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	 ปีการศึกษา	2561

	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน	“ลูกม่วง-ขาว”	ทุกคน	ที่

มีความมานะ	พยายาม	จนจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	

และมัธยมศึกษาปีที่	6	ประจำาปีการศึกษา	2561	ซึ่งเป็นหลักสูตร

การศึกษาภาคบังคับ	และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ยุทธศิลป์  จินด�ม�ตย์
ผู้อำานวยการสถานศึกษา

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

สาร จากผู้อ�านวยการโรงเรียน

การทีน่กัเรยีนประสบความสำาเรจ็ในการเรียนในคร้ังนี	้ทกุคนได้รับวฒุกิารศกึษาเหมอืน

กัน	เท่าเทียมกัน	แต่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ	ย่อมไม่เท่ากัน	แต่ก็ถือว่าเป็นผล

สำาเร็จในระดับหนึ่ง		นักเรียนบางคนประกอบอาชีพ	บางคนศึกษาต่อ	บางคนประกอบ

อาชพีและศกึษาตอ่พรอ้มกนั	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจังหวะโอกาส		และความสามารถของแต่ละ

บคุคล	ไมว่า่นกัเรยีนจะเลอืกเสน้ทางใด	ขอใหน้กัเรยีนประสบความสำาเร็จในสิง่ทีน่กัเรยีน

เลือกและตัดสินใจ	อย่าให้มีอุปสรรคมาบั่นทอนจิตใจ	และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข	

	 สุดท้ายต้องขอขอบคุณ	 คณะครู	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และคณะกรรมการสถาน

ศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนทกุทา่น	ทีใ่หก้ารสนบัสนนุ	ส่งเสริม	ร่วมกนัพัฒนา	นกัเรียน	

โรงเรยีนใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์องการจัดการศกึษา	ขออำานาจคณุพระศรีรัตนตรัย	

จงดลบันดาลให้ทุกท่าน	มีความสุข	ความสำาเร็จ	และความสมหวังทุกประการ
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บทกลอนก่อนล�   ม.3  และ  ม.6  (ประจำ�ปีก�รศึกษ�  2561)
 ฟ้�สว่�ง    กระจ่�งแจ้ง    แต้มสีสัน ต้นแต้นั้น   ผลิใบ   ใจห่วงห�

ทิ้งกิ่งใบ    เกลื่อนกล�ด    ร�ดพสุธ� อีกไม่ช้�   ต้นกล้�   จะงอกง�ม

ศิษย์  ค.ม.พ.    นั้นก็เป็น    เช่นต้นกล้� ถึงเวล�    ต้องไป    ไกลสถ�น

เพื่อต�มฝัน    จุดหม�ย    อุดมก�รณ์ ภ�พวันว�น    ยังติดมั่น    ฉันกับเธอ

เสียงพลิ้วไหว    พูดไมค์    เศร้�ใจนัก ศิริลักษณ์    มักจะล้อ    ย�มเจ้�เผลอ

ศักดิ์สิทธิ์เล่�    เจ้�นั่งยิ้ม    กับเพื่อนเกลอ บ้�งละเมอ    ที่ศ�ล�    พ�สุขใจ

เกือบส�มปี    หกปี    ที่เรียนรำ่� ยังจดจำ�    ดำ่�ดื่ม    มิลืมได้

ล�นพระพุทธ    โต๊ะอ�ค�ร   บ้�นของใจ ทุกส�ยใย   คือคว�มรัก  ประจักษ์จริง

คุณธรรม    อัตลักษณ์    จักกึกก้อง เคยได้ท่อง    ทุกเช้�    เฝ้�ขับข�น

จ�กนี้ไป    คงเป็น    แค่วันว�น ให้ผส�น    คุณธรรม    นำ�ชีวี

เจ้�โบกมือ    พร้อมคำ�ว่�    ขอล�ก่อน แล้วจะย้อน    คืนถิ่น    ถวิลห�

ล�พี่น้อง    คลองเมือง    พิทย� แล้วจึงม�    กร�บล�    ครูอ�จ�รย์

จักจ�รึก    พระคุณครู    ผู้ส�นก่อ จักมิลืม    ค.ม.พ.    ทุกทุกสิ่ง

จักน้อมนำ�    คำ�ครู    สู้ติติง ศิษย์ช�ย-หญิง  ม่วง-ข�ว  ขอก้�วต�ม

น�ยณัฐวุฒิ ทิศกระโทก
ประพันธ์	

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน		ปฏิบัติราชการแทน
รองผู้อำานวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม	

