
➤ปฐมนิเทศ
นักเรียน
➤เทศบาลเมือง
นางรองเยี่ยมชมการ
สร้างสนามกีฬา
➤คณะบริหารนิเทศ
ห้องเรียน

ข่าว
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ภาพ
นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

นายสราวุธ ฉิมกูล

ออกแบบ
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ร.ร.นางรองพิทยาคม
137 หมู่ 12 ต.นางรอง

อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์

   เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้จัดกิจกรรมนิเทศนักเรียนเพ่ือ
ช้ีแจงการเรียนออนไลน์ กฎระเบียบตา่งๆตลอดจนการปฏิบัตติวัตามมาตราการป้องกันสถานการณ์
โรคไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษาตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวสาธารณสุข 
ในการน้ีโรงเรียนนางรองพิทยาคมได้มีการแบ่งนักเรียนมาเรียนแบบ ON Site เป็นระดับช้ัน

ปฐมนิเทศนักรยีนปีการศึกษา 1/2564

ดหมายข่าว  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

 Nangrongphiddhayakhom School

จ

                                  โรงเรยีนนางรองพิทยาคม
                 https://www.facebook.com/nrpsc/                                 สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษามธัยมศึกษาบรุรีมัย ์

       วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองนางรอง นําโดย รองนายกเทศบาลเมืองนางรอง 
นายสมพงษ์ การะเกต พร้อมด้วย ดร.ณัฐวุฒิ เข็มทิศ ศน.ราเมศร นามวงศา ศน.ธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์  
นายนฤพนธ์  เสกรัมย์ เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างสนามกีฬาของโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
โดยมีคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษาให้การตอ้นรับ

Content

เทศบาลเมืองนางรองเข้าเยี่ยมชมการสรา้งสนามกีฬา

ฉบับที 2 ปที 2 ปการศึกษา 2564
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137 หมู่ 12 ต.นางรอง

อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์

   เมื่อวันที่ 15-17 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารนําโดย นางสารภ ีเลไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียน
นายอายปุข่าน สยามประโคนและนางอรพิน ขุนเพ็ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน
นายภาคิน ยิ่งภทัรกิจ ผู้ช่วยผู้อํานวยโรงเรียน เข้าทําการตรวจเยี่ยมและนิเทศห้องเรียนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนมีการตดิตามข่าวสาร ประเมินสถานการณ์ และจัดการ
เรียนทัง้แบบ online และ on site 

คณะผู้บรหิารนิเทศห้องเรยีน

ดหมายข่าว  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

 Nangrongphiddhayakhom School
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➤ยกระดับผล
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กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ครัง้ที่ 1 
ประจําปีการศึกษา 1/2564

ดหมายข่าว  
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ฉบับที 3 ปที 2 ปการศึกษา 2564

   เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 นางสารภ ีเลไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
มอบหมายให้ นายอายปุข่าน สยามประโคน รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน ม.2, 3, 5 และ 6 ครัง้ที่ 1 ประจําปีการศึกษา 
1/2564 โดยมีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครูประจําวิชา และครูที่ปรึกษาร่วมกันดําเนินงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบาย No Child Left Behind (NCLB) ของสํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
บรุีรัมย์



➤ยกระดับผล
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   วันที่ 29 มิถุนายน 2564 คณะผู้บริหารนําโดย นางสารภ ีเลไธสง ผู้อํานวยการโรงเรียน
นายอายปุข่าน สยามประโคนและนางอรพิน ขุนเพ็ง รองผู้อํานวยการโรงเรียน
นายภาคิน ยิ่งภทัรกิจ ผู้ช่วยผู้อํานวยโรงเรียน นําคณะครูและบคุลากรทางการศึกษาร่วมปลกูตน้ไม้
เน่ืองในวันตน้ไม้ประจําปีของชาต ิปี 2564 ทัง้น้ี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
กําหนดให้วันวิสาขบชูาของทุกปี เป็น "วันตน้ไม้ประจําปีของชาต"ิ

นางรองพิทยาคมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2564

ดหมายข่าว  
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เน่ืองในวันตน้ไม้ประจําปีของชาต ิปี 2564 ทัง้น้ี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
กําหนดให้วันวิสาขบชูาของทุกปี เป็น "วันตน้ไม้ประจําปีของชาต"ิ

นางรองพิทยาคมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ 2564

ดหมายข่าว  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

 Nangrongphiddhayakhom School

จ

                                  โรงเรยีนนางรองพิทยาคม
                 https://www.facebook.com/nrpsc/                                 สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษามธัยมศึกษาบรุรีมัย ์

Content

ฉบับที 3 ปที 2 ปการศึกษา 2564



➤ร่วมบริจาค
โรงพยาบาลสนาม

ข่าว
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ภาพ
นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

นายสราวุธ ฉิมกูล

ออกแบบ
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ร.ร.นางรองพิทยาคม
137 หมู่ 12 ต.นางรอง

อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์

   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสนาม อ.นางรอง ( โรงเลื่อยนางรอง อ.นางรอง )
นายไตรเทพ งามกมล ส.ส. เขต 6 จ.บรุีรัมย์ พร้อมด้วย นางสาวเพชรรัตน์ ภมูาศ นายอําเภอ
นางรอง และนายมาโนช ตนัเจริญ นายกเทศมนตรี ร่วมรับมอบของบริจาค จากโรงเรียนนางรอง
พิทยาคม ได้แก่ นาดื่ม และเงิน จํานวน 26,000 บาท โดยมี นางสารภ ีเลไธสง 
ผอ.รร.นางรองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เป็นผู้มอบส่ิงของบริจาคให้กับ
โรงพยาบาลสนามนางรอง เพ่ือเป็นการสนับสนุนและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิาน ตลอด
เพ่ือให้ผู้ป่วยโควิด-19 ให้มีกําลังใจในการรักษาตนเอง

นางรองพิทยาคม รว่มบรจิาคเพ่ือสนับสนบุโรงพยาบาลสนามนางรอง

ดหมายข่าว  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

 Nangrongphiddhayakhom School

จ

                                  โรงเรยีนนางรองพิทยาคม
                 https://www.facebook.com/nrpsc/                                 สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษามธัยมศึกษาบรุรีมัย ์

Content

ฉบับที 5 ปที 2 ปการศึกษา 2564



➤ประชุมคณะ
กรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ข่าว
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ภาพ
นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

นายสราวุธ ฉิมกูล

ออกแบบ
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ร.ร.นางรองพิทยาคม
137 หมู่ 12 ต.นางรอง

อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนนางรองพิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ครัง้ที่ 5/2564 แบบ On Line ผ่าน Line Meeting เพ่ือปรึกษาหารือ วางแผนการดําเนิน
งานของโรงเรียน และขอความเห็นชอบเรื่องตา่งๆ โดยมี นายสรายทุธ เสลารักษ์ 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นประธาน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ดหมายข่าว  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

 Nangrongphiddhayakhom School

จ

                                  โรงเรยีนนางรองพิทยาคม
                 https://www.facebook.com/nrpsc/                                 สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษามธัยมศึกษาบรุรีมัย ์

Content

ฉบับที 4 ปที 2 ปการศึกษา 2564



➤มอบตวันักเรียน
ใหม่
➤กิจกรรมงาน
ศิลปะ วาดภาพ 3 ดี

ข่าว
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ภาพ
นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

นายสราวุธ ฉิมกูล

ออกแบบ
นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

ร.ร.นางรองพิทยาคม
137 หมู่ 12 ต.นางรอง

อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์

   เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้จัดกิจกรรมรับมอบตวันักเรียนใหม่ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี ผู้บริหารและคณะครูดูแลนักเรียนใหม่
และปกครองอย่างใกล้ชิด โรงเรียนได้ปฏิบัตติามมาตราการป้องกันสถานการโรคไวรัสโควิด-19 
ในสถานศึกษา ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกับเน้นยา
ให้ปฏิบัตตินอย่างเคร่งครัด ระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษา เพ่ือความปลอดภยัของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และบคุลากรทุกคน ซ่ึงการรับมอบตวัของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มอบตัวนักเรยีนใหม่ ม.1 และ ม.4

ดหมายข่าว  
 โรงเรียนนางรองพิทยาคม

 Nangrongphiddhayakhom School

จ

                                  โรงเรยีนนางรองพิทยาคม
                 https://www.facebook.com/nrpsc/                                 สํานักงานเขตพืนทกีารศึกษามธัยมศึกษาบรุรีมัย ์

       โรงเรียนนางรองพิทยาคมได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะศึกษานิเทศน์สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาบรุีรัมย์ นําโดย ศน.อภณิญาณ บญุอุไร ในการจัดกิจกรรมแสดงงานศิลปะ
วาดภาพระบายสี 3 มิต ิเพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าอยู่น่าเรียนยิ่งข้ีน โดยสมาชิก
ในชมรมศิลปะนางรองพิทยาคมได้ทํากิจกรรมวาดภาพระบายสีตามผนังอาคารเรียน บันไดทางเดิน
ของอาคารเรียน และพ้ืนอาคารเรียน นอกจากน้ียังได้เยี่ยมชมการก่อสร้างสนามกีฬาของโรงเรียน
นางรองพิทยาคมอีกด้วย

Content

กิจกรรมงานศิลปะ วาดภาพ 3 ดี

ฉบับที 1 ปที 2 ปการศึกษา 2564



โรงเรียนางรองพิทยาคม
จดหมายขาว

11 ตุาคม 2564 

นักเรียนฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19

งานประชาสัมพันธโรงเรียนนางรองพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย

วนัที่ 8 ตุลาคม 2564 งานอนามัยโรงเรียนนางรองพิทยาคมรวมกับโรงพยาบาลนางรอง 
ดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ใหกับนักเรียนที่มีอายุ
ระหวาง12-18 ป เพื่อสรางเกราะปองกันเด็กดวยวัคซีน “เด็กปลอดภัย ผูปกครองอุนใจ 
ครูไรกังวล” เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดภาคเรียน แบบ On Site  โดยมีกลุม
เปาหมายจํานวน 10,152 คน ณ โดมเทศบาลเมืองนางรอง

  
      https://www.facebook.com/nrpsc/              ประประชาสัมพันธ นรพ.  

ฉบับที่ 6 ปที่ 2 ปการศึกษา 2564

https://www.facebook.com/nrpsc/


โรงเรียนหองพักครูคอม
ปกประเมิน

ขาว
ประชาสัมพัน
ธ

วัน
ที่

ชื่อ
เรื่อง.............................
......

จัดทําโดยกลุม
งาน....................
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