
      คณะผู้บรหิารและคุณครูโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) รว่มแสดง 
   ความยินด ีและเดินทางมาส่งคุณครูและ นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการเรียน 
    ภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนของนักเรยีนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ เครือรัฐ  
  ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 8-29 พฤษภาคม 2562 จ านวน 109 โรงเรยีน ซึ่งม ี
    คุณครูและนักเรียนของโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ไดร้ับคัดเลือกเขา้ร่วม     
 โครงการน้ีดว้ย คือ คุณครูทศพล อศวกรรัตนา และ เด็กชายสราวุฒิ จูแจ่มจิต  
   ทัง้นีท้างโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ขอแสดงความยินดกีับคุณครูและนักเรยีน 
  ทัง้ 2 ด้วย  

7 พฤษภาคม 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



      คณะผู้บรหิารและคุณครูโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) รว่มแสดง 
   ความยินดแีละเดินทางมาส่งเด็กชายธีรเดช  ชนะสุวรรณด ารง นักเรียน 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ซึ่งได้รับคัดเลอืกเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน 
        วัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชโิย ประเทศญี่ปุน่ โดยได้รับ   
     คัดเลือกจากนักเรยีนกรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 862 คน จนเหลือ 12 คน ทัง้นี้ 
 ทางโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ขอร่วมแสดงความยินดกีับนักเรยีน 
    และผู้ปกครองอกีครั้ง  

15 พฤษภาคม 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



17 พฤษภาคม 2562 ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติริัฐ เป็นประธาน 
ในพธิีการจัดกจิกรรม “สัปดาห์ส่งเสริมพระพทุธศาสนา  
เนื่องในวนัวิสาขบูชา ประจ าป ี2562” โดยน าบุคลากร 
นักเรียนและผู้ปกครองกล่าวแสดงตนเปน็พุทธมามกะ  
และเวียนเทียน ณ ราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชัน)  

17 พฤษภาคม 2562 

สปัดาหส์่งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในวนัวิสาขบชูา ประจ าป ี2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 พธิีมอบทุนการศกึษามูลนิธิคุณแม่ล้ีกมิเกยีว ตั้งคารวคุณ โดยคุณประจักษ-์คุณลออ  
และเรือโทแพทย์หญิงปิยชนก ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ทีโอเอ มอบ
ทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ์) ที่เรียนด ี 
มีความประพฤติดีและกตัญญ ูจ านวน 317 ทุน ได้แก ่
1."ทุนโตไดต้้องโตด"ี ทนุที่มีต่อเนื่องจนจบ ปริญญาตรี ทุนละ 6,000 บาท จ านวน 17 ทนุ 
2."ทุนเรียนดี และมีความกตัญญ”ู ทุนละ 1,500 บาท จ านวน จ านวน 300 ทนุ 

โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ์) ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งสูง 

22 พฤษภาคม 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 25 – 26 พฤษภาคม 2562 การประชุมผู้ปกครอง 
ภาคเรยีนท่ี 1/2562 โดย ผอ. ขนษิฐา ปัญญนิตริัฐ  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  
ได้ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและนโยบาย 
ของทางโรงเรยีนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ  

25-26 พฤษภาคม 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



    ผอ.ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ เป็นประธานน าผู้บริหาร ครู นักเรียน  
      คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมพธิี 
             ถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล ร่วมลงนาม 
               ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา           
      สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  
         3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ บริเวณโรงกจิกรรมอเนกประสงค์  
     โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  

31 พฤษภาคม 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ. ขนิษฐา ปญันติิรัฐ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจ าป ี2562  
โดยมพีระครูปลัดบุญเลศิ กาญฺจโน เจ้าอาวาสวัดราษฎรศ์รัทธาธรรม  
(บางชัน) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  
คณะกรรมการเครือขา่ยผู้ปกครอง ผู้แทนศาสนาอิสลาม คุณนุติ  
คุณกมลชนก เขมะโยธนิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธไีหว้ครูและมอบทุน 
การศึกษาใหแ้กน่ักเรียนในกิจกรรมครั้งนี ้ 

