
คุ้มดอนคา 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ. 
ฉบับถ่ี ๒/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาท่ีคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี 
นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรย้ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นประธานในพิธี และได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการครู   
ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเป็น   “แม่คนที่ ๒” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. รองผู้อ านวยการศิรินันท์ ยอดฉิมมา 
๒. ครบูุษณ ีบัวรอด 
๓. ครูสลินณา ภูมริัตนไพศา 
๔. ครูภัทรนิทร์ โตเดช 
๕. ครูวันเพ็ญ ลิ้มวรรธนะ 
๖. ครูมาลัย ต้อนแก้ว 
๗. ครูสุภาวดี เนตรทิพย์ 
๘. ครูวริยา ชาติสุทธิ์ 
๙. ครูอัญชลี เวียงนาค 
๑๐. ครูจิรภัทร บุญเรือง 
๑๑. ครูสมฤดี จันทร์สา 
๑๒. ครูวิชุดา ทองหาญ 
๑๓. ครูสุจิราภรณ์ ภัทรจามร 
๑๔. ครูศิริพร จะริวรรณ 
๑๕. ครูลัดดา อัฒพุธ 
๑๖. ครูพรรทิพา นาคจันทร์ 
๑๗. ครูขนิษฐา สกุลวา 
๑๘. ครูกัญญาณัฐ ฤทธิ์บ ารุง 
๑๙. ครูอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุล 
๒๐. ครูอัญชลี อัครวงษ์ 
๒๑. ครปูัทมา แซ่กิม 
๒๒. ครูปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคล 

ค าขวัญวันแม่แห่งชาติพระราชทาน ประจ าปี 2563 
“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”    

โรงเรีฝนถ่าตะโกพิถฝาคม ต าบลดอนคา อ าเภอถ่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนถ่ีการศึกผามัธฝมศึกผา เขต ๔๒ 

งานประชาสมัพันธ ์โรงเรฝีนถา่ตะโกพิถฝาคม ๐๕๖ ๒๔๙ ๔๑๙ www.thatako.ac.th 



 วันอังคารที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรย้ิม ผู้อ านวยการ
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม     
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธี   
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอ าเภอ อ าเภอท่าตะโก      
จังหวัดนครสวรรค์ 

 วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สถานีต ารวจภูธรท่าตะโก อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมตามโครงการ
ต ารวจประสานโรงเรียน (๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท 
ร้านเกม สถานบันเทิง ปัญหาการแข่งขันรถในทาง และความผิดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยเสี่ยง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน ครูฝ่ายพิสูจน์ ครูฝ่ายป้องกัน ครูฝ่ายปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนบ้านท านบ โรงเรียนพนมรอกวิทย า 
และโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม พร้อมเจ้าหน้าที่ต ารวจประสานโรงเรียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา อาคาร ๔ 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

คุ้มดอนคา 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ. 
ฉบับถ่ี ๒/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงเรีฝนถ่าตะโกพิถฝาคม ต าบลดอนคา อ าเภอถ่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนถ่ีการศึกผามัธฝมศึกผา เขต ๔๒ 
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ฉบับถ่ี ๒/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดพิธีมอบธงคณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ โดยมีนายจันทร์เทพจ์  เพ็ชรย้ิม ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบธงคณะกรรมการนักเรียน     
สภานักเรียน จากปีการศึกษา ๒๕๖๒ สู่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
 ในพิธีในครั้งนี้มี นายสุรพัด เส็งเอ่ียม ประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่งมอบธงให้กับ นายอธิปบดี ค้าวัตถุ ประธาน
นักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นตัวแทนของนักเรียน ในการร่วมมือท ากิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ตลอดจนการร่วมพัฒนา
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งยังส่งเสริมการเป็นผู้น าที่ดี และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมต่อไป 

 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนากานต์ พูลทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒          
ได้รับรางวัลที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดเรียงความโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๖๓ หัวข้อ "จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ” 

คุ้มดอนคา 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ. 
ฉบับถ่ี ๒/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงเรีฝนถ่าตะโกพิถฝาคม ต าบลดอนคา อ าเภอถ่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนถ่ีการศึกผามัธฝมศึกผา เขต ๔๒ 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน    
"ตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ทั่วประเทศ" ประจ าปี ๒๕๖๓ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้  
 ๑. นางสาวหยาดเพชร  สินค้า ม.๖/๑  
 ๒. นางสาวสุกัญญา  ศรีบุญ ม.๖/๑  
 ๓. นายกษิดศิ เห็มกัณฑ์ ม.๖/๑  
 ในการแข่งขันครั้งนี้มี ครูศิริกัลยา อารี และ ครู อัญชนา หาญใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเป็นครูผู้ฝึกสอนและพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โดยของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมแข่งขัน ณ อาคาร ๓ ห้อง ๓๐๘ 

