
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างเด็ก สร้างเยาวชน สร้างชาติ 

เด็ก เยาวชน เป็นเหมือนดังความหวังของสังคม เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เท่าทันกระแส
สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่การสร้างและเปิดโอกาส เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีบทบาทและศักยภาพ 
ส าหรับการสร้างอนาคตของประเทศให้เจริญก้าวหน้า นับว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญู่ ต้องหันมาให้ความส าคัญอย่างจริงจัง 

เนื่องในวันเสาร์ที่ 2 เดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ในฐานะ “ครูผู้ใหญ่”ขอแสดงมุมมองเกี่ยวกับ
เยาวชนไทยในปัจจุบันว่า ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไป จะให้เด็กยึดติดกับสิ่งที่ผู้ใหญ่คิด หรือพูด แล้วหวังให้เขาเป็นอย่างที่เรา
ต้องการคงเป็นไปไม่ได้ ต้องยอมให้เขาเปลี่ยนแปลงตามภาวะแวดล้อม แต่ท าอย่างไรให้เปลี่ยนไปในทิศทางที่เขาจะไม่เสียใจ
ในภายหลัง ผู้ใหญ่เองก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยต้องประคับประคองไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้ายไปกว่าเดิม ช่วยได้แต่ไม่ใช่
การดุด่า เพราะแบบนั้นเขาจะไม่ท า แต่เราจะเข้าไปช่วยเติมในสิ่งที่ขาด สนับสนุนเขาในเรื่องท่ีดี "เด็กและเยาวชน ต้องมี
ทักษะชีวิตที่ดี เรียนเก่งเกินไปแตไ่ม่เคยเผชิญหน้าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดก็อาจมีปัญหา คนที่จะอยู่รอดไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่
ต้องเป็นคนทีแ่ก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้จักการวิเคราะห์ กระบวนการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงเน้นทักษะด้านนี้เป็นอย่าง
มาก เด็กและเยาวชนปัจจุบันต้องรู้จักคิด รู้จักเลือกและรู้จักปฏิเสธ แต่ต้องไม่เห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้เราต้องสร้างให้เด็กและ
เยาวชนไทย เพื่อให้เด็กมีสุขภาวะท่ีดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญา ผู้ใหญ่ต้องกระตุ้นและจุดประกายโดย
สนับสนุนและให้ความส าคัญในแง่ของการเป็นต้นแบบ ดังค ากล่าวท่ีว่า “แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าค าสอน”หันมาท า
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องท่ีสามารถท าได้ เพราะสร้างเด็ก สร้างเยาวชน คือการสร้างชาติ 

 

แจ้งข่าวเล่าเรื่องจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

    เน่ืองจากวนัเสาร์ท่ี 2  ของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวนัเด็กแห่งชาติ  โรงเรียนวดัเจริญร่มเมืองไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัของ
เด็กทุกคน  จึงไดจ้ดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติข้ึน โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดงัน้ี  

1. กิจกรรมการท าบุญตกับาตร 
2. กิจกรรมการแสดงของนกัเรียน 
3. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา 
4. กิจกรรมการเล่นเกมเพ่ือลุน้ของรางวลัต่างๆมากมาย   
5. กิจกรรมการแลกของขวญัปีใหม่ 
6. กิจกรรมตกักาชาด 

 

         สาส์นสัมพันธ์โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 

                       หมู่ที่ 8 บ้านควนกุน ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 

                       ประจ าเดือน มกราคม ปีการศึกษา 2558 

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 



 