13 มถินุายน 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติิรฐั น าผูบ้ริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะผูท้รงคุณวุฒิ
จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กระทรวงยุติธรรม เพ่ือรับการตรวจเย่ียมและ
รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษา 
ในการใหค้ าปรึกษาเพ่ือป้องกันการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน” งานครั้งที่ 1 
เพ่ือประสานความร่วมมือในการส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม  

24 มถิุนายน 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ. ขนิษฐา ปญัญนติริัฐ เปน็ประธานในการเปิดและมอบรางวัลแก่นักเรียน 
ที่ชนะการประกวด เนือ่งในกจิกรรมวันสุนทรภู ่“ร าลึกครูกลอนสุนทรภู่ ๖๒” โดย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงและการประกวด 
การแต่งชุดแฟนซีละคร เร่ือง พระอภัยมณ ีการแสดงจากนักเรยีนชมรมนาฏศิลป์  
การประกวดคัดลายมือและวาดภาพระบายส ีและการสาธิตการท าขนมไทย เพ่ือให้
นักเรียนไดร้ับความรู้เกี่ยวกับภาษาและความส าคัญของวรรณคดไีทย และเป็นการ
ร าลึกถึงสุนทรภูค่รูกวีไทย ที่ได้รับการยกย่องใหเ้ป็นกวเีอกของโลก  

26 มถิุนายน 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



โรงเรียนบางชนั(ปลืม้วิทยานุสรณ์) ได้จัดกิจกรรม 
พิธีทบทวนค าปฏญิาณและสวนสนามลูกเสือ  
เนื่องในวนัคล้ายวนัสถาปนากองลูกเสอืแห่งชาต ิ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  

1 กรกฎาคม 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



9 กรกฎาคม 2562  
โรงเรยีนบางชนั (ปลืม้วิทยานุสรณ์)  
ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจ าน าพรรษา  

8-12 กรกฎาคม 2562 

สปัดาหส์่งเสริมพระพทุธศาสนา 

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 นางธชนิาพร วงศ์พรเพ็ญภาพ รองผู้อ านวยโรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์  
ให้เกียรติมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล ใหก้ับนักเรยีนที่ได้รับรางวัลชมเชย
อันดับ 2 ในการประกวดสวดโอเ้อว้ิหารราย ระดับประถมศึกษา (นักเรียนชาย)  
ชงิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในงานสัปดาหส์ง่เสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา  
และ วันเข้าพรรษา" ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ รางวัลชมเชย ระดับ
ประถมศึกษา(นักเรยีนชาย) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านอง
สรภัญญะ ณ วัดอัมพวา แขวงบ้านชอ่งหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 
 ขอขอบคุณพระครูสังฆรักษ์ทรงพล ธมฺมพโล ที่เมตตาฝึกซอ้มนักเรียนจนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ มากมาย และขอบคุณคณะผูบ้ริหารที่ให้การสนับสนุน คณะคุณครทูี่ดูแล
และท าการฝึกซ้อมนักเรียน  

23 กรกฎาคม 2562 

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์ ได้จัดกิจกรรมการปฏิบตัิธรรมวิปัสสนากรรมฐาน 
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รว่มกับวัด
ราษฎรศ์รัทธาธรรม (บางชัน) โดยมพีระวิทยากรจากวัดสุวรรณประสิทธิ์ และพระวทิยากร
จากวัดราษฎรศ์รัทธาธรรม(บางชัน) ได้ฝึกปฏบิัติใหก้ับนักเรียนในสายช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

22-23 กรกฎาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 รองฯไวยพจน์ ตรีครธุพันธ์ เป็นประธานในวนัภาษาไทยแห่งชาติประจ าปี 2562  
ณ โรงเรียนบางชัน(ปล้ืมวิทยานุสรณ)์ มีการรับรางวัลและตอบค าถาม การแสดงระบ า
ดอกบัวจากชมรมนาฎศิลป์ มีการอา่นประวตัิวันภาษาไทยและการอา่นบทอาขยานและ 
มีการแสดงเพลงสม้ต าจากชมรมนาฎศิลป์  