 วันศุกร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เข้าร่วมโครงการ เข้าคิว สร้างวินัย        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยเป็นการเข้าแถวขึ้นรถประจ าทาง เข้าแถวซื้ออาหาร เพ่ือแสดงถึงความเป็นระเบียบ มีวินัย และแบบอย่างที่ดี 
ให้นักเรียนในสถานศึกษาได้ปฏิบัติตาม 

คุ้มดอนคา 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ. 
ฉบับถ่ี ๒/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงเรีฝนถ่าตะโกพิถฝาคม ต าบลดอนคา อ าเภอถ่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนถ่ีการศึกผามัธฝมศึกผา เขต ๔๒ 
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โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการ
สอบสัมภาษณ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ ๑ ปี  รุ่นที่  ๖๐ (๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เขต
นครสวรรค์  

ในการแข่งขันในครั้งนี้ นักเรียนได้รับการควบคุมและฝึกฝนจากครูกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โดยมีนักเรียน
ผ่านการสัมภาษณ์ทั้งหมด ๒ คน ได้แก ่

 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบ "นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU”            
ณ โรงเรียนไฮสคูล รุ่นที่ ๒๔ ปี ๒๐๒๑ - ๒๐๒๒ มีจ านวนทั้งหมด ๒ คน ได้แก่  

นางสาวสุภัควดี บุญชิต นักเรียนชั้น ม.๔/๑  

     - สถานภาพ ตัวจริง ประเทศจีน (หอพัก) เหนือ 

นางสาวสุทินา เอ่ียมทวี นักเรียนชั้น ม.๔/๑   

     - สถานภาพตัวส ารอง 

เด็กหญิงจิราพร  บุญเหลือ นักเรียนชั้น ม.๓/๒ 

     - สอบผ่าน อันดับส ารอง ประเทศจีน 

นางสาวสุภัควดี  บุญชิต  นักเรียนชั้น ม.๔/๑ 

     - สอบผ่าน อันดับส ารอง ประเทศญี่ปุ่น 

คุ้มดอนคา 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ. 
ฉบับถ่ี ๒/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

โรงเรีฝนถ่าตะโกพิถฝาคม ต าบลดอนคา อ าเภอถ่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานเขตพ้ืนถ่ีการศึกผามัธฝมศึกผา เขต ๔๒ 
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 นายจันทร์เทพจ์ เพ็ชรยิ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจ าปี ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เม่ือวันที่ 
๒๐ - ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันตามรายการต่อไปนี้ 
     > การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่ เด็กหญิงคันธมาทน์ แก้วสุวรรณ์ ม.๒/๙ และ เด็กชายกันตพงศ์      
จันทร์แจ้ง ม.๒/๙  โดยมี นางสาวปวิตรา สุขข า เป็นครูผู้ควบคุม (อยู่ล าดับที่ ๑๐ จาก ๓๑ ทีม) / นายคุณานนท์ สุขจิตร ม.๓/๑ และ 
เด็กชายนรภัทร หล้าศักดิ์ ม.๓/๑ โดยมี นางสาววริยา ชาติสุทธิ์ เป็นครูผู้ควบคุม (อยู่ล าดับที่ ๑๕ จาก ๓๑ ทีม)  
     > การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวธาวินี ป้อมยุคล ม.๖/๑ และ นายกษิดิศ เห็มกัณฑ์ ม.๖/
๑ โดยมี นางสาวญาณิศา สอนบุญเกิด เป็นครูผู้ควบคุม (อยู่ล าดับที่ ๒๑ จาก ๓๒ ทีม) / นายจาฏุพจน์ แสงกล้า ม.๖/๓ และ         
นายจิณณาพัต แสงกล้า ม.๖/๓ โดยมี นางนงลักษณ์ ต่วนชัย เป็นครูผู้ควบคุม (อยู่ล าดับที่ ๕ จาก ๓๒ ทีม) 
     > การแข่งขัน "เกมส์ ๒๔" ระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่ เด็กชายศักดินนท์ สุขสม ม.๑/๒ (เข้ารอบ ๓๒ คนสุดท้าย) , เด็กหญิงพัทธรธิดา 
สุขแจ่ม ม.๒/๙ (เข้ารอบ ๑๖ คนสุดท้าย) และเด็กหญิงจิราพร บุญเหลือ ม.๓/๒ (เข้ารอบ ๑๖ คนสุดท้าย)  
     > การแข่งขัน "เกมส์ ๒๔" ระดับชั้น ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวพิชญาภัค พฤทธิสาริกร ม.๖/๒ (เข้ารอบ ๑๖ คนสุดท้าย) โดยมี  
นายสุขุม กุมมาน้อย เป็นครูผู้ควบคุม 
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