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เมือ่วนัที่ 17 พฤษภาคม 2556 นายเสริมศักดิ์ พงษพ์านชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการด�าเนินงานยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลัง 

แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็น 

การด�าเนนิการตามนโยบายของรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่ได้มอบให้

ทกุหน่วยงานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องได้ร่วมกนัด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ในการทีไ่ด้มาตรวจตดิตามการปฏบิตัริาชการในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ วนัที ่17 พฤษภาคม 

2556 นั้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดเกิดความตื่นตัว และร่วมมือร่วมใจกัน

ด�าเนนิการเพือ่ให้เป็นสถานศกึษาสขีาวและปลอดยาเสพตดิอย่างแท้จรงิ ตามนโยบาย

ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ทางจังหวัดและอ�าเภอจะด�าเนินการอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยยึดหลัก “เดินหน้า กดดัน ยั่งยืน และบูรณาการให้แน่น” ตามยุทธการ 

“เอาให้อยูห่มดั” เป็นแนวทางในการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย 1. ศกึษา ส�ารวจสถานะ

และสภาพปัญหาของสถานศึกษานั้น การมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง 2. ค้นหา  

คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด กลุ่มค้า เพื่อหามาตรการช่วยเหลือ  

3. เยียวยา การน�านักเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าสู ่ระบบการบ�าบัดตาม 

ความเหมาะสม และ 4. ติดตาม การให้ค�าปรึกษา ช่วยเหลือ ดูแล ประคับประคอง

นักเรียนที่ได้รับการบ�าบัดรักษา 

ขณะที่นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556  

ที่ผ่านมา ตนเองได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบและชี้แจงนโยบายในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาให้กบัผูว่้าราชการจงัหวดั ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดั 

รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 ภูมิภาค ซึ่งในช่วงนี้อยู ่ในช่วงของโครงการ 

บ�าบัดรักษาในหลายๆ จังหวัด เนื่องจากการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นต้องท�าในทุก

มาตรการควบคูก่ัน ซึง่ต�ารวจตอ้งท�าหน้าทีใ่นเรื่องของการจับกุม กระทรวงมหาดไทย

ท�าหน้าที่ในเรื่องของการป้องกัน และกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการบ�าบัดรักษา 

โดยเฉพาะนกัเรยีนทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษา ซึง่ทกุหน่วยงานเหล่านีต้้องท�าควบคูก่นัจงึจะประสบผลส�าเรจ็ จากนัน้เวลา 14.00 น. รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางมาตรวจราชการติดตามการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนเมืองถลาง โดยคณะผู้ต้อนรับ 

น�าโดยนายสุพจน์ ชนะกิจ (นายอ�าเภอถลาง) พร้อมด้วยคณะ อาทิเช่น ผู้อ�านวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, ผู้อ�านวยการเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษาเขต 14, ผูก้�ากบัการต�ารวจภธูร สภ.ถลาง, ผูอ้�านวยการท่าอากาศยานจงัหวดัภเูกต็, ผูพ้พิากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครวั 

จังหวัดภูเก็ต, ผู้น�าท้องถิ่น, นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล, ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ซึ่งใน 

การเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและพบปะพูดคุยกับ 

คณะผู้ต้อนรับแล้วเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดอาคาร “ตันติพิริยะกิจ” เพื่อใช้ในกิจการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมอบโล่แก่ผู้บริจาค

สร้างอาคาร “ตันติพิริยะกิจ” 4 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยนายธวัช ตันติพิริยะกิจ, นายพิริยะ ตันติพิริยะกิจ, นางพรพรรณ สิทธิชัยวิจิตร  

(ตันติพิริยะกิจ) และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองถลาง และเดินทางกลับในเวลา 15.30 น.

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการดำาเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนเมืองถลาง
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คติพจน์	 :	 นตฺถิ		ปญฺญา		สมาอาภา

	 	 (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

อักษรย่อ	 :	 ม.ถ.								

สีประจำาโรงเรียน	 :	 ส้ม-น้ำาเงิน

ต้นไม้ประจำาโรงเรียน	 :	 ต้นทองหลาง

 เพื่อเป็นสื่อประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

และชุมชน

 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและผลงานของโรงเรียน ครู และนักเรียน

 เพื่อส่งเสริมแนวความคิดใหม่และความรู้ทั่วไปให้นักเรียนรู้ รักการอ่าน

วัตถุประสงค์

สารบัญ
เรื่อง                                                     หน้า

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการด�าเนินการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนเมืองถลาง 2

บรรณาธิการแถลง 3

สารจากผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง 4

ยินดีต้อนรับ...สู่ร่มทองหลาง 5

ไมตรีคงอยู่...รักไม่รู้จบ 6

รักแนบแน่น...มิหายจากใจเรา 7-8

ต้อนรับ...ด้วยความยินดี 9

ด้วยความยินดียิ่ง 10

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ 

“ร�าลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี” 11-12

ทองหลางดอกงาม...ลือนามกระฉ่อน 13-14

คนเก่งของเรา...บนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ปี 2556 15-16

รอบรั้ว...ส้ม-น�้าเงิน 17-21

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ 22-37

ASEAN “สานฝันสู่ประชาคมอาเซียน” 38

ธารน�้าใจสู่..โรงเรียน 39

เจ้าของ โรงเรียนเมืองถลาง

 150 หมู่ที่ 5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง 

 จ.ภูเก็ต  83110

 โทรศัพท์  076-621142

 โทรสาร  076-621143

ที่ ปรึกษา นายสมชาย  บุญรักษา

 รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเมืองถล�ง

 นายนิโรธ  สุเภากิจ 

 รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเมืองถล�ง

 นางสาวเย็นจิต  พงษ์อักษร 

 รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเมืองถล�ง

 นางรุ่งนภา  แซ่ส้อ 

 รองผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนเมืองถล�ง

                หวัหน�้ง�นและหวัหน�้กลุม่ส�ระก�รเรยีนรูท้กุกลุม่ส�ระ

บรรณาธิการ นางฑิตฐินันท์  ชูทอง

กอง บรรณาธิการ นายนัฐวุธ  รัตนพันธ์

พิมพ์ ที่ บริษัท เอส พริ้นท์ (2004) จ�ากัด

 โทร. 0-7449-8735-8

สวัสดีค่ะ...วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับ “สารทองหลาง” ปีที่ 8 ฉบับที่ 13 

ของโรงเรยีนเมอืงถลาง สารทองหลางฉบบันีไ้ด้รวบรวมเรือ่งราวและกจิกรรมด ีๆ  ตลอด

ปีการศกึษา 2555 - 2556 เพือ่เป็นสือ่กลางในการบอกเล่าให้ทกุท่านได้ทราบข่าวคราว

ความเคลื่อนไหว และได้ชื่นชมความส�าเร็จของพวกเรา “ชาวทองหลาง” ที่ผลิดอก 

เบ่งบานตระการตาสู่สังคม  

สารทองหลางปีที่ 8 นี้ โรงเรียนเมืองถลางมีความภูมิใจน�าเสนอภาพเหตุการณ์อันเป็นมงคล คือการรวมพลังศรัทธาในพิธีเททอง 

หล่อรูปเหมือนและพิธีอัญเชิญรูปย่า (ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร) ขึ้นเรือน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกหลานชาวถลาง ประมวลภาพกิจกรรม 

ภายใต้รั้วทองหลางตลอดปีการศึกษา 2556 อีกทั้งในวารสารทองหลางฉบับนี้ ยังได้เปิดเล่มต้อนรับ นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียน

เมืองถลางท่านใหม่ ซึ่งจะเป็นนายทัพคนส�าคัญยิ่งที่จะน�าพาให้ทองหลางต้นนี้ผลิดอกออกช่องามสู่สายตาของชุมชนต่อไป  

ขอขอบคุณผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนมาโดยตลอด จนส่งผลให้โรงเรียนเมืองถลางเป็นโรงเรียนดีคู่ชุมชนตลอดมา

บรรณาธิการแถลง
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สวัสดีครับ เป็นฉบับแรกที่ได้เจอกันกับกระผม นายวัชรศักดิ์  

สงค์ปาน ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง ได้รับโอกาสที่ดีให้มารับใช้พี่น้อง

เมืองถลางตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 โรงเรียนเมืองถลางซึ่งเป็นอีก

หน่วยงานหนึ่งที่รับหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพของคนให้เป็นคนดี คนเก่ง 

และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข จากหน้าที่อันยิ่งใหญ่ดังกล่าว กระผมใน

ฐานะผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ จึงได้ก�าหนดนโยบายในการท�างาน ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ

2. ดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนดูแลลูกของตนเอง

3. พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน นักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

เป็นอย่างดีเสมอมา

 ด้วยความปรารถนาดีจาก

 นายวัชรศักดิ์  สงค์ปาน

 (ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง)

 ตุลาคม 2556

สารจากผู้อำานวยการ
	 	 	 	 โรงเรียนเมืองถลาง
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 ยินดีต้อนรับ...สู่ร่มทองหลาง 

นางฑิตฐินันท์  ชูทอง
ว/ด/ป เกิด 8 มิถุนายน 2520

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา   

 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตรการบริหารการศึกษา 

ประวัติการทำางาน ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ความรู้สึกต่อโรงเรียน มีความภูมิใจในสถานศึกษาแห่งนี้และมีความยินดีที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในรั้วทองหลาง

คติประจำาใจ จงมีสติในการใช้ชีวิต

นายสิทธิโชค  วิจิตรทวีวงค์   
ว/ด/ป เกิด 21 กันยายน 2509    

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 

ประวัติการทำางาน ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ความรู้สึกต่อโรงเรียน ในอดีตเคยเป็นศิษย์ที่ดี และในวันนี้ต่อไปในอนาคตก็จะเป็นครูที่ดีของทุกคน    

