิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
จัดอบรมการใช้โปรแกรม Scan tool (ข้อมูล การคัดกรองนักเรียนในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน) ในวันที่ 11 มกราคม 2556  เวลา 12.00 - 
16.30 น  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาจะหลวย โดยม ี              
นายสุรชัย พันโสรี 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา
โรงเรียนนาจะหลวยเป็น
ประธานในพิธี วิทยากร
ให้ความรู้ในการอบรมฯ
ดังกล่าวได้แก ่            
นายเฉลมิศักดิ์  เชยจันทา 
หัวหน้างานกิจการ
นักเรียน และ               
นายเด่นชัย ไวยวรรณ ์
หัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  
 
 
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.30 - 12.30 น.                             
นายประวิทย ์ หลักบุญ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 29 พร้อม
คณะได้ตรวจเยี่ยม
โรงเรียนนาจะหลวย 
และร่วมรับประทาน
อาหารกลางวัน 
โรงเรียนนาจะหลวย
ยินดีต้อนรับด้วยความ
ยินดียิ่ง และไดร้ับการ
นิเทศก์จากผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 

 
 

 
เมื่อวันท่ี 2- 10 ตุลาคม 2555 โรงเรียนนาจะหลวย ไดด้ าเนินการขยายถนน

โรงเรียน โดย การน าและ
สนับสนุนโดยท่านผู้อ านวยการ
สุรชัย พันโสร ีและท่านรอง
ผู้อ านวยการทั้ง 3ท่าน เพื่อให้
เกิดความสะดวกสบายใน
การจราจรบนท้องถนน 
ภายในบริเวณโรงเรียน และ
เพื่อเป็นการสร้างความสะดวก

แก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อรับบริการ กับโรงเรียนนาจะหลวย ซึ่งใน
การขยายถนนภายในบริเวณโรงเรยีนครั้งนี ้ทางบุคลากรโรงเรยีน                
นาจะหลวยได้ทุม่เทท้ังแรงกายและแรงใจ และหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่าง
มากในอนาคตต่อไป 

         

 
 

 
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนนาจะหลวยร่วมงานประเพณี

ลอยกระทง โดยร่วม
เดินขบวนกระทงพร้อม
ทั้งส่งกระทงเข้าร่วม
ประกวดประเภท
หน่วยงาน งานนี้
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
บุคคลากรทุกคนร่วม
แรงร่วมใจกัน ท าให้
ได้รับ รางวัลรอง

ชนะเลิศ ส่วน นางนพ
มาศประจ าปี 2555 ประเภทหน่วยงาน ได้แก ่นางสาวจิรดา พรมลา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6  
โรงเรียนนาจะหลวยร่วมงานจุลกฐินประจ าปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 16 
พฤศจิกายน 2555 น าโดยนายสรุชัย  พันโสรี ผู้อ านวยการโรงเรียน            
นาจะหลวย ได้น า
ทีมนางน าโรงเรยีน        
นาจะหลวยร าสี่เผ่า
จ านวน นักเรียนร่วม
การแสดง จ านวน 36 
นางร า ตื่นตาตื่นใจแก่
ผู้ร่วมแห่กฐินในครั้งนี้ 
โดยเริ่มตั้งขบวนที ่
หนา้ที่ว่าการอ าเภอนาจะหลวย แห่จนถึงวัดป่าโนนนิเวศน์ (วัดหลวงปู่เข็ม) 
ร าทั้งสิ้น จุด บรรยากาศร้อนมาก นางร าของเรามีความอดทนสูงมากๆ ไม่มี
ใครเป็นรม(เก่งมากครับ) ขอขอบคุณคณุครูปฏิมาพร พูลศิริ คณุครู
สุริยา  โมคเบญ็ และคณุครูเพ็ญพร นามวงษ์ ที่ฝึกซ้อมการแสดงท่ีสวยงามให้
ชาวนาจะหลวยได้ชมกัน 

 
 วันท่ี 30 - 31  ตุลาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนนาจะหลวย ได้ท ากิจกรรม มอบ
เงินตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ณ หอประชุมโรงเรียน      
นาจะหลวยโดย นายสุรชัย พันโส
รี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย 
เป็น ประธานในพิธีดังกล่าว  มีการ
ถามตอบระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน ก าหนดข้อตกลง
ร่วมกัน  แนะน าคณุครูคนปัจจุใหม่ จ านวน 4 ท่าน  แนะน าคณุครปูระจ าช้ัน
เรียน  จากนั้นเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในช้ันเรียน Classroom 