สาร จากรองผู้อ�านวยการ
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	 ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ	นักเรียนชั้น	ม.3		และ	ม.6		ที่จบการศึกษา

ในครั้งนี้		การจบการศึกษาของลูก	ๆ	คือความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่	แต่คงไม่มีอะไร

จะเทยีบกบัส่ิงท่ีจะเกดิขึน้ในชวีติของลกู	ๆ 	ทัง้หลาย	ตอ่ไปในอนาคตได	้อนาคต

ทีจ่ะเตม็ไปดว้ยความทา้ทายและโอกาสดีๆ	ขอใหก้า้วเดนิตอ่ไปด้วยความมุง่มัน่		

ตั้งใจ		และพยายามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของตัวเองต่อไป		ขอให้โชคดีทุกคน

	 วันเป็นสิ่งที่ตั้งไว้	 เวลาเป็นสิ่งที่ต้องเดินและก้าวตามไป	 อนาคตเป็นสิ่ง

ที่ต้องตั้งม่ันมุ่งหวังเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำาเร็จ	 และแล้ววันเวลาก็มาถึงสำาหรับ

ลูกนักเรียน	ม.3	และ	ม.6	ที่รักทุกคน	ต้องอำาลาจากรั้วม่วงขาว	แห่งนี้	เพื่อไป

ทำาหน้าที่ตามที่มุ่งหวังไว้	 ครูหวังว่านักเรียนจะนำาความรู้	 ความมีระเบียบวินัย	

ความรับผิดชอบ	 และรู้หน้าที่ของตนเองที่ต้องปฏิบัติ	 ซ่ึงได้จากสถาบันแห่งนี้	

ไปพฒันาตนเอง	เพือ่ใหเ้กดิทกัษะชวีติการดำารงตน	อยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ

และขอให้เจริญก้าวหน้าสมดั่งปรารถนาทุกคน

น�งสิริกร  แสงสว่�ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

น�ยสุรศักดิ์ หงษ์คำ�
หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ

	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงบความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และชั้น

มธัยมศกึษาปีท่ี	6	สำาเรจ็การศึกษาในปกีารศึกษา	2561	ครขูอใหน้กัเรยีน

ทุกคน	ก้าวออกจากรั้วม่วงขาว	ประสบผลสำาเร็จและประกอบอาชีพให้

เจริญก้าวหน้าสถาพรสืบไป

	 	 รักและคิดถึงลูกๆ	เสมอ

น�งส�วนร�ก�นต์ โนนกระโทก

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารวิชาการ

ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ
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หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารส่งเสริม
และบริการ

คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม

ปฏิบัติราชการแทน	
รองผู้อำานวยการสถานศึกษา

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนา และวัฒนธรรม

สายสนับสนุนการสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

น�งส�วปัทม� เหิมส�รจอด
ครูปฏิบัติก�รสอน

น�ยพุทธิพงศ์ นิตย์ด่�นกล�ง
ครูปฏิบัติก�รสอน

ครูชำ�น�ญก�ร

ครู ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ

ครูชำ�น�ญก�รพิเศษ
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 พธิีไหว
้ครูประจำำปกีำรศกึษำ 2561
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กจิกรรมวันพ่อ

กจิกรรมวันแม่
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การแข่งขันหมากรุก หมากฮอส

กิจกรรมสง่เสรมิทำงวิชำกำร

แข่งขันแต่งกายร�าวงย้อนยุค
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กิจกรรมสนุทรภู่

วันที่	26	มิถุนายน	2561	
	 1)	 	วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
	 2)	 	หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์
	 3)	 	โครงงานอาชีพ
	 4)	 	KlongMaung	Got	Talent

21



อบรม
คณุธรรมจริยธรรม และขบัข่ีปลอดภั

ย

24



กิจกรรมถวำยเทยีนพรรษำ

ลอยกระทงว่ิงวำ่ว เผำขำ้วหลำม
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 โคร
งกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ โรคตดิตอ่ทำงเพศสัมพั
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