คติประจำาใจ ความสุขที่ยั่งยืน คือการรู้จักพระผู้เป็นเจ้า  

นางสาวสุกานดา  นิลสุข
ว/ด/ป เกิด 17 ตุลาคม 2526

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิชาเอกดนตรี  

ประวัติการทำางาน ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ความรู้สึกต่อโรงเรียน โรงเรียนเมืองถลางเป็นสถานศึกษาที่น่าอยู่ ครูและบุคลากรมีความเป็นมิตร 

 ยินดีที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเมืองถลาง

คติประจำาใจ เพชรอยู่ที่ไหนก็ย่อมเป็นเพชร

นางสาวกรกมล  ภิรมย์ญา
ว/ด/ป เกิด 6 พฤษภาคม 2511

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิชาเอกจิตวิทยาสังคม    

ประวัติการทำางาน ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)   

ความรู้สึกต่อโรงเรียน รู้สึกประทับใจและดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของร่มทองหลาง

คติประจำาใจ ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด 

นางสาวไทยน้อย  พรายอินทร์
ว/ด/ป เกิด 12 เมษายน 2528

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ประวัติการทำางาน ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   

ความรู้สึกต่อโรงเรียน รู้สึกประทับใจและดีใจที่ได้กลับมาตอบแทนโรงเรียนอีกครั้ง บรรยากาศโรงเรียนร่มรื่น 

 ครูและนักเรียนเป็นกันเอง

คติประจำาใจ คิดดี พูดดี ท�าดี

นายนัฐวุธ  รัตนพันธ์
ว/ด/ป เกิด 14 พฤศจิกายน 2532

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย 

ประวัติการทำางาน ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ความรู้สึกต่อโรงเรียน ประทับใจมิตรภาพจากคณะครู นักเรียน และบรรยากาศที่ท�าให้โรงเรียนมีความเป็นโรงเรียน

คติประจำาใจ ความใฝ่ฝันคือหนทางหนึ่งสู่ความส�าเร็จ 
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  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 

โรงเรียนเมืองถลางได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต 

เนือ่งในโอกาสเกษยีณอายรุาชการ เพือ่แสดง

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 

2556 ขึ้น ณ อาคารเทพกระษัตรี โดยมี 

ครูอาวุโส คณะผู ้บริหาร คณะกรรมการ 

สถานศึกษา สมาคมศิษย์เก ่าโรงเรียน 

เมืองถลาง ครูและบุคลากรโรงเรียน 

เมืองถลาง เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตอย่าง

อบอุ ่นและเป็นกันเอง ซึ่งในปี 2556 นี้ 

โรงเรียนเมืองถลางมีบุคลากรครูเกษียณ 

อายุราชการ จ�านวน 1 ท่าน คือ คุณครูสุธี  

จนัทร์สกลุ ต�าแหน่งครวูทิยฐานะ ช�านาญการ

พิเศษ ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

เสียดายแก้ว  แห่งวงการ อันล�้าค่า
ท�างานมา จนเกษียณ  เวียนมาถึง
พระคุณท่าน  ประทับใจ  ให้ค�านึง
เป็นที่หนึ่ง  อยู่ใน  ใจทุกคน
ขอจดจ�า  คุณความดี  ท่านมีให้
ปูแนวทาง  สร้างสิ่งใหม่  ในทุกหน 
เป็นแบบอย่าง  ปูชะนี  ยะบุคคล 
ความเมตตา  ปรานีล้น  ท้นดวงมาลย์ 
ท่านจะลา  เราอาลัย  ด้วยใจรัก 
ถึงเวลา  ท่านได้พัก  ดั่งที่ฝัน 
ขอเทพไท้   ให้ผล  ดลบันดาล 
ทุกคืนวัน  ประสบสุข  สนุกสบาย 
เราทุกคน  จะสานต่อ  ท่านก่อกิจ 
สิ่งท่านคิด  ปูวาง  แนวทางให้ 
จะสืบทอด  เจตนา  ให้ก้าวไกล 
ด้วยอาลัย  และความรัก  จากทุกคน

ไมตรีคงอยู่...รักไม่รู้จบ...

     คุณครูสุธี จันทร์สกุล
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ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเมืองถลางมีผู้บริหารและบุคลากรครูย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาใหม่ จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบ 

ไปด้วย นายอุเทน จิตต์ส�ารวย ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง ครูวิภาดา ศรีทานนท์ และครูวิไลรัตน์ บูระเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครวูไิลรตัน์ บรูะเพชร  ครปูฏบิตักิารสอนกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ย้ายไปรบัต�าแหน่งใหม่ ณ โรงเรยีนรตัภมูวิทิยา ต�าบลก�าแพงเพชร 

อ�าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ครูวิภาดา ศรีทานนท์ ครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ย้ายไปรับต�าแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ต�าบลสินปุน 

อ�าเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

 รักแนบแน่น...มิหายจากใจเรา 
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นายอุเทน จิตต์ส�ารวย ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง 

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ชาวโรงเรียนเมืองถลาง 

ทุกคนได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อ�านวยการอุเทน จิตต์ส�ารวย  

ในโอกาสที่ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีทีท่่านได้พฒันาโรงเรยีนเมอืงถลางสูค่วาม

เป็นเลิศทั้งวิชาการและกิจกรรม ท�าให้โรงเรียนมีชื่อเสียง ส่งผลให้

เป็นทีย่อมรบัของชาวเมอืงถลางและบคุคลทัว่ไป พวกเราจงึขอเป็น

หนึง่ก�าลงัใจทีส่่งมอบให้ท่านผูอ้�านวยการในการด�ารงต�าแหน่งหน้าที่

เพื่อรักษาและด�ารงความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

 รักแนบแน่น...มิหายจากใจเรา 
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เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 นับเป็นวันแห่งความยินดียิ่งอีกครั้งหนึ่งของชาว 

ม.ถ. ทกุคน  พวกเราพร้อมด้วยแขกผูม้เีกยีรต ิคณะผูบ้รหิารโรงเรยีนในจงัหวดั

ภเูกต็และใกล้เคยีง มโีอกาสเป็นเจ้าบ้านต้อนรบัผูอ้�านวยการโรงเรยีนเมอืงถลาง

ท่านใหม่  นายวัชรศักดิ์  สงค์ปาน อย่างอบอุ่น

ยินดีต้อนรับ...สู่รั้วทองหลาง

 ต้อนรับ...ด้วยความยินดี 
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ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภาก�าหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล 

หนึ่งแสนครูดี ประจ�าปี พ.ศ.2556 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจประกอบวิชาชีพด้วยการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ  

ศิษย์ และบุคคลทั่วไป

โรงเรียนเมืองถลางขอร่วมแสดงความยินดีกับครูที่เป็นต้นแบบ ในการครองตน ครองคน ครองงาน จนเป็นแบบอย่างที่ดี 

แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ�าปี 2556 ดังนี้

นายสมชาย  บุญรักษา  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง

นางรุ่งนภา  แซ่ส้อ   รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง

นายถนอนเกียรติ  งานสกุล    ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุวรรณา  นึกความหลัง  ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกันยา  แสงนาค  ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกัลยา  ประดับลาย  ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวทัณฑิกา  เทพศิริอ�านวย ครูช�านาญการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฑิตฐินันท์  ขุนจันทร์  ครูช�านาญการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางดุษฎี  ศิริกิจวัฒนา  ครูช�านาญการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายจรุง  สังขรักษ์   ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางเรณุกา  พิชัยรัตน์  ครูช�านาญการสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายนพชัย  ลิ่มไทย   ครูช�านาญการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายอาคม  สุวรรณบ�ารุง  ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเลิศลักษณ์  ชุมรักษ์  ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในปี 2556 ชาวเมืองถลางทุกคนขอแสดงความชื่นชม

ยินดีแด่คุณครูผู้สร้างศิษย์ ครูปราณี สุดสวาสดิ์ ครูสาระ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจทั้ง 

2 รางวัล ซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

คุรุสดุดี และรางวัลครูดีในดวงใจ 

นี่คือรางวัลแห่งความมุ ่งมั่นในการปฏิบัติตนตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ

ทางการศึกษาอย่างไม่หวังผลใดๆ ตอบแทน จนกลายเป็น

คุณครูที่ควรค่าแก่การเคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และ

บุคคลทั่วไป

แสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้บริหารและครูที่ก�าลังจัดท�าผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ

ช�านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปด้วย

นายอุเทน  จิตต์ส�ารวย    ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง

นายสมชาย  บุญรักษา  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง

นายนิโรธ  สุเภากิจ   รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง

นางสาวเย็นจิต  พงษ์อักษร  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง

นายถนอมเกียรติ  งานสกุล  ครูช�านาญการพิเศษสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผกาทิพย์  ฤทธิรักษ์  ครูช�านาญการสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ด้วยความยินดียิ่ง 
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เมืองถลางชื่อยลยินถิ่นคนกล้า
ทั้งสองย่าวีรสตรีมีปรากฏ

ท่านป้องบ้านกันเมืองเรืองงามงด
จารึกจดเล่าขานนมนานมา…

	 	 	 	 	 (นัฐวุธ	รัตนพันธ์	-	ร้อยกรอง)

 โรงเรยีนเมอืงถลางร่วมร�าลกึสดดุท้ีาวเทพกระษตัร-ีท้าวศรสีนุทร ในโอกาสทีท่างโรงเรยีน

ได้ถือเอานาม “เมืองถลาง” มาเป็นนามโรงเรียน และรูปสองย่าวีรสตรี “ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรี

สุนทร” มาเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ประจ�าใจของพวกเราชาวส้ม - น�า้เงิน จึงขอโอกาสนี้เพื่อ 