1.   พระครูสุกิจวธิาน เจา้คณะอ าเภอวงัวเิศษ   1,000.-   บาท 
2.   คุณโสภิตพงษ ์  ช่วยสกุล   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลควนกุน 1,000.-   บาท 
3.   คุณศกัลพงษ ์  เซ่งฮ่อ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  1,000.-   บาท 
4.   คุณชวลัวทิย ์  นาดอน (200.-   บาท)   คุณเจริญ   เชยจิตร (300.-   บาท)  500.-   บาท 
5.  กองทุนสวสัดิการชุมชนกลุ่มออมทรัพยเ์พ่ือการผลิตบา้นร่มเมือง    1,000.-   บาท 
6.   คุณโฆษิต   อั้นเตง้ ประธานสภาเทศบาลต าบลควนกุน  500.-   บาท 
7.   คุณภรณ์พทัรา   อั้นเตง้   ชาพะยอมควนกุน 500.-   บาท 
8.   นายเจริญพร   สุขเจริญ   รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลควนกุน  300.-   บาท 
9.   ผูจ้ดัการร้านกฤษณะการช่าง     500.-   บาท 
10.   นายเขียว   อั้นเตง้   นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลควนกุน     2,000.-   บาท 
11.   คุณประคอง   เฉ้ียนเงิน      500.-   บาท  33.   คุณปราณี   เทียมดวงแกว้  500.-   บาท 
12.   ครูวรรณะ   สุจิตราภรณ์  500.-  บาท      34.   คุณชะอุ่ม   ช่วยเกิด  500.-   บาท   
13.   กองทุนหมู่บา้นบา้นร่มเมือง 500.-   บาท  35.   คุณวาริพินท ์  เฉ้ียนเงิน  1,000.-   บาท 
14.   บริษทัสยามซิต้ีประกนัภยั  จ  ากดั 500.-   บาท  36.   ร้านบา้นเอกสาร    500.-   บาท 
15.   ผูจ้ดัการร้าน บี เค อิ้งเจท็  500.-   บาท  37.   คุณประเสริฐ   ผนึกทรัพยส์กุล 500.-   บาท 
16.   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูตรัง 500.-   บาท 38.   คุณถวลิ   เช่ียวภู่  500.-   บาท 
17.   คุณประสิทธิ   ต้ีฮอ้  500.-   บาท  39.   คุณกิตติ   อั้นเตง้  500.-   บาท                                                                  
18.   ผูจ้ดัการบริษทัรอดรัตน์ฟาร์ม 1,000.-   บาท  40.   คุณโชคดี   ศรีไทย  500.-   บาท 
19.   ผูจ้ดัการร้านโกเก้ียอิ้งเจท็  500.-   บาท  41.   คุณเฉลิม   ศรีไทย  500.-   บาท 
20.   คุณสิทธิพล   สมาธิ  500.-   บาท  43.   คุณบงกช   เทพพิมล  500.-   บาท 
21.   วา่ท่ี ร.ต.วเิชษฐ ์  เพช็รหิน   ผูอ้  านวยการโรงเรียน   1,000.-   บาท 44.   ครูถนอมสิน   ชยัชนะ  1,000.-   บาท 
22.   นายสุทศัน์   เสียงเลิศ   รองผูอ้  านวยการโรงเรียน     500.-   บาท 45.   นายกมณสิทธ์ิ   ครูผอ่งใส   อั้นเตง้ 1,000.-   บาท 
23.   ครูถนอมสิน   ชยัชนะ  1,000.-   บาท  46.   ครูจกัรพนัธ์   ทองเอียด  500.-   บาท 
24.   คุณศรีไพร   จนัทร์เพญ็สุริยา 500.-   บาท  47.   ครูพิมพพ์ร   คงประสม                  500.-   บาท 
25.   ครูอรอุมา   ไล่กสิกรรม  500.   บาท  48.   คุณสรวชิญ ์  ควนวลิยั                  500.-   บาท 
26.   ครูจิรารัตน์   จิตรพิทกัษ ์  500.-   บาท  49.   ครูรสสุคนธ์   โยธา  500.-   บาท 
27.   ครูดวงกมล   หนูทอง  500.-   บาท     50.   ครูรสสุคนธ์   โยธา  500.-   บาท 
28.   ครูปราโมทย ์  โยธา  500.-   บาท  51.   ครูนนัทวรรณ   ลิขิตกาญจน์ 500.-   บาท 
29.   ครูกนกพร   ช่วยเกิด  500.-   บาท  52.   คุณสุวรรณา   ทองเกิด  500.-  บาท 
30.   ครูกรุณา   ธีระอรรถจารี  500.-   บาท  53    คุณถาวร  ณ  วชิา  500.-  บาท 
31.   คุณชวนชม   คงหวาน  500.-  บาท  54.    คุณช านาญ   ต้ีพั้ว 300.-  บาท 
32.    คุณทรงกลด    หนูนาค  200.-  บาท 
 
      
 

 

 

รายชื่อผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาต ิ

2559 


