
จดหมายข่าว  ชมพ-ูด า
โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต ๔๒

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ที่ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ยว และโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์  ฉบับท่ี ๓  เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒ ที่อยู่ : หมู่ ๑ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์  ๖๐๒๓๐

คณะครู นักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ณ 
ที่ว่าการอ าเภอโดยมีท่านนายอ าเภอเก้าเลี้ยวเป็นประธาน  และจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติขึ้นในวันที่ ๙ สิงหาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกทางความรัก
ระหว่างแม่และลูก และมอบทุนการศึกษาโดยมีท่านผู้อ านวยการโรงเรียนเป็น
ประธานในพิธี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของปวงชนชาวไทย 
และเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภัคดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

https://www.google.co.th/search?hl=th&authuser=0&q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2+%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LKgqTk7KLbfUks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUY_2Nn0YMfiBzvaH-xsADO2Ptix6MGOmWBu44OdnQ92bAKzl4KkQFyg7HIw2vJgx3Qwd5MCmAWU7niwYy1YaCeQDQBdxXwsjQAAAA&ludocid=12160690921081022094&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjV9fT_jY7jAhUEFXwKHc7UCBkQ6BMwHHoECA4QAw


เมื่อวนัท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๖๒ ทา่นผู้อ านวยการโรงเรียน น าคณะครู นักเรียน 
เข้าร่วมรับฟังการอบรม เร่ือง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย
วิทยากรจากหลกัสตูรจิตอาสา ๙๐๔ “หลกัสตูรหลกัประจ า” รุ่นที่ ๑/๖๑      “เป็น
เบ้าเป็นแม่พิมพ์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ให้รัก สามคัคี ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ให้สังคมไทยมีความน่า
อยูม่ากขึน้ โดยเน้นย า้กบัคณะครูว่าให้ปลกูฝังความดีกบันกัเรียนเพ่ือท่ีจะได้เป็นอนาคตท่ีดี
ของชาติสืบไป

วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนเก้าเลีย้ววิทยาได้
จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยมีท่านผู้อ านวยการโรงเรียน
เป็นประธาน น าคณะครู นักเรียน แต่งกายด้วยชุด
ประจ าชาตปิระเทศในอาเซียนอย่างสวยงามเป็นที่
น่าสนใจของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และยังมีกิจกรรม
ภายในงานที่หลากหลาย เช่น การประกวดแต่งกาย
อาเซียน  การเต้นประกอบเพลง การแข่งขันท าอาหาร
ประเทศในอาเซียน  เป็นต้น



วันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙  กรกฎาคม

เม่ือวนัท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภาคบา่ย กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย บรูณาการกิจกรรมห้องสมดุ
ร่วมด้วย จดักิจกรรมวนัภาษาไทยแหง่ชาต ิแขง่ขนัทกัษะทางภาษาไทย กิจกรรมการแตง่กายตวัละครใน
วรรณคดี สร้างความนา่สนใจให้กบันกัเรียนเป็นอยา่งมาก โดยทา่นผู้อ านวยการ คณะครูได้ร่วมกนัอนรัุกษ์
ความเป็นไทยโดยการแตง่ชดุไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครัง้นีด้้วย

๑๑๓ ปี ตามรอยพระพทุธเจ้าหลวง บ้านเก้าเลีย้ว 
๑๕ - ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๒

เมื่อวนัท่ี ๑๕ - ๑๗  สงิหาคม โรงเรียนเก้าเลีย้ววิทยาได้เข้าร่วม
กิจกรรมวนัส าคญัของอ าเภอเก้าเลีย้ว คือ งานเสด็จประพาสต้น โดยมี
กิจกรรมที่คณะครู และนกัเรียนได้เข้าร่วมมากมาย เช่น การจัด
นิทรรศการเสด็จ ร.๕  ประกวดร้องเพลงไทยลกูทุง่    ร่วมขบวนอนั
งดงาม ผสมผสานวฒันธรรมไทยกบัจีนได้อยา่งลงตวั และสวยงาม



กีฬาภายในต้านภัยยาเสพตดิ “อุณาโลมเกมส์”
วันที่ ๒๑ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด
“อุณาโลมเกมส์”  ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รัฐพล  ธุระพันธ์  นายอ าเภอเก้าเลี้ยว  เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้บริหาร
คณะครู โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ มาให้ก าลังใจ  ซึ่งการแข่งขันกีฬาที่แบ่งออกเป็น ๔ คณะสี ได้แก่ อุดรเดชา
(สีแดง)  บูรพาบดี(สีเหลือง) มนตรีทักษิณ(สีเขียว) และ ประจิมชัยฤทธิ์(สีฟ้า) อีกทั้งมีกีฬาหลากหลายประเภทท่ี
จัดการแข่งขันกันอย่างน่าสนุกสนาน สร้างความสามัคคี ให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในกลุ่มของคณะครู และนักเรียนเป็น
อย่างมาก 



เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖       
ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ  ที่ว่าการอ าเภอเก้าเลี้ยว

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการ ฟันดีกับโรงพยาบาลเก้าเลี้ยวและมีปัญหา
สุขภาพฟัน จ านวน ๓๓ คนได้ไปท าการรักษาฟัน เมื่อวันที่ ๑๔ และ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒



การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Game 2019 รอบนานาชาติ 
รายการ I-beam senior 

ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รางวัลชนะเลิศ นายณัฐิวุฒิ  เพชรถึก 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสิทธิชัย ดีศรี

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายภัทรพล กระต่ายทอง  
รองชนะเลิศอันดับที่ ๓ นางสาวแพรวา นาคสีสุข

และ รองชนะเลิศอันดับที่ ๔ นางสาวสิริกัลยา จาบเพ็ง 
รายการ I-beam junior รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เด็กชายสุพพัต แจ่มจ ารัส

ผู้ฝึกสอน
๑.นายสังสรรค์  แต่งสกุล ๒.นายธัญจิราพัชร  จิรกิตติสิทธิโชค ๓.นางรุ่งนภา แต่งสกุล

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
เมื่อวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒  

ณ ศูนย์อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี  



เมื่อวันท่ี ๒๑-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา น าโดยผู้อ านวยการ ดร.สมบูรณ์ นนท์สกุล 
ร่วมงานบ าเพ็ญกุศล และงานพระราชทานเพลิงศพ 
รองฯสุรัตน์ ชัยมงคลศักดิ์  อดีตรองผู้อ านวยการโรงเรียน    
เก้าเล้ียววิทยา ผู้ซึ่งสร้างผลงานและคุณงามความดี ตลอด
ระยะเวลา ๓๐ ปี ที่ปฏิบัติงานอยู่ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 
ณ วัดเก้าเล้ียว  โดยจัดนักเรียนและครูจิตอาสาช่วยงานทุกวัน