จัดสร้างรูปหล่อท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวเมืองถลางทุกคน  

คุณหงลดา อมตาชูมณี นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองถลาง กล่าวถึงการจัดงานเททองหล่อ

รูปเหมือนท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทรว่า ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกับคณะครูอาจารย์  

กรรมการสถานศึกษาฯ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองถลาง คณะญาติท้าวเทพกระษัตรี-

ท้าวศรีสุนทร และลูกหลานวีรชนชาวถลาง ก�าหนดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนขนาดองค์จริงสูง  

175 ซม. ท่ายืน พร้อมประกอบพิธีเทวาภิเษก ในวันที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 13.09 น. เริ่มพิธี 

ณ สนามโรงเรียนเมืองถลาง

 โดยในพิธีนั้นมีเกจิอาจารย์สายเขาอ้อทั้งบรรพชิตและฆราวาสในเรือนมหาอุตต์  

เรือนย่าฯ ทรงไทย ในโรงเรียนเมืองถลาง และมีอาจารย์หรัด วัดปากพู่ เป็นเจ้าพิธี พร้อมกับ 

พระอาจารย์คล้อย วัดภูเขาทอง อาจารย์ผล วัดทุ่งนารี อาจารย์พัฒน์ วัดป่าพะยอม อาจารย์เอียด 

วัดโคกแย้ม อาจารย์หวด วัดโคกหล่อ อาจารย์แนบ วัดวิชิตสังฆาราม อาจารย์ชัย วัดไตรมาคสถิต 

ร่วมกับศิษย์ฆราวาส ประกอบด้วยอาจารย์จวง ศิษย์อาจารย์น�า แก้วจันทร์ อาจารย์ณัฏฐเดช  

ศิษย์อาจารย์ชุม ไชยคีรี และคณะศิษย์อาจารย์เปรม นาคสิทธิ์

 ส�าหรบัวตัถมุงคลประกอบด้วยเหรยีญสองวรีสตรศีรถีลาง หลงัยนัต์เขาอ้อ พระผงหลวง

ปู่ทวดเมืองถลาง และพระกริ่งคู่แรกของไทย พระกริ่งท้าวเทพกระษัตรี พระกริ่งท้าวศรีสุนทร  

ทุกองค์เดินเลข ตอกโค๊ด และเสร็จพิธีในเวลา 17.39 น.  

 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ “รำาลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี” 

เททองหล่อ..เชิญรูปย่าขึ้นเรือน
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อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

ข้อความที่แท่นฐานทิศเหนือ 
ด้านหน้าอนุสาวรีย์ฯ

“ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

(จัน) (มุก)

ได้กระท�าการป้องกันรักษาเมืองถลางไว้เป็นสามารถ

เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ.2328

มิให้ข้าศึกตีหักเอาเมืองได้

เป็นวีรกรรมอันควรแก่ชนชาวเมืองถลาง

ตลอดจนชาวไทยทั่วกันยกย่องสรรเสริญ

จึงสร้างอนุสาวรีย์ให้ไว้เป็นอนุสรณ์

เมื่อ พ.ศ.2509”

ค�าจารึกที่อนุสาวรีย์ฯ 

โดย	กรมพระนร�ธิปประพันธ์พงศ์

“เมืองถลาง ปางพม่าล้อม ลุยรัณ

รอดเพราะคุณหญิงจัน รับสู้

ผัวพญาผิวอาสัญ เสียก่อน ก็ดี

เหลือแต่หญิงยังกู้ เกียรติไว้ชัยเฉลิม

เริ่มรบรุกตลบต้าน โจมตี

ทั้งสกัดตัดเสบียงที ดักด้าว

พม่าอดหมดพลังหนี จากเกาะ กเจิงแฮ

กลศึกแพ้แม่ท้าว ไม่ท้อโถมหนอ”

 ย้อนรอยประวัติศาสตร์ “รำาลึกถึงวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรี” 

อนุสาวรีย์ฯ 
ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีไทยที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

ท้าวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมว่า "ท่านผู้หญิงจัน" ท้าวศรีสุนทรเป็นน้อง มีชื่อเดิมว่า "คุณมุก" ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง 

อนุสาวรีย์ของทั้งสองท่านตั้งอยู่ที่วงเวียนสี่แยกท่าเรือ ต�าบลศรีสุนทร อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2509  

จากหลักฐานส�าคัญในจดหมายเหตุเมืองถลาง 6 ฉบับ เพื่อเป็นการเสริมและสนองพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในคราวเสด็จเปิดถนนสายถลาง ที่ได้พระราชทานนามว่า ถนนเทพกระษัตรี และได้มีการตั้งชื่อต�าบลในภูเก็ต 2 ต�าบล ตามท้าวเทพกระษัตรี  

ท้าวศรีสุนทร คือต�าบลเทพกระษัตรี และต�าบลศรีสุนทร โดยจะมีการจัดงานร�าลึกถึงท่านทุกปี
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ชื่อ นายอนิรุทธ์  รักฤทธิ์

ชื่อเล่น จุ้ย

วันเกิด 03/02/40

ชื่อบิดา นายจ�ารูญ  รักฤทธิ์

ชื่อมารดา นางสาวสมใจ  ซู้นจิ้ว

ที่อยู่ 230/4 ต�าบลเทพกระษัตรี อ�าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

คติประจ�าใจ ท�าวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ

ความรู้สึกที่ประทับใจ

ข้าพเจ้ามีความประทับใจและดีใจมากที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

ศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ และได้รับรางวัลเหรียญทองในการ

แข่งขันครั้งนี้ พ่อกับแม่ของข้าพเจ้าบอกกับข้าพเจ้าว่า พ่อกับแม่ก็ดีใจ

ไม่แพ้ลูกเลย ในการแข่งขันในครั้งนี้ ท�าให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่าข้าพเจ้าต้อง

ท�าให้เต็มที่ถึงจะได้มา ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยเป็น

ก�าลังใจและส่งสริมทุกการแข่งขัน ขอบคุณคุณครูสุกานดา นิลสุข  

ที่ทุ่มเทฝึกสอนทั้งทักษะและดูแลความเป็นอยู่ของข้าพเจ้า จนท�าให้

ข้าพเจ้าประสบความส�าเร็จในวันนี้ได้ ขอขอบคุณทางโรงเรียนที่ได้ 

มอบโอกาสและสนับสนุนข้าพเจ้ามาโดยตลอด

 ทองหลางดอกงาม...ลือนามกระฉ่อน 

คอลมันท์องหลางดอกงาม ลอืนามกระฉอ่น ในฉบบันี ้ไดน้�าเสนอผลงานเดน่ตอ่เนือ่งของนายภาษติ วงศษ์า ตอ่จากฉบบัทีแ่ลว้ ทีไ่ดน้�าเสนอประวตัิ

และผลงานส�าคัญไปพอสังเขป ในฉบับนี้ทุกท่านจะได้เห็นถึงพัฒนาการต่อเนื่องที่บ่งบอกถึงความงดงามของทองหลางดอกงามดอกนี้ อีกทั้งในฉบับนี้ 

ชาวเมืองถลางยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนิรุทธิ์ รักฤทธิ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ จากการแข่งขันในงาน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี, ผลงานที่สร้างชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต กับความส�าเร็จอันภาคภูมิใจของ

ทีมฟุตบอลโรงเรียนเมืองถลาง

เยาวชนต้นแบบ เก่ง..และ..ดี ….TO BE NUMBER ONE

 เป็นตัวแทนนักเรียนต้อนรับนายเสริมศักดิ์ 

พงษ์พานิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ) เดินทางมาตรวจราชการติดตาม

การด� า เนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหา 

ยาเสพติด ในโรงเรียนเมืองถลาง เมื่อวันที่  

17 พฤษภาคม 2556

 ชนะเลิศ

การแข่งขันร้อง

เพลงลูกทุ่ง 

TO BE 

NUMBER ONE 

เพลงส้มต�า

 เป็นตัวแทน

จังหวัดภูเก็ต

แข่งขัน TO BE 

NUMBER ONE 

ระดับสถานศึกษา 

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

นายอนิรุทธิ์ รักฤทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การเดี่ยว
ขลุ่ยเพียงออ จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 62 ณ เมืองทองธานี

 มีส่วนร่วม

ในการจัดค่าย

ต่างๆ เพื่อ

เยาวชนภาคใต้

และจังหวัด

ภูเก็ต

 เป็นตัวแทน

จังหวัดภูเก็ต

แข่ง TO BE 

NUMBER ONE 

ระดับสถานศึกษา 

ณ เมืองทองธานี

 ชนะเลิศการ

แข่งขันเยาวชน

ต้นแบบเก่งและดี 

TO BE 

NUMBER ONE 

IDOL รุ่นที่ 2

เดี่ยวขลุ่ย....ชนะเลิศระดับประเทศ
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จากฉบับที่แล้ว คอลัมน์ทองหลางดอกงาม ลือนามกระฉ่อน ได้น�าเสนอความส�าเร็จของทีมฟุตบอลของโรงเรียนเมืองถลาง ที่สร้าง 

ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในจังหวัดภูเก็ตและในระดับประเทศ

ส�าหรับในปีนี้ ทีมฟุตบอลโรงเรียนเมืองถลางยังคงประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ฝึกสอน นายพรชัย ดือราแม ได้กล่าวถึง 

เบื้องหลังแห่งความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่ว่า “นักฟุตบอลทุกคนเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง ในเบื้องต้นของนักฟุตบอลที่จะประสบความส�าเร็จ 

ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล มีความพยายาม มุมานะ มีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อม และมีน�้าใจนักกีฬา ซึ่งกีฬาฟุตบอล 

เป็นกีฬายอดนิยมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถยึดเป็นอาชีพรองรับในอนาคตได้ ซึ่งในขณะนี้ นายวุฒิชัย สุขเสน นักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพ สังกัดทีมภูเก็ต FC ทีมฟุตบอลโรงเรียนเมืองถลางได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมแข่งขัน