25 กรกฎาคม 2562   

 รองฯ ธชนิาพร วงศ์พรเพ็ญภาพ ได้มาร่วมพิธเีปิด
กิจกรรมหมอภาษา ณ โรงเรยีนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์ 
เพ่ือเข้าสู้การเรียนรู้การออกเสียง การใช้ภาษาไทย  
    และการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  รองฯไวยพจน์ ตรีครธุพันธ์ และ รองฯณัฐชานนท ์นิลกลาง ใหเ้กียรติเปิดกิจกรรม 
เฉลิมพระเกยีรติ ในโครงการสนามจราจรเยาวชนเสรมิสรา้งจิตส านึกความปลอดภัย 
เฉลิมพระเกยีรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบีรมราชาภเิษก ของส านักการขนสง่
กรุงเทพมหานครพ้ืนที ่4 ได้อบรมใหค้วามรู้กฎหมายจราจร การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องปลอดภัย  
น้ าใจและวนิัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และการขี่จักรยานที่ปลอดภัย โดยวิทยากร  
พ.ต.ท.บุญถม จิตรสม สารวัตรอ านวยการสถานีต ารวจภูธรบ่อวิน จ. ชลบุร ีใหก้ับนักเรยีน 
สายช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

25 กรกฎาคม 2562  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ. ขนิษฐา ปญัญนติริัฐ น าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่าย
ผู้ปกครอง ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรยีนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ์)  
ร่วมพิธวีางพานพุม่และลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาลงกรณพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพ่ือแสดงความจงรักภักดแีละส านึก
ในพระมหากรุณาธคิณุอันหาที่สุดมไิด้ จากนั้นมีการแสดงโขนรามเกียรติ์ “ตอนยกรบ” 
และการแสดงจากนักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์ หลังกจิกรรมนักเรียนร่วมกันบ าเพญ็
ประโยชน์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองในวันเฉลมิพระชนมพรรษาฯ ในหลวง  
รัชกาลที่ 10  

26 กรกฎาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติิรฐั น าบคุลากรและนักเรียนจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน 
ในงานนิทรรศการ ”โครงการสรา้งความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมูบ่้านรักษาศลี 5” ณ วดัลาดปลาเค้า ส านักงานเขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนชมรมโขนไดแ้สดงโขนรามเกียรติ์ ตอน "นาคบาศ" ในพธิี
เปิดนิทรรศการครั้งนี้  

3 สิงหาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี 
นางขนิษฐา ปัญญนติริัฐ ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นประธานในพธิ ีมีตัวแทนนักเรียน 
ร้องเพลง โดย ด.ญ.ปริณห์รัศมิ์ ฉิมท้วม (นอ้งเฟรนด ์รองแชมป์ The Voice Kids)  
ขับร้องเพลงกล่อมลูก และ ด.ญ.ปุณชรัสมิ์ สุรกจิไพศาลกุล ขับร้องเพลงสงสารแม ่ 
และการแสดงโขน เร่ืองรามเกียรติ์ ตอน หนมุานจับนางสุวรรณมัจฉา การแสดงจาก
ชมรมนาฏศิลป์ การบรรเลงดนตรีไทย จากชมรมดนตรีไทย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานเครือขา่ยผู้ปกครอง ประธานสายช้ัน และตัวแทน
นักเรียนวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และนักเรียนแต่ละสายช้ันกราบแม่  

9 สิงหาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 เวลา 13.00 น. นายณัฐชานนท ์นิลกลาง รองผูอ้ านวยการโรงเรียน ไดเ้ป็นประธาน
ในการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ซึ่งมนีักเรียนแต่ละสายชัน้
ได้มาแสดงความสามารถบนเวทีกนัอยา่งมากมาย  