Meeting ในแต่ละชั้นเรียน 
โดยวันท่ี 30 ตุลาคม 2555 
เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2555 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย งานนี้
ได้รับเกียรติจากกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเช่นเคย 

และที่ส าคัญได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรยีนเช่นเดมิ 100 % ทาง
โรงเรียนขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ครับ 

 
 



 
 
เมื่อวันท่ี ๒๑-๒๒ ตลุาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนนาจะหลวย โดยนายวินิจ บุญลือ 
รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนาจะ
หลวย พร้อมด้วยนางยุวนิดา 
สายธน ู             ครูผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีงานส่งเสริม
สุขภาพโรงเรียน เข้ารับ 
โล่เกียรติคุณโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร ในงาน การ
ประชุมวิชาการโรงเรยีนส่งเสริมสขุภาพ
แห่งชาติสู่การ 
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกนัดาร ครั้งท่ี 
๕  "สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชด าริ" ณ 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์  
คอนเวนช่ัน ถนนวิภาวดีรังสิต กรงุเทพมหานคร 
 
 
 

 
วันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 
9.00 - 10.30 น. โรงเรียนนาจะ
หลวย น าโดย นายสุรชัย  พันโสรี 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนนาจะหลวย 
และบุคลากรโรงเรยีนนาจะหลวยร่วมงานถวายราชสดุด ีพระบาทสมเด็จ
พระ-จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ท่ีว่าการอ าเภอนจะหลวย โดยมี
หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในอ าเภอนาจะหลวย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง
นี้ โดยมี นายนรินทร์ บ าเรอพงศ์ นายอ าเภอนาจะหลวย เป็นประธานในพิธี 

 
โรงเรียนนาจะหลวย น าโดยนายจ าลอง ทุ่นทอง รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา นายเฉลิมศักดิ์ เชยจนัทา หัวหน้ากิจการนักเรียนน านักเรียน 
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มูลนิธิ

สถาบันราชพฤกษ์ และคณะกรรมาธิการ
การที่ดิน ร่วมกันปลูกป่า 999 ต้น 
ตามโครงการน าไม้พะยูงและไม้มคี่า

หา
ยากขนาดใหญ่คืนสู่
ถิ่นอีสานใต้ ในวันพุธ
ที่ 26 กันยายน 
2555  เวลา 9.00 - 
12.00 น. ณ บ้านค า
โทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนาจะหลวยยนิดี
ต้อนรับอาสาสภากาชาติไทย
และเหล่ากาชาดจังหวัด
อุบลราชธาน ีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมตาม
โครงการโรงเรยีน
เครือข่าย
มาตรฐานะะบบต้าน
ยาเสพตดิ ด้วยความ
ยินดียิ่ง ในวันที่ 5 
กันยายน 2555 เวลา 
ประมาณ 14.00 - 
15.30 น.  ณ ห้อง
โสตทัศนศึกษาโรงเรียนนาจะหลวย 

 
 

วันนี้ (30 สิงหาคม 2555) เวลา 09.00 น.  พ.อ.ชัยอนันต์  ค าชุ่ม   
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 เดินทางเป็นประธานในพิธีถวาย
สัตยาธิษฐานต่อต้านยา
เสพติด ไหว้ครู  ประดับ
เคร่ืองหมาย  และเปิดการ
ฝึก  นักศกึษาวิชาทหาร   
ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 
2555  ณ  
ศูนย์ฝึกโรงเรียนนาจะ
หลวย  โดยมนีายสุรชัย  พันโสร ี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย  
เป็นผู้กล่าวรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
โรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมพิธีพทุธาภิเษก พระพุทธศรีมัธยม ธรรมสิกขา 
มหามงคล พุทธสถาน สพม29 มี นายสุรพล สายพันธ์ ผวจ.อุบลราชธานี 
เป็นประธานรับมอบพุทธสถาน และมีข้าราชการบ านาญ ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ประชาชน ร่วมพิธีจ านวนมาก  ณ สพม.29 (อุบล - อ านาจ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ท่ีว่าการอ าเภอนาจะหลวยเนื่องด้วย ทางอ าเภอ
นาจะหลวยไดจ้ัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  และปีนีเ้ป็นปมีหามงคล ของปวงชนชาวไทย   คณะครู
และบุคลากรโรงเรยีนนาจะหลวย น าโดยนายสุรชัย พันโสรี ผู้อ านวยการ
โรงเรียนนาจะหลวย เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมลงนามถวายพระพร ให้พระ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็น
มิ่งมิ่งขวัญของ        พสก
นิกรทุกหมู่เหล่าสืบไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันท่ี 10  สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ได้จัดงานวันแม่ เนื่อง
ในงานวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย 
จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวันแม่แห่งชาติปีนี้ ทางโรงเรียนนาจะหลวย ได้ลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิตติ ์พระบรมราชินินาถ แม่ของปวงชน
ชาวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โรงเรียนนาจะหลวยร่วมกับเทศบาลต าบลนาจะหลวยประกวด กจิกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา (ฟ้อนแคนอ้อนสาว) ในวันท่ี ๓  สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา 

๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณ ทุ่งศรีเมือง  
จังหวัดอุบลราชธานีโดยการ
ร่วมแรงร่วมใจของคณะ
ผู้บริหาร - ครู - นักเรียน 

โรงเรียนนาจะหลวย 

 
 
 
 

 
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดกิจกรรมวัอาสาฬหบูชาประจ าปีการศึกษา 2555 ในวันพุธท่ี 
1 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยทางโรงเรียนน านักเรยีนไป
ถวายต้นเทียนและฟังพระธรรมเทศนาท่ีวัดศรีพรหม และวัดป่านาจะหลวย 

โดยแบ่งเป็นสายชั้น 
สายวัดป่านาจะหลวย 
นัก เรียนช้ันมัธยมศึกาา
ปีท่ี 2 4 6 น าโดยนาย
วินิจ  บุญลือ รอง
ผู้อ านวยการโรงเรยีน
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุม่บริหาร
งบประมาณ ฯลฯ  
สายวัดศรีพรหม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,3,5 น าโดย นายจ าลอง  ทุ่น
ทอง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ฯลฯ 

 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.05 - 8.30 น. ที่บริเวณลานหนา้เสาธง
กิจกรรมเคารพธงชาติ ได้ท าพิธีมอบรางวัลให้นักเรีนยนที่ท าความดีประจ า
สัปดาห ์โดยนายจ าลอง  ทุ่นทอง รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
ขอให้นักเรียนที่ท าความดีครั้งนี้รักษาความดี เป็นคนดีศรี น.ล. ตลอดไป      
นะครับ

 
 

 

http://www.nl.ac.th/nlweb/index.php?option=com_content&view=article&id=427:2012-08-12-11-19-03&catid=2:2011-04-25-08-43-35&Itemid=77


 
 
 
วันนี้ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 งานส่งเสริมสขุภาพอนามัย โดย           
นางยุวนิดา สายธนู นางดวงแข  ไวยวรรณ์ และนางสาวพัสนี ปราบจันดี 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงเรียนพยาบาลนาจะหลวย ได้ท าการตรวจ
สุขภาพนักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย โดยเริ่มตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป    ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จนถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการปลูกป่าต้นน้ าเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนนาจะหลวยร่วมกิจกรรม
กับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อ.นา จะหลวย จ.อุบลราชธานีด าเนินการ
ตามโครงการปลูกป่าต้นน้ าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยู่หัว
และพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชายแดนและเป็นบริเวณป่าต้นน้ าเพื่อ
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติให้แก่คนในชาต ิ พร้อมกับปลูกฝัง

จิตส านึกให้แก่คนในชาติใหร้ักธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  ในวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 
2555 ณ ท่ีท าการอุทยานแห่งชาตภิูจอง
นายอย บ้านแก้งเรือง ต.บ้านตมู         
อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยมี
ประชาชน หน่วยงานราชการในเขต          

อ.นาจะหลวยนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนนาจะหลวยเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี
นายสุรชัย พันโสรี ผู้อ านวยโรงเรียนนาจะหลวย เป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมดังกล่าว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
โรงเรียนนาจะหลวยร่วมกับอ าเภอนาจะหลวย จัดพิธีดื่มน้ าสาบานต้าน            
ยาเสพตดิอ าเภอนาจะหลวย  
 