ฟุตบอลโครงการ “สพฐ.-เอพีฮอนด้า เรดแชมป์ ปี 3” ซึ่งจะท�าการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2556 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดภูเก็ต เข้าแข่งขันฟุตบอลเขตการศึกษาระดับภาคใต้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556”

ในส่วนตารางการฝกึซอ้มนัน้ นกัฟตุบอลทุกคนต้องใช้เวลาหลงัเลกิเรยีนในตอนเยน็ฝึกซ้อมทักษะจนให้เกิดความช�านาญเปน็ประจ�าทกุวนั   

จนน�ามาสู่วันแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ 

ทีมฟุตบอล……โรงเรียนเมืองถลาง

การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์ลีก ปี 2556

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน (ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองถลาง) ได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม  

 นายพรชัย ดือราแม (ผู้ฝึกสอน) ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม (ได้รับรางวัล 4 ปีติดต่อกัน)

 นายพลวัต หนันต๊ะ ได้รับรางวัลกองหลังยอดเยี่ยม   

 นายนราชัย เต็มรัมย์ ได้รับรางวัลกองกลางยอดเยี่ยม 

ได้รับเงินบ�ารุงทีม จ�านวน 45,000 บาท
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม

นายพรชัย ดือราแม

รางวัลกองกลางยอดเยี่ยม
นายนราชัย เต็มรัมย์

นายวุฒิชัย สุขเสน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 

นักฟุตบอลอาชีพ 
สังกัดทีมภูเก็ต FC

ครูผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม 
รายการฟุตซอล 
ประชาธิปัตย์ คัพ

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รางวัลกองหลังยอดเยี่ยม 
นายพลวัต หนันต๊ะ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล ณ ประเทศสิงคโปร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพฐ. เกมส์ 
ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นักเตะโรงเรียนเมืองถลาง….ดังไกลถึงเยอรมัน

นักเตะโรงเรียนเมืองถลาง…. ดังไกลถึงเยอรมัน
ระหว่างวันที่ 7-28 ตุลาคม 2556 นักฟุตบอลโรงเรียนเมืองถลาง นายวุฒิชัย 

สุขเสน และนายพลวัต หนันต๊ะ เป็นตัวแทนนักเตะเยาวชนไปร่วมซ้อมฝึกทักษะกับ

สโมสรฟุตบอล ชาลเก 04 ของเยอรมัน

14
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองถลาง ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

ทั้งระบบตรงและโควตาประเภทต่างๆ จ�านวนทั้งสิ้น 57 คน

ที่ ชื่อ - สกุล ห้อง มหาวิทยาลัย คณะ สาขา

 ม.6/1

1. นายจรูญศักดิ์  จินดาพล 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิเทศศึกษา เกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

2. นายสห  เอมจัด 6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

3. นายอานนท์  แห้งโห้ง 6/1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดียการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว

4. นายณัฐพงษ์  ไมทา  6/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-
สุขภาพและความงาม

5. นางสาวจีรวรรณ  เจียมผักแว่น 6/1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยว

6. นางสาวจุฑาลักษณ์  มุสิทธิ์มณี 6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

7. นางสาวชลธิชา  แซ่เจี้ยม 6/1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์

8. นางสาวธัญชนก  ทันตภิรมย์ 6/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์-
สุขภาพและความงาม

9. นางสาวธิดารัตน์  ใจปาละ 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พัฒนาธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบูรพา บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ

10. นางสาวนภาพร  ทองเกื้อ 6/1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

11. นางสาวพฤษภาวรรณ  แทนสกุล 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

12. นางสาวพิมพกานต์  เพ็งสงค์ 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

13. นางสาวเพชรัตน์สุดา  แก้วสว่าง 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

14. นางสาวชุติกาญจน์  หนูด�า 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรม

15. นางสาวรพีพัฒน์  ไชยราบ 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี - ชีววิทยา

16. นางสาวเรียวฟาง  สัตยะมุข 6/1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

17. นางสาววรัญญา  กิตติเรืองชัย 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

18. นางสาววิชญาพร  สวัสดี 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
และโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พัฒนาธุรกิจ

19. นางสาววิริยาตรา  ทิพย์บ�ารุง 6/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

20. นางสาวศศิภัทร  พันธโส 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การบริการและการท่องเที่ยว การบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์

21. นางสาวสุกัญญา  กาแก้ว 6/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย

22. นางสาวสุชาดา  ชูกลิ่น 6/1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการเกษตร เกษตรศาสตร์

23. นางสาวกาญจนา  ละงู 6/1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
(เทคโนโลยีอาหาร)

24. นางสาวธัญญลักษณ์  ดนล่าเต๊ะ 6/1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการพัฒนาธุรกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ พัฒนาธุรกิจ

25. นางสาวนภาภรณ์  บุญตา 6/1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร 
(เทคโนโลยีอาหาร)

26. นางสาววิชชุดา  ภู่เทศ 6/1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรมโยธา

27. นางสาวอังคณา  คงทอง 6/1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร วิศวกรรมโยธา

 คนเก่งของเราบนเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ปี 2556 
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ที่ ชื่อ - สกุล ห้อง มหาวิทยาลัย คณะ สาขา

 ม.6/2

1. นายธนาธิป  เนติเกียรติวงศ์ 6/2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

2. นายกิตติศักดิ์  กมลวัฒน์ 6/2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. นางสาวมัลลิกา  ชูศักดิ์ 6/2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. นางสาวนภาภรณ์  ชรารัตน์ 6/2 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นางสาวรูวัยดา  อาแซ 6/2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาการสื่อสาร นิเทศศาสตร์

 ม.6/3

1. นายสุทธิพงษ์  ใยฝ้าย 6/3 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา

2. นายอนิรุตน์  พิทักษ์ธรรม 6/3 มหาวิทยาลัยทักษิณ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

3. นายชาญณรงค์  ทองราช 6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศ

4. นางสาวชลิดา  แพทย์ขิม 6/3 มหาวิทยาลัยทักษิณ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

5. นางสาวนภาพร  ศาสตระวาทิตย์ 6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

6. นางสาวเปมิกา  หอมขจร 6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

7. นางสาวอารีตา  เครือแพทย์ 6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

8. นางสาวศุภรดา  หลาวหล้าง 6/3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

9. นางสาวอารียา  เกยทอง 6/3 มหาวิทยาลัยทักษิณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์

 ม.6/4

1. นางสาวนุจรี  รอบคิด 6/4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ 
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

2. นางสาวอัญธิกา  ชูสุข 6/4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ 
(อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

 ม.6/5

1. นายปริชานัน  โฉมรักษ์ 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทคโนโลยีการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

2. นายภานุพันธ์  จินดาพล 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ

3. นายวัชรินทร์  สรรพกิจผล 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครุศาสตร์ พลศึกษา

4. นายวัลลภ  บุญจันทร์ 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์

5. นายวาลิต  มูลา 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ

6. นายสุพรชัย  ประทีป ณ ถลาง 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์

7. นายชญานนท์  แสงพลอย 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บริหารจัดการ ธุรกิจการบิน

8. นางสาวกนกภรณ์  กาหลง 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ

9. นางสาวกนกวรรณ  วังเมือง 6/5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อังกฤษธุรกิจ

10. นางสาวมณีรัตน์  ยอดค�า 6/5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ อังกฤษธุรกิจ

11. นางสาวสุนีรัตน์  สุเมนทร์ 6/5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

12. นางสาวอรทัย  มลิวัลย์ 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ

13. นางสาวอรัญญา  แซ่อึ๋ง 6/5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิทยาการจัดการ การท่องเที่ยวและการบริการ

14. นางสาววราภรณ์  ศรีนาค 6/5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

...ข้อมูลโดย งานแนะแนว
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 รอบรั้ว...ส้ม-นำ้าเงิน 
 กิจกรรมสดุดีลูกเสือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

 กิจกรรมวันพ่อ วันที่  4  ธันวาคม  2555

 กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2556

 กิจกรรมวันเด็ก วันที่ 11 มกราคม 2556

 เปิดศูนย์ประนีประนอมข้อพิพาทในโรงเรียน วันที่ 17 มกราคม 2556
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 รอบรั้ว...ส้ม-นำ้าเงิน 

 เททองหล่อ ย่ามุก-ย่าจัน  วันที่ 22 มีนาคม 2556 

 ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย กุมภาพันธ์ 2556

 ประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน วันที่ 24 มกราคม 2556

 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนส�าเร็จการศึกษา ประจ�าปี 2556 วันที่ 1 มีนาคม 2556

 บวงสรวงท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร วันที่ 13 มีนาคม 2556
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 รอบรั้ว...ส้ม-นำ้าเงิน 
 ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 25 มีนาคม 2556

 ต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามการด�าเนินงานยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  

 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนจบการศึกษาประจ�าปี 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2556

 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2556

 จัดกิจกรรม “วันอาเซียน”  วันที่ 6 สิงหาคม 2556
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 รอบรั้ว...ส้ม-นำ้าเงิน 
 กิจกรรมอบรมค่ายแกนน�า TO BE NUMBER ONE ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556

 กิจกรรมวัน  big cleaning day  กิจกรรมฟุตบอล

 กิจกรรมค่าย นศท.  กิจกรรมจิตอาสา

 กิจกรรมมอบเกียรติบัตร เยาวชนผู้พิทักษ์

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นครูยกโรงเรียน ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ วัดท่าเรือ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
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 รอบรั้ว...ส้ม-นำ้าเงิน 
 กิจกรรมดูงานสภานักเรียน  บูรณาการภาษาไทย

 มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร มอบทุนการศึกษาแก่นายสห เอมจัด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองถลาง

 กิจกรรมกีฬาสี ประจ�าปี 2556 ทองหลางเกมส์
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่ง

ทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด

ผลงานสรา้งสรรคข์องคนมคีวามสามารถทางคณติศาสตร ์โดยใชโ้ปรแกรม 

The Geometer’s Sketchpad ของ สสวท. ปี 2556 จากทั่วประเทศ

จ�านวน 40 โรงเรียน เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ โรงแรมเอส 31 

สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2556

เด็กช�ยกิตติชัช		 จักร�ภิรักษ์	 ม.3/1

เด็กช�ยภ�วิน	 โชติวงศ์พิพัฒน์	 ม.3/1

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม ระดับประเทศ

2. นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายผา่นการคดัเลอืกเขา้ประกวด

ผลงานสรา้งสรรคข์องคนมคีวามสามารถทางคณติศาสตร ์โดยใชโ้ปรแกรม 

The Geometer’s Sketchpad ของ สสวท. ปี 2556 จากทั่วประเทศ

จ�านวน 40 โรงเรียน เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศ ณ โรงแรมเอส 31 

สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2556

น�งส�ววิม�ล�	 แก้วประดิษฐ์	 ม.6/1

น�งส�ววิล�วัณย์		 สุภ�วรรณ์	 ม.6/1

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม ระดับประเทศ

3. น�ยถนอมเกียรติ	 ง�นสกุล ครูโรงเรียนเมืองถลาง เป็น

กรรมการการตดัสนิการประกวดผลงานสรา้งสรรคข์องคนมคีวามสามารถ

ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad ของ 

สสวท. ปี 2556 ระดับประเทศ

4. การแข่ งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้ วยโปรแกรม  

The Geometer’s Sketchpad (GSP) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

แห่งชาติ ปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา วันที่ 16 สิงหาคม 2556

เด็กช�ยกิตติชัช		 จักร�ภิรักษ์	 ม.3/1

เด็กช�ยภ�วิน	 โชติวงศ์พิพัฒน์	 ม.3/1

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 

5. การแขง่ขนัทกัษะการใชโ้ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ป ี2556 ระดบั

เขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 

สิงหาคม 2556

เด็กช�ยกิตติชัช		 จักร�ภิรักษ์	 ม.3/1

เด็กช�ยภ�วิน	 โชติวงศ์พิพัฒน์	 ม.3/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคต่อไป

6. การแข่งขัน A-Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลป

หัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 ระดับเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ โรงเรียนภูเก็ต

วิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต วันที่ 24 สิงหาคม 2556

เด็กช�ยนนทก�นต์		บ่อสิน	 	 ม.3/1

เด็กหญิงอนัญญ�			เฟื่องนวกิจ	 	 ม.3/1

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

7. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ที่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่จัด

1 น.ส.บุษยา หนูเซ้ง ชั้น ม.5 เหรียญเงิน กีฬาแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่

2 น.ส.ผกามาศ ทองเกลี้ยง 

ชั้น ม.5

นักกีฬาบาสเกตบอล

- ได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

เยาวชนแห่งชาติ

- กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกภาค 4

- กีฬาบาสเกตบอล “SPONSOR THAILAND 

CHAMPIONSHIP” ครั้งที่ 12

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดตรัง

จังหวัดนครพนม

3 นายวุฒิชัย สุขเสน  ชั้น ม.6 นักกีฬาฟุตบอลอาชีพสโมสรภูเก็ตเอฟซี จังหวัดภูเก็ต

4 นายพัฒนพงษ์ วาระแก่นทราย นักกีฬาบาสเกตบอล

- ได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

นักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34

- กีฬาบาสเกตบอล “SPONSOR THAILAND 

CHAMPIONSHIP” ครั้งที่ 12

จังหวัดแพร่

จังหวัดนครพนม

5 นายศิริพัฒน์ อุ่นชัย  ชั้น ม.4 นักกรีฑา 

- ได้เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 

สพฐ.เกมส์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 นายประเสริฐพงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง 

ชั้น ม.6

- กีฬาบาสเกตบอล “SPONSOR THAILAND 

CHAMPIONSHIP” ครั้งที่ 12

จังหวัดนครพนม

7 ทีมกรีฑาโรงเรียนเมืองถลาง แข่งขันกรีฑาจังหวัด

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี หญิง

จังหวัดภูเก็ต

8 ทีมฟุตบอลโรงเรียนเมืองถลาง - รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคใต้ กีฬา สพฐ. 

เกมส์

- เป็นตัวแทนจังหวัดภูเก็ตแข่งขันกีฬานักเรียน

นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดพังงา

9 ทีมบาสเกตบอล แข่งขันกีฬาจังหวัด

รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชน หญิง

จังหวัดภูเก็ต

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 63  
 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.ปลาย ชนะเลิศ เหรียญทอง  

 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย ชนะเลิศ เหรียญทอง  

 การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท web Editor ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน

 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.ปลาย รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง

นางสาวผกามาศ ทองเกลี้ยง
ปัจจุบัน นักเรียนชั้น ม.6/2

นายพัฒนพงษ์ วาระแก่นทราย                                                                    
ปัจจุบัน นักเรียนชั้น ม.5/1

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 



นักเรียนโปรแกรมวิชาภาษาจีนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในวันตรุษจีน ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 การประกวด Miss Chunjie นางสาวบุษยา หนูเซ้ง ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 การประกวดวาดภาพตรุษจีนหรรษา นายพีระพล สังข์ทอง ชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

 การประกวดคัดลายมือ 

1. นางสาวสุธิชา วะชุม ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

2. นางสาวขวัญชนก ฤทธิเดช ชั้น ม.5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

 การแข่งขันท�าอาหารจีนประเภททีม ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ได้รับรางวัลชมเชย 1. นางสาวขวัญชนก ฤทธิเดช ชั้น ม.5/5

  2. นางสาวพรศิริภรณ์ ใจสุข ชั้น ม.5/5

  3. นางสาวสุเมตตา กล้าจิต ชั้น ม.5/5

  4. นางสาวสาวิตรี ชลธาร ชั้น ม.5/5

นอกจากนี้โปรแกรมวิชาภาษาจีนยังได้จัดกิจกรรมอื่นๆ ในโรงเรียนอีกมากมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ 

เอือ้ประโยชนต์อ่การเรยีนรูภ้าษาของนกัเรยีน และเปน็การสรา้งความสนใจในภาษาและวฒันธรรมจนี อกีทัง้

ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถทักษะทางด้านภาษาจีนอย่างเต็มศักยภาพ
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น.ส.วิภาวรรณ จ้านสกุล ชนะเลิศการอ่านภาษาญี่ปุ่น กิจกรรม

แข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพม.14 ได้รับรางวัลเป็นเงิน  

800 บาท พร้อมได้รับเกียรติบัตร วันที่ 31 สิงหาคม 2555  

น.ส.นิสรา หลงรักษ์, น.ส.นุชนาถ ลิ่มสกุล, น.ส.นุจรี รอบคิด, 

น.ส.กรนิการ์ คงเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อม

เงินรางวัล 1,000 บาท

น.ส.วิภาวรรณ จ้านสกุล

สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านระดับ N5

น.ส.วิภาวรรณ จ้านสกุล

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ม.ปลาย ระดับจังหวัด  

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 64 จังหวัดภูเก็ต ประจ�าปีการศึกษา 2555

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ โบ๊ทลากูล ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมวิชาภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรมวิชาภาษาจีน
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สนทนาภาษาอังกฤษทุกเช้า ตามโครงการ
ถลางโมเดล

โครงการอ่านคล่องเขียนถูกต้องส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น โดยมีครูชาวต่างชาติเป็นวิทยากร

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ณ โรงแรม Piraya Resort 

and Spa ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2555

โครงการ Stair to star เป็นการเตรียมนักเรียนในการฝึกทักษะด้าน

ต่างๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ
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นักเรียนแข่งทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับภาคใต้ตอนบน (จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่)   

• ประกวดวาดภาพหัวข้อ L’art et la France รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

 นายนันทวัฒน์  สกุลทับ ม.6/3      

• ประกวดพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศส ประเภททีม 3 คน รางวัลชมเชยอันดับ 1 

 นายชญานิน  ปิติสุรีย์ ม.5/3 

 นายธีรโชติ  ลิ่มทอง  ม.5/3 

 นางสาวสุทธิดา  สิงหา ม.5/3 

 นายนันทวัฒน์  สกุลทับ ม.6/3       

 ตัวแทนรับเกียรติบัตร รางวัลประกวดพูดบทสนทนา

 ภาษาฝรั่งเศส ประเภททีม 3 คน รางวัลชมเชยอันดับ 1

นักเรียนภาษาฝรั่งเศส 10 คน เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมออร์คิดเดเซีย ภูเก็ต 

คา่ยทกัษะภาษาฝรัง่เศส เปน็คา่ยทีจ่ดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหน้กัเรยีนมโีอกาสฝกึใชภ้าษาฝรัง่เศสจากสถานการณจ์รงิ อกีทัง้เปน็เวทสี�าหรบั

แสดงศักยภาพด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศสจากความรู้ที่ได้เรียนมา และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างโรงเรียน  ซึ่งนักเรียนต้องใช้ภาษาฝรั่งเศส

ตลอดระยะเวลาที่ท�ากิจกรรม 

กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรม 10 ฐานดังต่อไปนี้

• เกมปริศนาอักษรไขว้ • ร้องเพลง  

• เกมใบ้ค�าศัพท์  • การท�าอาหารฝรั่งเศส  

• ศิลปะฝรั่งเศส   • การอ่านจับใจความ 

• รักษาสิ่งแวดล้อม • การแสดงบนเวที 

• นันทนาการ  • ไปรษณียบัตร

นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับนักเรียนแผนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น