9 สิงหาคม 2562   

ในช่วงบ่ายของวันท่ี 9 สิงหาคม 2562  
ทางโรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  
ได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดสีฟ้า”  
โดยมีนักเรียนน าสินค้ามือสอง 
มาจ าหน่ายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  นางขนิษฐา ปัญญนติริัฐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์  
เข้ารับมอบโล่เกยีรติคณุโรงเรยีนที่มคีะแนนเฉล่ียจากการทดสอบทางการศกึษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) สูงกวา่คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาต่อเนื่อง 3 ปี  
ปีการศึกษา 2559-2561 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทีม่ีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ปีการศกึษา 2561 ในวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม  
100 คะแนน จ านวน 5 คน คือ ด.ช.ณัฏฐพล เฮงยิ่ง ด.ช.ธัชพงศ์ สงิหเดช ด.ช.พลชนก 
เมธากุลนาถ ด.ช.อชิตพล ทวีศรี และด.ช.อภิวิชญ์ ทวีศร ีณ ห้องแกรนดบ์อลรูม ชั้น B2 
อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร 2 เขตดนิแดง  

13 สงิหาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 นางขนิษฐา ปัญญนติริัฐ ใหเ้กียรติเปน็ประธานในการเปิดกิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์  
ชมการแสดงของนักเรียน นักเรียนตัวแทนกล่าวสดุดีพระเกยีรติคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ัว (รัชกาลที่ 4) นางสาวสุภาพร สิ่วส าแดง ประธานกลุ่มสาระการเรยีนวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี กล่าวรายงานการด าเนินกิจกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร ์และในแต่ละวันนกัเรียน 
เข้าปฏิบตัิกิจกรรมตามฐาน ซึ่งมทีั้งหมด 4 ฐาน ฐานที่ 1 การเรียนรู้ PLC ฐานที ่2 การเดินทาง 
ของขยะพลาสติก ฐานที่ 3 สะเต็มศึกษา (แมลงตัวนั้น ตัวนี้) และฐานที่ 4 สนุกกบัการทดลอง  
 จากการที่นักเรียนไดท้ ากจิกรรม เปน็การฝึกให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกัน กระตุน้ให้
นักเรียนคิดคน้ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใชท้ักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในการแกป้ัญหา  

19 สงิหาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 เจ้าหน้าที่ต ารวจจาก สน.บางชัน มาอบรมให้ความรูแ้กน่ักเรียนใน โครงการ 
D.A.R.E เร่ือง การตัดสินใจ การใช้กฎหมายต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต และโทษของการ 
เลน่การพนันและเข้ารว่มให้ความรูก้ารส่ือสารทางดา้นกฎหมาย  

23 สงิหาคม 2562   

และเดยีวกันนี้ นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ได้เข้าร่วมอบรมตามโครงการเยาวชนรว่มใจ 
ต้านภัยไซเบอร์ (จ่าฮูกสอนเด็ก)  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติิรฐั เปน็ประธานในพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา และ 
น านักเรยีนร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรยีญรางวัลจากการแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ชา้งน้อยเกมส ์ครั้งที่ ๓๒” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โดยในปีนี้นักกฬีาจากโรงเรียนบางชันฯ ช่วยกันท าผลงานคว้าเหรยีญรางวัลมาไดท้ั้งส้ิน 
15 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน และ 19 เหรยีญทองแดง จากนั้นไดใ้ห้กล่าวให้โอวาท 
และแสดงความช่ืนชมนักเรียนทุกคนทีม่ีความมุ่งมั่นตั้งใจในการฝึกซ้อมจนประสบ
ความส าเร็จตามที่มุ่งหวัง  