ใน
วันอังคารที่ 26 
มิถุนายน 2555 ณ 

หอประชุมโรงเรียน
นาจะหลวย โดยเริ่ม
ขึ้นเมื่อ 8.00 น. 
ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน 
นักศึกษาและกลุ่มพลัง
มวลชนต่างๆ ลงทะเบียน  จากนั้นเวลา 9.00 น. นายนรินทร์ บ าเรอพงศ์ 
นายอ าเภอนาะจหลวย ประธานในพิธีเดินทางมาถึง และกราบนมัสการ         
พระครูสารจันทริมล วัดบ้านป่ากา้วเจ้าคณะอ าเภอนาจะหลวย งานนี้ได้รับ
เกียรตจิากนางนธิิวดี วรเดช รองผู้อ านวยการโรงเรยีนนาจะหลวยและ 
จ.ส.อ. สุข มาลา เป็นพิธีกรด าเนนิรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
อบรมโครงการส่งเสริมการจัดการบริการสุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุ์
ส าหรับเยาวชาวัยเรียน เขต เทศบาลต าบลนาจะหลวยประกอบด้วย 
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 70 คน โรงเรียนบ้านท่าก่อ 70 คน โรงเรียนสมเด็จพระ
ราชชนนี จ านวน 70 คน  และโรงเรียนนาจะหลวย 150 คน รวม 360 คน  ใน
วันท่ี 19 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดย นายนรินทร์ บ าเรอพงศ์ 
นายอ าเภอนาจะหลวย เป็นประธานเปิดการอบรมฯดัง กล่าวไดร้ับความรู้

มาก
หมายจากคณะวิทยากรโรงพยาบาลนาจะหลวย เช่น เรื่อง อนามัยวยัเจรญิ
พันธุ์ในวัยรุ่น 
การป้องกัน
และการ
บริบาล , 
การจัดการ
สุขภาพและ
อนามัย การ
เจิรญพันธ์
ส าหรับวยัรุ่น
และเยาวชน , การเจริญเติบโตและการพัฒนา การสื่อการและการบริการแก่
วัยรุ่น โดย พ.อ.นพ.บวร แมลงภู่ทอง 
 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 
2555 โดยเริ่มตั้งแตเ่วลา 8.30 น. ครูนักเรยีนพร้อมกันที่หอประชุมโรงเรียน
นาจะหลวย จากน้ันเวลาประมาณ 8.45 น. ประธานคณะกรรมการสภา
นักเรียน เชิญประธานในพิธี นายสุรชัย พันโสร ีผู้อ านวยการโรงเรียน          
นาจะหลวย จุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรัย จากนั้นผู้แทนนักเรียนน าสวดมนต์
ไหว้พระ ท าพิธีเจมิหนังสือ เปิดกรวยบูชาคร ู

 

 
โรงเรียนนาจะหลวยจัดงาน
พิธีท าบุญวันวิสาขบูชา 
"พุทธชยันตี 2600 ของการ
ตรัสรู้"และวันคล้ายวัน
สถาปนาโรงเรียนนาจะหลวย 
วิสาขบูชา(4 มิถุนายน 2555) 
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 
(2 มิถุนายน 2555) โดยการ
ท าบุญตักบาตรเลี้ยงพระของ
คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะ
ครูโรงเรียนนาจะหลวย และ
นักเรียนโรงเรียนนาจะหลวย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่ 8.30 น - 
12.00 น. โดยประมาณ  จากนั้นเวลา 13.00 - 15.30 น. เป็นการพฒันารอบ
บริเวณโรงเรียน 

 
 
งานบริหารทั่ว ไป จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) 
ประจ าปีการศึกษา 2555  โดยวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 เป็นการปฐมนิเทศ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  10.30 น.
โดยประมาณ เป็นการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนโดยครูที่ปรึกษากล่าวต้อนรับ 
แนวปฏิบัติต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แวดวง ฟ้า – ชมพ ู

 
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.00 - 18.00 น. โรงเรียนนาจะหลวย