ฝึกอ่านจับใจความ

กิจกรรมนันทนาการ ท�าอาหารฝรั่งเศส ศึกษางานศิลปะ
น�าเสนองานเขียนไปรษณียบัตร
เพื่อเล่าเรื่องเป็นภาษาฝรั่งเศส

ฝึกใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรมวิชาภาษาฝรั่งเศส
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ 63 ที่โรงเรียนกะทู้วิทยา

• ได ้รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 

โครงงานคุณธรรม ม.ปลาย 

และได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ 2 ระดับเหรียญ

ทองแดง โครงงานคุณธรรม 

ม.ต้น

• ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน การแข่งขัน 

เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ต้น

• ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขัน

เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.ปลาย

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

• ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันหนังสั้น    

ระดับ ม.ปลาย

• ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 7 ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ต้น

• ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับ ม.ปลาย

• ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน อันดับ 6 ประกวดร้องเพลงคุณธรรม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. เด็กหญิงญาตาวี  หวั่งประดิษฐ์ ม.1/1

 2. เด็กหญิงชญาดา  สุภาพ ม.1/1

 3. เด็กชายวิศรุต  พระสว่าง ม.1/1

 4. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีเสนาะเพธีกุล ม.2/7

 5. นางสาวธัญญาภรณ์  มณีชัยอนันต์ ม.3/5
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• เข้าร่วมการแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชา โดยเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจ�าปี 2556 ณ วัดมงคลนิมิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโต๊ะหมู่บูชา 9

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

• เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เนื่อง

ในวันรพี ที่ศาลจังหวัดภูเก็ต ผลการแข่งขันได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

• เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหารัฐสภาในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

• ส่งนักเรียนร่วมตอบปัญหาชิงทุนท้าวเทพฯ ประจ�าปีการศึกษา 2555 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3

• ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ

เหรยีญทอง การประกวดร้องเพลงคณุธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 1. นางสาวนภาพิมพ์  ศรีชาทุม ม.4/4

 2. นางสาวฟ้าใส จันทร์ส่อง ม.4/4

 3. นางสาววัณวี พารา ม.4/5

 4. นางสาวสุภาพร มหาชัย ม.5/2

 5. นายภาณุพงศ์ หมื่นไทย ม.4/4
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• นางสาววทนัยา พนัธ์ทพิย์ ม.4/1, นางสาวขวญัชนก 

ฤทธิเดช ม.6/5 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน 

ม.อ.วิชาการ คณะนิติศาสตร ์  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ประจ�าปี 2555 ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา วันที่ 17 สิงหาคม 2556

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

• การแข่งขันมารยาทไทย จัดโดยเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 นางสาวดรรชนี สงวนวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย

• นายดุริยางค์ นาราภักดีสกุล  ม.4/1, 

นายสห เอมจัด ม.6/1 เข ้ ารอบ 

ชิงชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหา 

ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ภาคใต้ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุม

มหาวทิยาลยัทกัษณิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

สงขลา วันที่ 23 มกราคม 2556

• นายดุริยางค์ นาราภักดีสกุล ม.5/1, 

นายธนดล จันทวงศ์ ม.5/1 การแข่งขัน

ตอบป ัญหาความรู ้ เกี่ยวกับรัฐสภา 

ประจ�าปี 2556 รอบคัดเลือกระดับเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ โรงเรียน

ดีบุกพังงาวิทยายน อ�าเภอเมือง จังหวัด

พังงา วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

• นายดุริยางค์ นาราภักดีสกุล ม.5/1, 

นายธนดล จนัทวงศ์ ม.5/1, นายณฐัชนน 

เหมหงษา ม.4/1, นายชนาธิป อักษร  

ม . 4 / 1  ก า ร แ ข ่ ง ขั น ตอบป ัญห า

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์

ภาคใต้ ส�านักงานคณะกรรมการการ

เลอืกตัง้ ณ คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั

หาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

วันที่ 16 สิงหาคม 2556

• การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับ

มธัยมศกึษาตอนปลาย ครัง้ที ่8 ในงาน ม.อ.วชิาการ 

ประจ�าปี 2556 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

วันที่ 17 สิงหาคม 2556
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 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทยระดับประถมศึกษา เนื่องในวันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนเมืองถลาง  

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 การแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสตรีพังงา จ.พังงา 

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 และเข้ารับเกียรติบัตรในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

รายชื่อนักเรียนและรางวัลที่ได้รับ

1. รายการแต่งกลอนสุภาพ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ห่อเล้ง ชั้น ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2. รายการอ่านเอาเรื่อง นางสาวณัฐกานต์ เหลาแตว ชั้น ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3. รายการเขียนรายงานเชิงวิชาการ นางสาวสุเมตตา กล้าจิต ชั้น ม.6/5 นางสาวขวัญชนก ฤทธิเดช ชั้น ม.6/5 ได้รับรางวัลชมเชย
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 กิจกรรมบูรณาการวันภาษาไทย วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย ในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตร พร้อมพิธีเปิด และช่วงบ่าย

เป็นการแสดงของนักเรียนตามหัวข้องานที่ว่า “เพลินเพลงเพลินตา วัฒนธรรมล�้าค่า  มรดกภาษาไทย”

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  

โรงเรียนเมืองถลางเป็นศูนย์การแข่งขันรายวิชาภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก) 

  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ได้จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย จ�านวน 21 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด  
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  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ตัวแทนระดับ จ�านวน 2 รายการ คือ

 1. การอ่านเอาเรื่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาวอกนิษฐ์ นาคทอง  ชั้น ม.6/1

 2. หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นายเธียร์ คมนา  ชั้น ม.5/1, นางสาวนฤมล ขันอาสา  ชั้น ม.5/1  

และนางสาวแพรวพรรณ พรหมขวัญ  ชั้น ม.5/1

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2556  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ได้จัดแข่งขันรายวิชาภาษาไทยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(หนังสือเล่มเล็ก) ณ  โรงเรียนเมืองถลาง

  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556  ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน 

จ�านวน 21 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ระดับจังหวัด
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 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแสดง

ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ซึ่งเป็นการจัดแสดงเพื่ออธิบาย 

หลักการทางวิทยาศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องควบคู่กันไป 

โดยอาศัยวิธีการทดลอง สาธิต สร้างสถานการณ์ให้เห็นเด่นชัด โดยเน้น

ความตื่นเต้นเร้าใจน่าทึ่ง สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความ

อยากรู้อยากเห็น จนน�าไปสู่ความเข้าใจหลักการและกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถคิดเชื่อมโยงเข้ากับเหตุการณ์หรือ

กจิกรรมในชวีติประจ�าวนัได้ และสดุท้ายสามารถสรปุหรอืคดิค้นดดัแปลง

ให้เกิดรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นทฤษฎีของตนเอง

การแสดง Science Show เป็นการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science 

Communication) ประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้จัดการแสดงต้องการสื่อสารกับผู้ชม

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์กับผู้ชม 

การแสดง Science Show เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังเจตคติ 

ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ท�าให้ผู ้ชมตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของ

วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคน 

ในสงัคม สิง่ทีค่วรค�านงึถงึเพือ่ให้การแสดง Science Show ประสบความ

ส�าเร็จคือการให้การศึกษาในเชิงบันเทิง

ในปี 2555 ได้จัดทีมส่งเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมทั้งในระดับ

ม.ต้น และ ม.ปลาย ได้รับรางวัลติด 1 ใน 3 ทุกรายการ ดังต่อไปนี้ คือ

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

การเรยีนรูใ้นปัจจบุนั หากใช้กระบวนการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนเพยีงอย่างเดยีวจะไม่สามารถพฒันากรอบความคดิของ

ผูเ้รยีนได้เท่าทีค่วร โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนรูเ้พือ่สร้างความตระหนกัทางด้านวทิยาศาสตร์ให้แก่นกัเรยีนต้องกระท�าอย่างต่อเนือ่ง

และมีกิจกรรมส่งเสริมเพื่อกระตุ ้นให้เยาวชนเกิดการเรียนรู ้ มีความเข้าใจถึงปัญหาและสามารถหาวิถีทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

เหมาะสม ตลอดจนแสดงออกทางด้านความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อร�าลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทย 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ทรงค�านวณเวลาการเกิดสุริยุปราคาที่ต�าบลหว้ากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

ในปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองถลาง ได้บรรจุสาระเนื้อหาวิชาโลกดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ

ในทุกช่วงชั้น เป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนทุกคนต้องเรียนรู้ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์จึงจัดโครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 6 (The Astronomy Campus 

Project No.6) ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเมืองถลางขึ้น โดยมี ท่านรองฯ สมชาย บุญรักษา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะน�าไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ประกอบด้วย

กิจกรรมทางดาราศาสตร์ต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

• แข่งขัน Science Show ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

• แข่งขัน Science Show งานวิชาการ ที่โรงเรียนภูเก็ต

วิทยาลัยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

• แข่งขัน Science Show ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

ภาคใต้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
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 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงในการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้เรียนได้รับการฝึกความเป็นผู้น�า รู้จักการปรับตัวด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม การ

สร้างมนุษยสัมพันธ์ และรู้จักการท�างานเป็นกลุ่ม  ซึ่งน�าไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

เป็นการพฒันาและจดุประกายความคดิสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาด้านสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ตามกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างผู้เรียนให้

มคีวามเข้าใจและเหน็ความส�าคญัของสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิตลอดจนเป็นการสร้าง

แกนน�าทีจ่ะน�าความรูท้ีไ่ด้ไปถ่ายทอดให้เพือ่นนกัเรยีน อนัเป็นการส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูจ้าก

สถานการณ์จริง ฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงใน 

การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จากความส�าคัญที่กล่าวมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึง

ตระหนักและได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจ�าปีการศึกษา 2555 ได้จัดขึ้น ณ อุทยาน

วทิยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ระหว่างวนัที ่28-30 มนีาคม 2556

โครงการนักสื่อความหมายชายฝั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าจังหวัดภูเก็ต และโรงแรมเมดิสัน บลู พลาซ่า ภูเก็ต พันวา บีช 

ได้จัดโครงการนักสื่อความหมายชายฝั่งขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ณ บริเวณอ่าวตังเข็น แหลมพันวา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

เกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพและทราบปัญหาด้านสิง่แวดล้อมชายฝ่ัง เสรมิทกัษะการสือ่ความหมายทางธรรมชาต ิและให้โรงเรยีนได้มส่ีวนร่วม

กับชุมชน ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้น�านักเรียนจ�านวน 10 คนเข้าร่วมโครงการ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้น�าความรู้เกี่ยวกับ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งมาใช้ประโยชน์ในการจัดท�าโครงงาน โดยมีกิจกรรมการน�าเสนอโครงงาน 

วันวิชาการ (Open house) ของโรงเรียน อีกทั้งครู 

ผู้ควบคุมยังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ

บคุลากรของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีซึง่สามารถ

น�าไปพัฒนากิจกรรมร่วมกันในอนาคต จึงนับได้ว่า

โครงการนักสื่อความหมายชายฝั่งนี้ เป็นประโยชน์ต่อ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของ

โรงเรียน และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนภูเก็ต 

อย่างแท้จริง

กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์สายส่ง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภารกิจหลักในการผลิตจัดส่งและพัฒนา 

แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง 

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ โดยมีกระบวนการ 

จัดส่งพลังงานไฟฟ้าสู่ผู้บริโภคผ่านเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคใกล้เคียง

ส�าหรบัการจดักจิกรรมค่ายเยาวชนรกัษ์สายส่งเป็นบทบาทการด�าเนนิงานอกีด้านหนึง่

ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับเยาวชนที่จะเติบโตเป็น

ทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญของชาติต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจภายใต้กิจกรรมด�าเนินงานของระบบการผลิตและจัดส่งพลังงานไฟฟ้าของ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่งเสริมโอกาสในการแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาการ 

อยูร่่วมกนั ทัง้เตมิเตม็ประสบการณ์ชวีติในด้านต่างๆ อนัจะน�าไปสูก่ารเป็นทรพัยากรมนษุย์ทีม่ี

คณุภาพทีด่ขีองสงัคมในอนาคต กลุม่สาระฯ วทิยาศาสตร์ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึความส�าคญั

ดังกล่าว จึงได้น�านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งปี 2555 นี้ก็เช่นกัน
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กิจกรรมโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1. กิจกรรมภายในโรงเรียนเมืองถลาง

2. กิจกรรมการแข่งขันนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

โครงการอบรมวิทยากรแกนน�าห้องเรียนสีเขียว เครือข่ายกลุ่มสามเหลี่ยมอันดามัน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กองเสริมสร้างทัศนคติ ฝ่ายบริหาร

และแผนงานการใช้ไฟฟ้า ได้ด�าเนนิโครงการห้องเรยีนสเีขยีวมาตัง้แต่ปี 2541 จนถงึปัจจบุนั 

เพือ่ปลกูจติส�านกึให้นกัเรยีนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั สบืเนือ่งจากปรมิาณการใช้กระแสไฟฟ้า

มีปริมาณสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของประเทศ และการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ 

ตอบสนองความต้องการในการใช้จงึมผีลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอยา่งชว่ยไม่ได ้และยงั

ส่งผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการปล่อยควันจากการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า ดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงจัดให้มี

โครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและพลังงาน 

โดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยตนเองด้วยความสนุกสนาน เพื่อให้เกิดทัศนคติใน

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และปลูกฝังให้เกิดนิสัยประหยัดแล้วน�าไปปฏิบัติจนเป็นปกติ

นิสัย และในปี 2555 นี้ โรงเรียนเมืองถลางได้รับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการอบรมวิทยากร 

แกนน�าห้องเรียนสีเขียว เครือข่ายกลุ่มสามเหลี่ยมอันดามัน โดยมีครูและนักเรียน 

จากโรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียน

สตรีภูเก็ต และโรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปีการศึกษา 2555 วันที่ 17 สิงหาคม 2555

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ�าปี 2555 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สดุดี และ 

น้อมร�าลึกในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเห็นความส�าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการ

พัฒนาประเทศให้เป็นสากลและก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดงออก 

ซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา

ร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงผลงานที่นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าต่อสาธารณชน
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 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

อยากเปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นแปรงสีฟันก็ 3 เดือน แต่นี่ไม่ใช่แปรงสีฟัน ก็รอมานาน เห็น 

กลุ่มสาระอื่นเขาเปลี่ยนแปลงกัน เราก็อยากเปลี่ยนแปลงบ้าง (เราต้องอดทนแม้ใช้เวลา) 

เปลี่ยนแปรงได้แล้ว หมายถึง ให้เปลี่ยนแปรงสีฟัน กลุ่มสาระฯ ศิลปะ เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลง 

(ปรับปรุงใหม่ ใหม่ขึ้น ดีขึ้น แต่ยังไม่ทันสมัย) จากบุคลากรที่มีอยู่ 2 เพิ่มเป็น 3 ตามเป็น 4 5 6  

มีครูดนตรีสากล ครูดนตรีไทย ครูนาฏศิลป์ ครูทัศนศิลป์ ครบสูตร 

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หมวดศิลปะขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าที่มอบแอร์เย็นๆ ให้ ขอบคุณ 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองถลางที่ให้เงินสนับสนุน จ�านวน 162,471 (หนึ่งแสนหกหมื่น

สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) เพื่อให้ส�าหรับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ขอบคุณเพื่อนครูใน 

กลุ่มศิลปะที่ได้ให้การอบรมบ่มเพาะศิษย์ให้เป็นคนดี และสร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏ

แม้เหนื่อยยากล�าบากก็จ�าทน

สาระดนตรีไทย
ชมรมดนตรีไทยโรงเรียนเมืองถลาง  ภายใต้การดูแลของครูสุกานดา  ในระยะเวลาย่างเข้าปีที่ 6 ทางชมรมได้ช่วยเหลืองานชุมชนสัมพันธ์

รวมถึงการบริการแก่หน่วยงานองคก์รต่างๆ จนเปน็ที่นยิมและให้การยอมรับแก่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ให้บริการดนตรีไทยบรรเลงในงาน

พิธีการต่างๆ ทั้งงานมงคล งานท�าบุญทั่วไป งานวางศิลาฤกษ์ งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานศพ และงานอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้  

ยังส่งเสริมการเรียนรู้โดยการเข้าประกวดแข่งขันในรายการต่างๆ 

ในปีการศึกษา 2555 ประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ปี 2555 

ระดับจังหวัด

1. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.ปลาย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ  นายอนิรุทธ์ รักฤทธิ์

2. เดี่ยวขับร้องเพลงไทย  ระดับ ม.ปลาย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ  นายฃัยวัฒน์ โชติช่วง 

3. เดี่ยวซออู้ ระดับ ม.ปลาย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ชนะเลิศ  นางสาวกรกช สกุลทับ 

4. เดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับ ม.ปลาย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวผดุงขวัญ ชูนาค

5. เดี่ยวระนาดเอก ระดับ ม.ต้น รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เด็กชายอนุสิษฐ์ ทวีวงศ์สุนทร

6. เดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับ ม.ต้น รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  เด็กหญิงปราถนา ชีวะเวช

ระดับภาค 

1. เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.ปลาย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายอนิรุทธ์ รักฤทธิ์ 

2. เดี่ยวซออู้ ระดับ ม.ปลาย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  อันดับที่ 4  นางสาวกรกช สกุลทับ

ระดับประเทศ

แข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  อันดับที่ 8  นายอนิรุทธ์ รักฤทธิ์ ม.4/1    

“ได้เข้ามาอยู่ในชมรมดนตรีไทยรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้ช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมดนตรีไทยและเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชน และมีโอกาส

ได้ตอบแทนโรงเรียนเมืองถลางโดยการน�าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและภาคใต้ ขอบคุณกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ขอขอบคุณคุณครูสุกานดาที่ให้โอกาสผม 

ควบคุมฝึกซ้อมดูแลช่วยเหลือผม ส่งเสริมการแข่งขันตั้งแต่มัธยม 2 ช่วยเหลือในทุกเรื่องจนท�าให้ผมประสบความส�าเร็จได้ในวันนี้ และที่ขาด 

ไม่ได้คือ นายอรรถพล จ�าปาทอง มือกลองควบคุมจังหวะ นายนิพพิชฌน์ ชมพู 

ก�ากับจังหวะ น.ส.สุนีรัตน์ สุเมนทร์ ถ้าไม่มีบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผมคงจะ 

ไม่สามารถยืนตรงจุดนี้ได้ ขอบคุณจริงๆ ครับ” อนิรุทธ์ รักฤทธิ์
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 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ..กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นาฏศิลป์ไทย
ครฝูนและครป็ูอบ ครสูอนวชิานาฏศลิป์ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างผลงานนกัเรยีนให้มคีณุภาพ ทัง้ความรูแ้ละศลิปะ

ในการแสดงต่างๆ ได้บอกเล่าความรู้สึกส่วนหนึ่งแก่นักเรียนว่า “นาฏศิลป์ไทย เป็นวิชาเรียนชั้นสูง ครูทั้งสองอยากให้

นกัเรยีนจงภาคภมูใิจในวชิานาฏศลิป์ไทย และพยายามสร้างสรรค์ผลงานของตวัเองให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่ทกุคน อย่าอาย