28 สงิหาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 นางขนิษฐา ปัญญนติริัฐ ใหเ้กียรติเปน็ประธานในการเปิดการอบรมเชงิปฏิบัติการ
นักเรียนแกนน าโครงการโรงเรยีนคาร์บอนต่ า (ลดการใช้พลังงานไฟฟา้ในโรงเรยีน) 
โครงการโรงเรียนคารบ์อนต่ าสู่ชุมชน (ลดการใชพ้ลังงานไฟฟา้ที่บ้านนักเรียน) และ
โครงการอาคารเบอร ์5 ณ หอ้งประชุมราชาวดี และไดร้ับเกียรติจาก วา่ที่ร้อยตร ี 
กฤษดา คงอยู่ วทิยากรระดับ 9 การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย และทีมงาน 
มาเป็นวิทยากรใหค้วามรู้ในเร่ืองการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
ให้แก่นักเรยีนที่เปน็แกนน า  

29 สงิหาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  ผ.อ.ขนิษฐา ปัญญนิตริัฐ เปน็ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด” 
มีการจัดกิจกรรมสง่เสริมนิสัยรักการอา่น เช่น การแขง่ขันเล่านทิานสง่เสริมคุณธรรม 
ประกวดตอบค าถามสารานุกรมไทย ประกวดเรียงความ ประกวดแต่งนิทานจากส านวน
สุภาษิตไทย ประกวดวาดรูปออกแบบปกหนังสือ ประกวดส านวนดกีับที่คัน่หนังสือ 
ประกวดแต่งค าประพันธ์ ประกวดแต่งหนังสือนิทานคุณธรรม และการแสดงของ
นักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์  

3 กันยายน 2562   

 เวลาประมาณ 11.00 น. นายประเสริฐ ฉวอีนิทร์  
รองผูอ้ านวยการส านักการศึกษา เข้าตรวจเย่ียมโรงเรยีน 
บางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์ ส านักงานเขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งทา่นได้เข้าเยี่ยมชมหอ้งศูนย์การเรยีนรู ้
ดาราศาสตร์ ห้องอาหารครัวพุทธ อสิลาม และ 
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนการศกึษาพเิศษ  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผ.อ.ขนิษฐา ปัญญนิตริัฐ ไดร้่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสันติภาพโลกและมี
การมอบเกียรติบัตร ทุนการรางวัลเปิดพจนานุกรม และ 
มีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์  

20 กนัยายน 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติิรฐั น าคณะผู้บริหาร บคุลากร และนักเรียน ร่วมแสดง 
มุฑิตาจติครูผู้ครบก าหนดเกษียณอายุราขการในปี 2562 จ านวนทั้งสิน้ 3 ท่าน  
ได้แก่ คุณครูราตรี ดวงมุลตรี คุณครูณชิา จนัทร์เพ็ญ คุณครูปัทมา โอศิร ิและ 
พนักงานสถานที่ 2 ท่าน ได้แก่ คุณจุมพล พดุด้วง และคุณสมใจ ภู่ส าลี  

30 กนัยายน 2562   

 คณะผู้บริหาร คุณคร ูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี 
กับคุณครูวิรัช คงสวัสดิ์ ซึ่งไดร้ับรางวัล"ปิยชนน์ คนการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562" ประเภท Bronz (ได้รางวัลเกียรตบิัตร)  
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 โดย พณฯท่าน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และคุณครู 
อกีท่าน คือ คุณครรูาชทาน นิ่มนวล ได้รับรางวัล "ครูยิ่งคุณ" 
ซึ่งรับพระราชทานรางวัล ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 จากมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้เข้าสอบแข่งขันชงิทุนพระอธิการดวง 
อคฺคปญญฺโญ (ดวง สงิหเสนี) ประจ าปกีารศึกษา 2562 ณ โรงเรยีนวัดพระยาสุเรนทร์ 
(บุญมีอนุกูล) ซึ่งมนีักเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขันจ านวน 3 คน คือ เด็กชายอาชวนิ  
พยอมหอม เด็กชายรัชชานนท์ ปราศัยงาม และเด็กหญิงธนัญญา ลลิติกันยากุล  
ในการสอบแขง่ขันครั้งนี้ไดร้ับรางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2  