ส่งบุคลากรครู จ านวน 1 คน 
นักเรียนจ านวน 3 คน 

(ชุมนุมไมโครคอมพิวเตอร์) 
ซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์และเซ็ต
ระบบ LAN ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์โรงเรยีน
บ้านทุ่งเพียง จ านวน 
20 เครื่อง เพื่อเตรียม
ประเมิน สมศ. รอบ 
3  ในวันท่ี 28 - 30 

มกราคม 2556 งานนี้
ได้รับการต้อนรับอย่างดี

จาก ท่านผู้อ านวยการอรันทร์ 
บ ารุง ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง และขอขอบพระคณุ
ท่านผู้อ านวยการสุรชัย พันโสร ีผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะ
หลวยท่ีกรณุาอนุเคราะห์บคุลากรช่วยงานในครั้งนี้   

 
วันพุธที่ 16 
มกราคม พ.ศ. 
2556 โรงเรยีน นา
จะหลวยเป็น
เจ้าภาพจดังานวันครู 
ประจ าปี 2556 ณ 
หอประชุมโรงเรียน
นาจะหลวย   เวลา 
7.00 - 8.50 น. ครู
อ าเภอนาจะหลวน

ลงทะเบียน เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายนรินทร์  บ าเรอพงศ์ นายอ าเภอ           
นาจะหลวย ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประธานจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย  จากนัน้ท่าน
ประธานถวายเครื่องราช

สักการะหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จ 
พระนาง เจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
ประธานสงฆ ์ให้ศีล
พระสงฆเ์จรญิพระพุทธ
มนต์/ถวายเครื่อง
จตุปัจจัยไทย
ธรรม  พระสงฆ์

อนุโมทนา  พระสงฆ์
ประพรมน้ าพระพุทธมนต์   

 

 
 
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 
โรงเรียนนาจะหลวย ได้ท า
การประเมินครูผู้ช่วย 
จ านวน 11 ท่าน  ณ ห้อง    
โสตทัศนศึกษา เวลา 14.30 - 
16.00 น.  โดย                      
นายสุรชัย  พันโสรี  ผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นประธานคณะ
กรรมการฯ นายจ าลอง ทุ่นทอง รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารทั่วไป นาย
วินิจ  บุญลือ รองผู้อ านวยการกลุม่บริหารวิชาการ  นางนิธิวดี  วรเดช รอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ (2 ต าแหน่ง)  นางวิไล
ลักษณ ์ภวังค์วัฒน์ หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานบุคคล และหัวหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ป็นคณะกรรมการในการ ประเมินในครั้งนี้
อย่างเข้ม 

 
โรงเรียนนาจะหลวย รับการประเมินบุคลากรดีเด่นเพ่ือคัดเลือกเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ในวันท่ี 4 มกราคม 2556 
เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรยีนนาจะหลวย เพื่อเข้า
รับรางวัลในวันท่ี 16 มกราคม 2556 มีจ านวน 10 ท่านในการประเมินครั้งนี้

ได้รับเกียรติจาก นาย
สมัคร  วนาสน ผู้
อ านวยการสถุาน
ศึกษาโรงเรียน
ทุ่งเทิงย่ิงวัฒนาและ
กรรมการฯเลขาสห
วิทยาเขต 6 เป็น
ประธานในการ

ประเมิน นางนิธิวดี  วรเดช รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาจะ
หลวย นางฉวีวรรณ  แสงทอง รองผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่ง
เทียงยิ่งวัฒนา 
นาง
สุวิมล  หมายมั่น 
รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา
โรงเรียนโดม
ประดิษฐ์วิทยา 
ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ประเมินครูดีเด่นประจ าปีการศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
วันที่ 3 มกราคม 2555 คณะครโูรงเรียนนาจะหลวย รับพรปีใหม่จากคณะ

ผู้บริหารโรงเรียน           
นาจะหลวย เริ่มจาก         
นายสุรชัย  พันโสรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
นาจะหลวย  
 
 
 
 
 
นายจ าลอง  ทุน่ทอง 
รองผู้อ านวยการกลุ่ม
งานบริหารทั่วไป  
 
 
 
 
 
 
 
นายวินิจ  บุญลือ รองผู้
อ านวยกลุ่มงานบริหาร
วิชาการ 
 
 
 

 

