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ฉบับที่ ๗/๕๙

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผู้อานวยการจันทร์ เพ็ชรยิ้ม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน อาเภอท่าตะโก ณ ห้องประชุมอาเภอท่าตะโก
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้อานวยการ จันทร์ เพ็ชรยิ้ม ร่วมแสดงความยินดี
กับนายจักรกฤษ สนอ่วม ในการรับตาแหน่ง ผู้อานวยการ
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม ตาบลช่องแค อาเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้อานวยการ จันทร์ เพ็ชรยิ้ม นาคณะรองผู้อานวยการ
แสดงความยินดีกับ นายวิเชียร จูห้อง ในการรับตาแหน่ง นายอาเภอท่าตะโก
ณ ที่ว่าการอาเภอท่าตะโก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้อานวยการ จันทร์ เพ็ชรยิ้ม ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ อาเภอท่าตะโก
ณ ห้องประชุมอาเภอท่าตะโก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้อานวยการ จันทร์ เพ็ชรยิ้ม ประชุมครูและบุคลากร
ประจาเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พร้อมมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด
เพื่อสร้างกาลังใจให้กับครูบุคคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ศูนย์ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนท่ าตะโกพิทยาคม ๑๔๐ หมู่ ๑๓ ต.ดอนคา อ.ท่ าตะโก จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖ ๒๔๙๔๑๙ โทรสาร ๐๕๖ ๓๖๐๕๖๕

-๑-

ฉบับที่ ๗/๕๙

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง : โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง ส่งเสริมให้นักเรียนทากระทงจากวัสดุธรรมชาติร่วมถวายวัด
ในอาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผู้อานวยการ จันทร์ เพ็ชรยิ้ม ให้กาลังใจนักเรียนในการแข่งขัน
รายการเครื่องลมไม้และเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.ปลาย
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ผู้อานวยการ จันทร์ เพ็ชรยิ้ม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะ
งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๙

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม รับการประเมิน
โครงการ “เยาวชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

ศูนย์ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนท่ าตะโกพิทยาคม ๑๔๐ หมู่ ๑๓ ต.ดอนคา อ.ท่ าตะโก จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖ ๒๔๙๔๑๙ โทรสาร ๐๕๖ ๓๖๐๕๖๕

-๒-

ฉบับที่ ๗/๕๙

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนขานุวิทยา ศึกษาดูงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕5๙
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พลังแห่งความภักดี : โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และร่วมราลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จังหวัดนครสวรรค์
ผู้อานวยการ จันทร์ เพ็ชรยิ้ม พร้อมคณะรองผู้อานวยการ ครูเเละบุคลากร
ทางการศึกษา ร่วมเเสดงความยินดี กับผู้อานวยการ ศรีภาวรรณ ไสโสภา
ในโอกาสทีไ่ ด้รับตาเเหน่งผู้อานวยการ โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กองลูกเสือโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีถวายบังคม
พระบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ สวนนวนันท์

ศูนย์ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนท่ าตะโกพิทยาคม ๑๔๐ หมู่ ๑๓ ต.ดอนคา อ.ท่ าตะโก จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖ ๒๔๙๔๑๙ โทรสาร ๐๕๖ ๓๖๐๕๖๕

-๓-

ฉบับที่ ๗/๕๙

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
จัดพิธีแปรอักษรถวายความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ศูนย์ ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนท่ าตะโกพิทยาคม ๑๔๐ หมู่ ๑๓ ต.ดอนคา อ.ท่ าตะโก จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐๕๖ ๒๔๙๔๑๙ โทรสาร ๐๕๖ ๓๖๐๕๖๕

-๔-

