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เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อ ำนวยกำร
โ ร ง เ รี ย น น ค ร ส ว ร ร ค์ ,        
คณะผู้บริหำรและตัวแทนครู
เข้ำร่วมบันทึกวิดีโอเฉลิมพระ
เกียรติ เน่ืองในวันคล้ำยวันพระ
รำชสมภพของสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 
พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
ณ สถำนี วิทยุ โทรทัศ น์แห่ ง
ประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก 
NBT เมื่อในวันที่ 12 สิงหำคม  
2565

ฝ่ำยบริหำร หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และ
คณะครุ นักเรียนและตัวแทนสภำนักเรียน ร่วม
กิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
พิธีถวำยเครื่องสักกำระสมเด็จพระนำงสิริกิต ต์ิ 
พระบรมรำชินีนำถ พระพันปีหลวง ณ บริเวณพิธี
หอประชุมโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหำคม 
พ.ศ. 2565 เวลำ 7.50 น.

ดร.จงกล  เดชปั้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค,์ รองฯ ธิชำพร  ยอดกัณหำ รอง
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร และคณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ได้มี
กำร จั ด พิ ธี ล ง นำมบั นทึ กค วำม เ ข้ ำ ใ จ  เ รื่ อ ง  ก ำ ร จั ด ต้ั ง ศู น ย์ สอบ  TOEFLITP
โรงเรียนนครสวรรค์ กับ Institute of International Education (IIE) ลงนำมร่วมกับ 
Dr. Jonathan Lembright เมื่อวันที่ 25 สิงหำคม 2565

ในวันที่  9 สิงหำคม 2565 
ผู้บริหำร คณะครู และนักเรียน
ร่วมบริจำคโลหิต “ต่อชีวิตเพ่ือน
มนุษย์” ร่วมกับโรงพยำบำล
สวรรค์ ประช ำรั กษ์  ณ ห้ อ ง
ประชุม อำคำร 100 ปี
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งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนนครสวรรค์                                                          
โทร : 056-221151 โทรสาร : 056-231-812
บรรณาธิการ : นำยธรธร  จันทร์มะลิ                                                                   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นำงเสำวรส แขวงนคร , นำงสำวชมพนุท ค ำธรรม                                       
ภาพ/ข้อมูล :  ทีมงำนประชำสัมพันธ์โรงเรียนนครสวรรค์                                                                                    
ท่ีปรึกษา : นำงสำวจงกล เดชปั้น ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครสวรรค์ ,                 
นำงจินตนำ พรมชัยชนะ รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป  

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนครสวรรค ์จัด
โค รงกำ รขับ เคลื่ อ นกำ รจัดกำ ร เ รียน รู ้เ ชิ ง รุก  ACTIVE  
LEARNING สู่กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ และ
พฒันำสมรรถนะผูเ้รยีนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 15 สิงหำคม  
2565

โรงเรยีนนครสวรรค ์ไดร้บัรำงวลั IQA AWARD ระดบั ยอดเยี่ยม ประจ ำปีกำรศกึษำ 2564
ประเภทสถำนศกึษำขนำดใหญ่พิเศษระดบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

ลูกม่วงขำว นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์กวำดรำงวัล
วิทยำศำสตร ์จำกหลำยสถำบัน งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์
แห่งชำติ ปี 2565
ดร. จงกล   เดชป้ัน ผูอ้  ำนวยกำรเชี่ยวชำญโรงเรยีนนครสวรรค ์
เปิดเผยว่ำ โรงเรียนนครสวรรค ์โดยนำงธิชำพร ยอดกัณหำ 
รองผูอ้  ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร ได้มอบหมำยให ้นำย
สมำน สุขสุ่ม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรูว้ิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยี พรอ้มคณะครูอำจำรย ์น ำนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน
ทำงวิทยำศำสตร ์ในช่วงสัปดำห์วันวิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ ปี 
2565
โดยส่งตวัแทนนักเรยีนไปเขำ้รว่มกำรแข่งขันตำมมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆ ได้แก่ มหำวิทยำลัยนเรศวร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสว ร รค์  มหำวิทยำลัย ร ำชภัฏก ำ แพง เพชร  และ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ผลกำรแข่งขันปรำกฏว่ำ 
นักเรียนของโรงเรียนนครสวรรคส์ำมำรถควำ้รำงวัลชนะเลิศ 
รองชนะเลิศและรำงวลัชมเชยไดห้ลำยรำงวลั

นักเรยีนโรงเรยีนนครสวรรค ์เขำ้รว่มกำรแข่งขันทกัษะทำง
วิ ชำกำ ร  กำรวำดภำพวิ ทยำศำสตร์ ใน งำนสัปดำห์
วิทยำศำสตร ์จัดโดยมหำวิทยำลัยนเรศวร โดยไดร้ับรำงวัล
ชนะเลิศ กำรประกวดวำดภำพวิทยำศำสตร์ ได้ไปต่อ
ระดบัประเทศ

นำยตน้รกั วงคร์อด นักเรยีนระดบัชัน้ ม.5/1 โรงเรยีนนครสวรรค ์เขำ้รว่มกำรประกวดสนุทร
พจนภ์ำษำไทยรำงวลัถว้ยพระรำชทำนพระเจำ้ลกูเธอเจำ้ฟำ้พชัรกิติยำภำนเรนทิพยวลีเน่ืองใน
โอกำสก่อตัง้ 100 ปี มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ไดร้บัรำงวลัชมเชย และเงินรำงวลั 1,000
บำท โดยครูเสำวรส แขวงนคร เป็นผูฝึ้กสอนและน ำนักเรยีนเขำ้รว่มกำรแข่งขัน