หรือดูหมิ่นศิลปะของชาติไทย จงจ�าไว้ว่าใครดูหมิ่นศิลปะ ก็คือคนที่ดูถูกบรรพชนตัวเองด้วย”

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับจังหวัด ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ชุดร�าวงมาตรฐาน ม.ปลาย

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

งานประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
วันที่ 24 มกราคม 2556

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ จ.ภูเก็ต ได้รับรางวัล 
เหรียญทองระดับจังหวัด ประเภทไทยอนุรักษ์

ระดับ ม.ปลาย (ชุดระบ�ากรับ)

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ จ.ภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับจังหวัด 
ประเภทไทยอนุรักษ์ระดับ ม.ต้น (ชุดระบ�ากรับ)

กิจกรรมวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2555 งานเลี้ยงน�้าชาเพื่อหางบประมาณ
ในการสร้างโดม

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับจังหวัด ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดนางกอย
ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556

งานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับจังหวัด ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชุดร�าวงมาตรฐาน 
ม.ต้น ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2556
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ก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรอืประชาคม

อาเซียน ในปี พ.ศ.2558 เราทุกคนควรรู้จักเกร็ดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ 

อาเซียนให้มากขึ้น และที่จะพาไปท�าความรู้จักกันในวันนี้ก็คือเรื่องราวของ 

"อาเซียน+6" ที่ ได ้ยินชื่อกันบ ่อยๆ แต ่หลายคนอาจจะยังสงสัยว ่า   

"อาเซียน+6" นี้คืออะไร หากใครยังไม่รู้จัก ตามมาอ่านกันเลย

 อาเซียน+6 จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร
ส�าหรับ "อาเซียน+6" ก็คือการรวมกลุ ่มกันของ 16 ประเทศ ที่ 

ประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุส

ซาลาม, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์, ไทย 

และเวียดนาม รวมกับประเทศที่อยู่นอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ จีน, ญี่ปุ่น, 

เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งหากนับจ�านวนประชากรใน

กลุ่มนี้แล้ว จะพบว่า อาเซียน+6 มีประชากรรวมกันกว่า 3 พันล้านคน หรือคิด

เป็น 50% ของประชากรโลกเลยทีเดียว

หลายคนอาจจะสงสัยว่าท�าไมอาเซียนต้องรวมกลุ่มกับอีก 6 ประเทศ

นอกอาเซียนด้วย ค�าตอบก็คือ การรวมกลุ่มอาเซียน+6 นี้ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถของกลุม่ในการลงทนุ การท�าการค้า ฯลฯ ให้มศีกัยภาพสามารถแข่งขนั

กบัภมูภิาคอืน่ๆ เช่น สหภาพยโุรป นอกจากนีย้งัเป็นการเตรยีมท�าข้อตกลงการ

เปิดการค้าเสรีด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น พร้อมกับผนวกก�าลังของ

แต่ละกลุ่มการค้าเข้าด้วยกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถด�าเนิน

เศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

 ความเป็นมาของ อาเซียน+6  
ที่มาของแนวคิด "อาเซียน+6" นี้ เริ่มขึ้นครั้งแรกในระหว่างการประชุม

รฐัมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน-ญีปุ่น่ (AEM-METI) และ AEM+3 (จนี ญีปุ่น่ เกาหล)ี 

ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซยี เมือ่เดอืนสงิหาคม พ.ศ.2549 โดยญีปุ่น่

เสนอให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาควิชาการ (Track II) ของกลุ่มประเทศ East Asia 

Summit (EAS ประกอบด้วยอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

และอินเดีย) ท�าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Comprehensive Eco-

nomic Partnership in East Asia (CEPEA) ซึ่งเป็น FTA ระหว่างประเทศ

อาเซียน+6 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์)

จากนั้น ในการประชุม East Asia Summit ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 

มกราคม พ.ศ.2550 ณ เมืองเชบู ประเทศฟิลิปปินส์ ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบ

ให้ด�าเนนิการศกึษาเรือ่งดงักล่าว โดยประเทศญีปุ่น่ได้จดัประชมุร่วมกนัระหว่าง

นกัวชิาการซึง่เป็นตวัแทนของแต่ละประเทศครัง้แรกในเดอืนมถินุายน พ.ศ.2550 

เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดท�าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ

อาเซียน+6 (CEPEA) 

ทั้งนี้ กลุ่มนักวิชาการได้ประชุมร่วมกันทั้งหมด 6 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ.

2550 - พ.ศ.2551 ก่อนจะได้ผลสรุปว่า หากมีการจัดท�าความตกลงการค้าเสรี

ระหว่างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) จะท�าให้เกิดความสะดวกในด้านการค้า

และการลงทนุ ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกจิ พลงังาน สิง่แวดล้อม เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 ASEAN  “สานฝันสู่ประชาคมอาเซียน” 

เมื่อได้ข้อสรุปดังนี้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงมีมติให้ศึกษาความเป็นไปได้

เกี่ยวกับการจัดท�าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+6 (CEPEA) 

ในระยะที ่2 โดยเน้นเรือ่งความร่วมมอื (Cooperation), การอ�านวยความสะดวก 

(Facilitation) และการเปิดเสร ี(Liberalization) ทีจ่ะช่วยสร้างความสามารถของ

ประเทศสมาชิกเพื่อรองรับการเปิดเสรีภายใต้อาเซียน+6 (CEPEA) 

ทั้งนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม พ.ศ.2552 กลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญก็ได้ข้อสรุปว่า การจัดท�าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ

อาเซยีน+6 (CEPEA) ควรให้ความส�าคญัเรือ่งความร่วมมอืเป็นอนัดบัแรก พร้อม

กบัเน้นพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในแต่ละประเทศ รวมทัง้การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(Transfer of Technology) และสร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งควรพิจารณาจัดตั้งกองทุนเอเชียตะวันออกเพื่อช่วย

รองรบัโครงการความร่วมมอืทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้ และสร้างพืน้ฐานส�าหรบั

การพัฒนาต่อไป

 ประโยชน์ของการรวมกลุ่มอาเซียน+6  
จากรายงานการศึกษาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เมื่อปี พ.ศ.2551 และ  

พ.ศ.2552 พบว่า การจัดท�าความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศอาเซียน+6 

(CEPEA) จะท�าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศเอเชีย

ตะวันออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.11% หรือหากวัดเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว 

ค่าผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศจะเพิม่ขึน้ 3.83% และเมือ่ดเูฉพาะของประเทศ 

ไทยแล้ว จะพบว่าค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจะเพิ่มขึ้นถึง 4.78% เลย 

ทีเดียว ในขณะที่ประเทศ+6 มีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น 2.6%

นอกจากนี้ อาเซียน+6 จะช่วยปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจให้แก่ประเทศสมาชิก ดังนี้ 

1. ขยายอปุสงค์ภายในภมูภิาค (Domestic demand within the region)

2. เพิ่มประสิทธิผลทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเน้นความช�านาญใน

การผลิตสินค้าของแต่ละประเทศ (Product specialization)

3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศ

สมาชิก โดยเฉพาะเรื่อง Logistics ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะน�าไปสู่การลด 

ช่องว่างของระดับการพัฒนาในแต่ละประเทศสมาชิก รวมถึงการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจที่แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ CEPEA จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมทาง 

การค้าลง อันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Harmonized  

market rules) ดังจะเห็นได้ว่า หัวใจส�าคัญที่ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มกันเป็น

อาเซยีน +6 กค็อื ผลประโยชน์ทางด้านความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ รวมทัง้พฒันา

ทรพัยากรมนษุย์เป็นหลกั ซึง่แน่นอนว่าการรวมกลุม่กนัเช่นนีจ้ะช่วยให้ประเทศ

สมาชิกได้ประโยชน์มหาศาล อีกทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของ

แต่ละประเทศให้สูงขึ้น เพื่อแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้อีกด้วย

เกร็ดความรู้...อาเซียน+6 คืออะไร ?
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 ธารนำ้าใจสู่..โรงเรียน 

 รายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างอาคาร “ตันติพิริยะกิจ”

1. คุณธวัช  ตันติพิริยะกิจ บริจาค 170,000 บาท

2. คุณพรพรรณ  สิทธิชัยวิจิตร (ตันติพิริยะกิจ) บริจาค 150,000 บาท

3. คุณพิริยะ  ตันติพิริยะกิจ บริจาค 100,000 บาท

4. สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเมืองถลาง บริจาค 100,000 บาท

5. คุณอุทัย  ฉวีพงษ์ประทีป บริจาค 30,000 บาท

6. คุณเบญจา  จินดาพล บริจาค 10,000 บาท

 รายชื่อผู้บริจาคเป็นครุภัณฑ์และอื่นๆ สร้างอาคาร “ตันติพิริยะกิจ”

1. คุณเชาว์เลิศ  จิตต์จ�านง บริจาคแอร์ 1 เครื่อง

2. คุณรณชัย  จินดาพล บริจาคดินถม อุปกรณ์ก่อสร้าง และให้ช่างก่อสร้างของบริษัทมาช่วยควบคุมงาน

3. คุณอนันต์  ดีทะเล (ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2555)  บริจาคถังบ�าบัด 1 เครื่อง

4. คุณรังสฤษ์  มณีศรี บริจาคบอร์ด  1 ชุด

5. คุณประพันธ์  นวลพลับ บริจาคพัดลมวงจร  3 เครื่อง

6. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง บริจาคโซฟา  1 ชุด

7. คุณธนัญชัย  พลศรี บริจาคสวนหย่อมหน้าอาคาร

8. คุณอ�าพร รุยันต์ (ร้านเพื่อนศิลป์ แอดเวอร์ไทซิ่ง) บริจาคป้ายรายนามผู้บริจาค และงานสติ๊กเกอร์กระจกทั้งหมด มูลค่า 10,000 บาท
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