และ นางนิธิวดี  วรเดช 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ตาม
กลุ่มงานและตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
บุคลากรโรงเรียนนาจะหลวย 3 ท่านรับการประเมินวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ ได้แก ่ 
           1.  นางนิธิวดี  วรเดช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และ
บริหารงานบุคคล   
          2.  นายวินิจ  บุญลือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ   
           3.  นายวีระพันธ ์ บุญผง  ครูช านาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 
                โดยรับการประเมินต่ัง้แต่ 15.00 - 17.00 น.  วันท่ี 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2555  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรยีนาจะหลวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนนาจะหลวย จัดงานแสดงมุฑิตาจิตกับบุคลากร ที่ได้รับค าสั่งย้ายให้

ไปปฏิบตัิหน้าที่ท่ีโรงเรียนแห่งใหม ่และบุคลากรใหม่ที่มาปฏิบัตหิน้าที่ใน
โรงเรียน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ หอประชุม

โรงเรียนนาจะหลวย โดยมีนายนรนิทร์ บ าเรอพงศ์ นายอ าเภอนาจะหลวย 
เป็นประธานในพิธิ และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา

ร่วมงานดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ในวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บุคคลากรโรงเรยีนนาจะหลวยน าโดยนาย
สุรชัย พันโสรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย เดินทางไปส่ง นางวารินทร์
รัตน์  ภารสมบูรณ์ เพื่อไปด ารงต ารงรองผู้อ านวยการโรงเรียนพนาศึกษา อ.
พนา จ.อุบลราชธานี เวลา 15.00 - 16.00 น. ไดร้ับการต้อนรับจากโรงเรียน
พนาศึกษาเป็นอย่างด ีขอขอบคุณคณะบุคลากรโรงเรียนพนาศึกษามากครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 บุคลากรโรงเรยีนนาจะ
หลวย ร่วมพิธีรดน้ าด าหัวแสดงมุทิตาคารวะ และขอพรจาก นาย
สุรชัย  พันโสร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนนาจะหลวย  คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสารศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nl.ac.th/nlweb/index.php?option=com_content&view=article&id=365:2012-04-11-05-43-03&catid=2:2011-04-25-08-43-35&Itemid=77


 
 

คนเก่งของเรา  ชาวฟ้า-ชมพู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 นางสาวบุญมี พาสุข ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ช่วงชั้นที่ 4   

ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน 

 
2  นางสาววิจิตรา สติปัญ  
    นายกฤติพงศ์ ฟองน้ า  
    นายสิทธินนท์ พรมเกษ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4  การแข่งขัน

ศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4   
ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน 
              นายสุรัตน์   เย็นเสมอ 

 
3 เด็กหญิงเกษรินทร์ บ้านตุ่น ได้รับรางวัล

เหรียญเงิน อันดับ 10   การแข่งขันขับร้องเพลง
สากลประเภทหญิง ช่วงชัน้ที่ 3  

ฝึกสอนโดย นายชัยรัตน์  จบศรี 

 
4  เด็กชายคฑานน   นามวงษ ์
    เด็กชายสิทธิโชค  อุตรา 
    เด็กชายธีรเดช     ปริทา 
ได้รับรางวัล เข้าร่วม ล าดับที่ 13 การแข่งขัน

หุ่นยนต์บังคับมือช่วงชั้นที่ 3  
ฝึกสอนโดย  นายศรชัย   สุโพธิ์ 
                นายปัญญา สัมพะวงศ์ 

 



 
1. นายวัชรพล  พันธุ์มาตย์  
เหรียญทอง อันดับ 20 กิจกรรมท่อง
อาขยานท านองเสนาะ ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย  นางยุวนิดา  สายธนู 

 

2. นางสาวศรัญญา  มารัตน์ 
   นางสาวศิริรัตน์  ชินตะวัน 
   นางสาวเนตรชนก  วันดีวงศ์ 
เหรียญทอง อันดับ 4 กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย น.ส.วรรณภา   สายมาตย์    
              นางสุภาพร     เรือนแก้ว 
 

 

3. นางสาวจรรยากร  ทะวงษา 
   นางสาวฉันทนา  กัญญาพันธ์ 
   นางสาวชลธิชา  พวงเพ็ชร 
   นายบุญจันทร์  มีชัย 
   นางสาวประภาพร  วิริยา 
เหรียญทอง อันดับ 7  กิจกรรมเพลง
คุณธรรม ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย นายธันยวัตร  แก้วสุข 
              นางบุษรารัตน์  เชยจันทา 
 

