ขาวคราวในรั้วเหลือง –น้ําเงิน
สรุปผลการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิน่ ระดับกลุม
การศึกษาทองถิน่ ที่ 18 ระหวางวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 จังหวัด
กําแพงเพชร ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
1.เด็กชายธีรภัสกร จันทรแจง ไดที่ 10 เกียรติบัตร วิชาภาษาไทย
2.เด็กชายรณชัย มาตยเฮือง ไดที่ 10 เกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร
3.เด็กหญิงสกุลธิดา ศรีสุข ไดที่ 8 เกียรติบัตร วิชาสังคม
4.เด็กหญิงชนนิกานต มาษิต ไดที่ 1 เหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1.เด็กหญิงณัฐชา ทราฤทธิ์ ไดที่ 2 เกียรติบัตร วิชาภาษาไทย
2.เด็กชายภูวดล ลักษณาวงษ ไดที่ 1 เกียรติบัตร วิชาคณิต
3.เด็กชายวิชัยยุทธ บุญเขตร ไดที่ 4 เกียรติบัตร วิชาวิทยาศาสตร
4.เด็กชายภูมิพัฒน วงษาบุตร ไดที่ 2 เกียรติบัตร วิชาสังคม
5.เด็กชายดุลยทรัพย นามเชื้อ ไดที่ 9 เกียรติบัตร วิชาภาษาอังกฤษ
#ภาษาไทย โดยครูกาญจนา พลสงฆ /ครูนิภาพร กอนจันเทศ
#คณิตศาสตร โดย ครูเสวลักษณ กลั่นธูป
#วิทยาศาสตร โดยครูพิทยา หังสพฤษ /ครูสุพัตรา เนียมสุวรรณ
และครูปานลดา เอกนวพุฒิพันธุ
#ภาษาอังกฤษ โดยครูชลาลัย ทับทวี/ ครูจันทิชา ราชคฤห
#สังคมศึกษา โดยครูอํานวย ฟองออน /นางเรืองอุไร ชวยอุระชน

วันเสารที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายนิเวศน นอย
อ่ํา นายกเทศมนตรีเมืองบางมูลนาก ไดกลาวเปดงานกิจกรรมดนตรี
เพื่ อ ประชาชนและถนนคนเดิ น ประจํ า ป 2560 พร อ มด ว ย
นายอรร ณ
ณพพ ตั้ ง กิ ต ติ ถ าวร นนาย
าย วี ร ศั ก ดิ์ ปานอุ ดดมลั
มลั ก ษ ณ
รองนายกเทศมนตรีเมือ งบางมูลนาก และสมาชิก สภาเทศบาลฯ
ณ ลานคนเมือง ถนนคนเดินบางขี้นาก โดยมีประชาชนรวมรับชม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก ซึ่งโรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล นําโดย
ผอ.สมคิ
ผอ ด จันทรคณา คณะครู และนักเรียนสงรายการแสดงรวมกับ
หนวยงานตางๆในชุมชน เพื่อเทิดพระเกียรติและรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เอกสารประชาสัมพันธ
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
ปที่ 16 ฉบับที่ 11 เดือน มีนาคม 2560

สื่อสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
แผนงานความสัมพันธกับชุมชน
โดย : ทีมงานตะวันยิ้มแฉง
คุณครูธนิตา อินทมานนท : บรรณาธิการ
คุณครูกาญจนา พลสงฆ , คุณครูพรรณวิภา อินทิม
คุณครูสมวาสนา สิทธิดํารงการ , คุณครูน้ําทิพย ทองยิม้
คุณครูเกวลิน พฤฒิวรรณ

ขอบคุณคุณครูทกุ กลุมสาระที่ทุมเทชวยกันอยางเต็มที่
และขอบคุณเด็กๆ และผูปกครองที่ใหความรวมมือ นําชื่อเสียงมาสู
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ของเราคะ

คุณครูเพ็ญศรี ดิษฐอวม
( หัวหนาแผนงานความสัมพันธกับชุมชน )

กิจกรรมดนตรีเพื่อประชาชนและถนนคนเดินประจําป 2560

ที่ปรึกษา:นางสมคิด จันทรคณา
ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล

ขาวสาร..การศึกษา

มาบอกตอ..อานหนังสืออยางไรใหจําไดไมมีลมื
เปนเรื่องที่ยากเหมือนกัน ที่จะใหอานหนังสือแลวจําใหได
โดยไม ลื ม วั น นี้ แอดมิ น นํ า สิ่ ง ดี ๆ มาฝากน อ งๆ วั ย เรี ย นกั น
ดวย เคล็ดลับการอานหนังสือใหจําไดแมนๆ ไปลองทํากันดูนะคะ
1.อานแลวลองสรุปใจความสําคัญของเนื้อหาดู ใช
ภาษาเขียนในแบบตัวเองเพื่อจะชวยใหเราจําเนื้อหานั้นๆไดดียิ่งขึ้น
ยิ่งเราไดเขียนเยอะๆ ผานตาบอยๆ ก็จะชวยใหยิ่งจําไดดีขึ้น ลองดู
นะ^^
2.ลองชวนเพื่อนๆ มานั่ง อา นด วยกัน การจับกลุ ม
อานหนังสือเปนอะไรที่ดีนะ จะไดแลกความรูและเคล็ดลับการอาน
ยังไงใหเราจําไดดี เผลอๆอาจจะไดเจอมิตรภาพใหมๆ เปนของแถม
ในการรวมกลุมอานหนังสือก็ได
3.ตั้งใจอาน ขยันๆ หนอย ลองหาความรูเพิ่มเติม หรือ
หนังสือที่มีความรู เนื้อหาใกลๆ เคียงกับเรื่องราวที่เราหาอยูก็ยิ่งดี
จะไดรูขอมูลกวางขึ้น ยิ่งทําใหนาสนใจบางทีอานจนเพลินลืมเวลา
ไปเลยก็มี
4.หัวขออันไหนสําคัญก็เนนขอความนั้น จับใจความ
สําคัญแลว เน น คําเน น สีไ ว เวลากลับ มาอ านอี กครั้ งจะไดจํา ได
ไมตองเสียเวลานั่งหาประโยคที่เราตองเนนอาน
5.ลองอานบททายๆกอน บททายๆ อาจจะสรุปเนื้อหา
ครอบคลุมทุกอยางไวใหเราหมดแลว ยังไงก็ลองเปดอานคราวๆ
ใหรูวาเนื้อหามีประมาณไหนบาง อยางนอยก็ผานาเรามาบางแลว
เอาไปเปนตัวชวยใหจําไดแมนขึ้น จะชวยเพิ่มเติม
ใหนองๆ อานเกงขึ้น จําแมนขึ้นได ขอเปนกําลังใจใหนะคะ
ที่มา: http://campus.sanook.com/1384233/

สาระนารู

ประวัตวิ ันกองทัพอากาศ

กิจการบินของไทย เริ่มตนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว ไดมี
ชาวตางชาตินําเครื่องบินมาบินแสดงใหชาวไทยไดชมเปนครั้งแรก
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2454 เมื่อเห็นเชนนั้น พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพิจารณาเห็นวา ประเทศไทยจําเปน
จะตองมีเครื่องบินไวเพื่อปองกันภัยการคุกคามที่จะเกิดขึ้นดังนั้น
กระทรวงกลาโหม จึงตั้ง "แผนการบิน" ขึ้นมาในกองทัพบก พรอม
ทั้งไดคัดเลือกนายทหารบก 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม ไป
ศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส ไดแก
1. นายพันตรี หลวงศักดิ์ศล
ั ยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป)
ตอมาเปน พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ
2. นายรอยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ตอมาเปน
นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์
3. นายรอยโท ทิพย เกตุทต
ั ตอมาเปน นาวาอากาศเอก
พระยาทะยานพิฆาต
และทั้ง 3 ทาน นี้ไดรับการยกยองจากกองทัพอากาศใหเปน
"บุพการีของกองทัพอากาศ"

ทั้งนี้ ในขณะที่ทั้ง 3 ทานไดเขาเรียนที่บริษัทนีเออรปอรต
(Nieuport Company) ในเดือนมกราคมป พ.ศ. 2454 นั้น ทาง
ราชการก็ไดซื้อเครื่องบินเปนครัง้ แรก จํานวน 8 ลํา โดยระยะแรก
ไดใชสนามมาสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร) เปนสนามบิน แตดวย
ปญหาบางประการทําใหสนามมาสระปทุมไมสามารถรองรับ
กิจการการบินที่เติบโตขึ้นได จอมพลสมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ
ทรงยายที่ตั้งแผนกการบิน มาที่ตําบลดอนเมือง ตั้งแตวันที่ 1
มีนาคม พ.ศ. 2457 และทรงยกฐานะแผนกการบินเปน "กองบิน
ทหารบก" ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ดังนั้น
กระทรวงกลาโหม จึงยึดถือวันนี้เปน "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"
ในป พ.ศ.2464 กระทรวงกลาโหม ไดพจิ ารณาเห็นวา กําลัง
ทางอากาศ มิไดเปนกําลังเฉพาะในดานยุทธศาสตรทางทหาร
เทานั้น แตมีประโยชนอยางกวางขวางตอกิจการดานอื่น ๆ อีกดวย
จึงไดแกไขการเรียกชื่อจาก "กรมอากาศยานทหารบก" เปน "กรม
อากาศยาน" และเปน "กรมทหารอากาศ" ในเวลาตอมา โดยใหอยู
ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมโดยตรง
พรอมทั้งไดมีการกําหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ
จาก "สีเขียว" มาเปน "สีเทา" ดังเชนในปจจุบัน
สําหรับผูบัญชาการทหารอากาศคนแรก คือ นาวาอากาศ
เอก พระเวชยันตรังสฤษฎ นอกจากนี้ ยังไดมีการยกยองถวายพระ
เกียรติจอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ
กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ วาเปน "พระบิดาแหง
กองทัพอากาศไทย" ดวย
ขอขอบคุณขอมูลจาก สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,
กองทัพอากาศ , วิกิพีเดีย