 

4. นายกิตติกร  พ้ืนพรม 
    นางสาวธิดารัตน์  สวยจันทึก 
    นายยุทธนา  พิเดช 
    นางสาวรุ่งระพี  อรภาพ 
    นางสาวสุพัตรา  วรรณค า 
เหรียญทอง อันดับ 7  กิจกรรมภาพยนตร์
สั้น  ม.1-ม.6 
ฝึกสอนโดย นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์ 
                น.ส.แจ่มละมัย  โจระสา 
 

 

5. นายกฤติพงษ์  ฟองน้ า 
    นางสาววิจิตรา  สติปัญ 
    นายสิทธินนท์  พรมเกษ 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
กิจกรรมศลิปส์ร้างสรรค์ ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย  นายสุนทร  ประทาน 
               นายสุรัตน์  เย็นเสมอ 

 

6. นายธีระพล  รินทร 
เหรียญทอง อันดับ 11 กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน 

 
7. นายภูดนัย  สายบุญ 
เหรียญทอง อันดับ 8  กิจกรรมเขยีน
ภาพไทยประเพณี ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย นายสุนทร  ประทาน 

 

8. นายวีระยุทธ  สืบบุญ 
เหรียญทอง อันดับ 8  กิจกรรมวาดภาพ
ลายเส้น ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย น.ส.บุษณี  บุญสุขเกษม 

 

9. ด.ญ.วิมลวรรณ์  แฝงบุญ 
เหรียญทอง อันดับ 42  กิจกรรมขบัร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ช่วงช้ันท่ี 3   
ฝึกสอนโดย นายชัยรตัน์  จบศรี 

 

10. ด.ช.เกียรติศักดิ์  นันอุมาล ี
เหรียญทอง อันดับ 5  กิจกรรมขับร้อง
เพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย 
ช่วงช้ันท่ี 3   
ฝึกสอนโดย นายชัยรัตน์  จบศรี 

 



11. ด.ญ.เกษรินทร์  บ้านตุ่น 
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1   
กิจกรรมขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง 
ช่วงช้ันท่ี 3   
ฝึกสอนโดย นายชัยรัตน์  จบศรี 

 

12. ด.ช.กรวิทย์  คงยิ่ง 
ด.ญ.กาญจนาพร  อาริกุล 
ด.ช.กิติพงษ์  อุ่นค า 
ด.ญ.ทัศนาพร  มิชาล ี
ด.ญ.พิมพ์ผกา  ชานวน 
ด.ญ.รัตนากร  พูนประสิทธิ์ 
ด.ช.ศักดิ์สิทธิ ์ แสงมาศ 
ด.ช.ศุภโชค  วรเวยม์งคล 
ด.ญ.เทพธิดาพร  ร าแพน 
ด.ช.เอกชัย  สีละ 
เหรียญทอง อันดับ 19   

 
กิจกรรมแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
ช่วงชั้นที่ 3   
ฝึกสอนโดย  
น.ส.ปฎิมาพร  พูลศิริ 
น.ส.สุกัญญา  หิมะคุณ 

  นายสุรยิา  โมกคะเบญ็ 
13. น.ส.จันทร์ที  โมละดา 
     น.ส.ชฎาพร  ค าจันทร ์
     น.ส.ทัศนีย์  มชิาล ี
     นายธวัชชัย  ใหญ่รัก 
     น.ส.ธิดารัตน์  บุษรินทร ์
     นายประยนต์  ใสด ี
     นายปรชีา  ศรีเลิศ 
     น.ส.ปลายมณ ี  ทนทาน 
     น.ส.พรสิยา   ไชยรตัน์ 
     น.ส.วาสนา  บ ารุงกิจ 
     น.ส.สุกัญญา  แสงพล 
     น.ส.สุภิตา  จินามณยี ์
     น.ส.สุวรรณา  เวียนวัน 
     นายอนิรุทธิ ์ ชายทวีป 
เหรียญทอง อันดับที ่43   

 
กิจกรรมแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค์  
ช่วงชั้นที่ 4   
ฝึกสอนโดย  
นางดวงแข  ไวยวรรณ ์
น.ส.ปฎิมาพร  พูลศิริ  
น.ส.สุกัญญา  หิมะคุณ 

  นายสุรยิา  โมกคะเบญ็ 

14. นายจักรกฤษณ์  แสงทอง 
      น.ส.จินดารัตน์  ดีสนั่น 
      น.ส.สุวิณี  ปริทา 
เหรียญทอง อันดับ 30  กิจกรรมการ
แข่งขันจักสานไมไ้ผ่ ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย นางประภสัสร  หวังดี 
              นางเพ็ญพร  นามวงษ ์
 

 

15. ด.ญ.จิราภา  มารัตน์ 
     ด.ญ.รุ้งลาวัลย์  สุธรรมวิจิต 
     ด.ช.กิจ  สุทนัง 
เหรียญทอง อันดับที่ 43   
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ  
ช่วงช้ันท่ี 3   
ฝึกสอนโดย น.ส.ลลิดา  แหวนวงษ์ 
              น.ส.อรพรรณ  สิงห์ค า 
 

 

16. น.ส.วรรณภา  บุญทิสา 
       นายสหรัฐ  กาญจนพัฒน ์
       น.ส.สุทธิดา  จันทร์ลา 
เหรียญทอง อันดับ 11  กิจกรรมการ
แข่งขันท าน้ าพริก ผักสด เครื่องเคยีง         
ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย น.ส.ปรียาภรณ์  ผิวจันทร์ 
             นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์ 
 

 

17. ด.ช.ทัศน์พล  อรภาพ 
     ด.ช.เจตริน  บุญกัน 
เหรียญทอง อันดับที่ 5 
กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท 
CMS ช่วงช้ันท่ี 3   
ฝึกสอนโดย นายสมพร  ทองใบ 
              นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์ 
 

 

18. ด.ช.คฑานน  นามวงษ ์
   ด.ช.ธีรเดช  ปริทา 
   ด.ช.สิทธิโชค  อุตรา 
เหรียญทอง อันดับ 7  กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์บังคับมือ ช่วงช้ันท่ี 3   
ฝึกสอนโดย นายปัญญา  สัมพะวงศ์ 
              นายศรชัย  สุโพธิ์ 
  

19. น.ส.บุญมี  พาสุข 
เหรียญทองชนะเลิศ  
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ประเภทบกพร่องทางการไดย้ิน  
ช่วงช้ันท่ี 4   
ฝึกสอนโดย นายสนุทร  ประทาน 
 

 

  

 
 
 



 

คุณครูคนเก่ง 
รางวัลครูดีเด่นระดับ สพม. 29 

1. น.ส.ล าดวน บุญไชย กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  

 

 

2. นางสุภาพร เรือนแก้ว 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร ์ 

 

 

3. นางประภัสสร หวังด ี   
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร ์ 
 

 
4. นายวรินทร ภวังค์วัฒน ์
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 

5. นายสมพร ทองใบ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
การงานและเทคโนโลย ี 
 

 

6. นายอ านาจ ประสมทอง 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพละศึกษา  
 

 
7. น.ส.ปรียาภรณ ์ผิวจันทร์ 
พนักงานราชการ  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น 
 
 

1. นายสุรชัย พันโสรี        
(ผู้มีจิตสาธารณะท างานเพื่อ
สังคม)  

 

 

2. นางนิธิวด ีวรเดช       
(ผู้มีจิตสาธารณะท างาน
เพื่อสังคม)  

 

 

3. นายวินจิ บุญลือ             
(ผู้มีจิตวิญญาณท างานเพือ่เด็ก) 
 

 
4. นายจ าลอง ทุ่นทอง         
(ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น) 

 

5. นายสัมฤทธิ ์นาค า        
(ผู้มีจิตสาธารณะท้างาน
เพื่อสังคม)  
 

 

6. น.ส.สมถวิล จวงศรี          
(ผู้มีจิตสาธารณะท างานเพือ่
สังคม)  
 

 
7. นางดวงแข ไวยวรรณ ์        
(ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ดีเด่น) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    วารสารโรงเรียน 

สารสัมพนัธ์ ฟ้า – ชมพู 
           NACHALUAY SCHOOL : MAGAZINE 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม และผลงานความส าเร็จของโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2555 
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วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น าวิถีพอเพียง 

http://www.nl.ac.th/
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พัฒนาทักษะชีวิต รู้คิดจิตอาสา 
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