7 พฤศจกิายน 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติิรฐั เปน็ประธานในการเปิดกิจกรรมลอยกระทง ประจ าปี 
2562 “ช่ืนวีวาบานใจ ลอยกระทง 62” เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณี
ลอยกระทง อันเป็นประเพณี ที่งดงามของไทย ความศรัทธาทางพทุธศาสนา ตามวิถีชวีติที่
เกี่ยวกับสายน้ า ทางโรงเรียนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงแบบรักษ์โลกใสใ่จสิ่งแวดล้อม 
เน้นการลดใชพ้ลาสติก โดยณรงค์ใหน้ักเรียนประดษิฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลด
ปริมาณกระทงในช่วงเทศกาล กิจกรรมในงานมีการจัดนิทรรศการวันลอยกระทง การ
ประกวดกระทง และการแสดงจากนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เร่ืองประวัติวันลอยกระทง 
จากนั้นนักเรียนฯน ากระทงประดิษฐ์จ านวนกวา่ 3,000 ใบ ไปถวายวัดราษฎร์ศรัทธรรม  
(บางชัน) เพ่ือให้ประชาชนที่มาร่วมงานลอยกระทงฯร่วมท าบุญกบัทางวัดตามจิตศรทัธา  

11 พฤศจิกายน 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ดว้ยส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดจ้ัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนและเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบ O-NET 
เพ่ือใหก้ารปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ทางคณะผู้บรหิารและคุณครูโรงเรียนบางชัน
(ปล้ืมวิทยานุสรณ)์ จึงได้ด าเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มเพ่ือเสรมิสร้างความพร้อม 
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปทีี่ 6 จ านวน 323 คน และระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 จ านวน 287 คน  

16 พฤศจกิายน 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



    นายสุรพล พกุลานนท์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตคลองสามวา 
    เป็นประธานในพิธเีปดิกีฬาคณะสีประจ าปกีารศึกษา 2562  
    “บางชันเกมส์ 62” และได้ให้เกยีรตมิอบเหรียญรางวัล 
    ให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันในกฬีาประเภทต่าง ๆ  

22 พฤศจิกายน 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



โรงเรียนบางชนั(ปลืม้วิทยานุสรณ์) 
โดย ว่าที่ร้อยตรี ไวยพจน์ ตรคีรุธพนัธ์  
น าคณะลูกเสือและเนตรนารี ถวายบังคม 
และถวายราชสดุด ีเนื่องในวนัคล้ายวนัสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(วันมหาธีรราชเจ้า) 

25 พฤศจิกายน 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติิรฐั เปน็ประธานในพิธีถวายพานพุม่สักการะและถวาย
ราชสดุดี เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพ่ือนอ้มร าลกึถงึพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ 
มีต่อปวงชนชาวไทย กจิกรรมประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติเชดิชู
พระเกียรติคุณที่ทรงไดร้ับเฉลมิพระเกียรติให้ทรงเป็นบิดาแหง่ศาสตร์สาขาต่าง ๆ 
นิทรรศการเกี่ยวกับชาติไทยและพิธมีอบรางวัลพ่อดเีดน่ ในโอกาสวันชาติไทยและวันพอ่
แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี การแสดงเทิดพระเกียรติจากนักเรียน
ชมรมนาฎศิลป์ ชมรมโขน ชมรมดนตรีไทยและกจิกรรม Big cleaning day  

4 ธนัวาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ. ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ น าบุคลาการและนักเรียนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงใหแ้ก่
โรงเรียน ได้แก่ 
 1. เด็กหญงิณัฐชยา ไชยสิทธิ์ นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/8 ชนะเลิศเหรยีญทอง การแขง่ขันฟุตบอล 
รุ่นอายุไม่เกิน 12ปี หญิง 
 2. เด็กชายนิรภัฏ โชคลาภ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1/5 ชนะเลิศเหรียญทอง การแขง่ขันกรีฑา 
รายการวิ่ง 8 x 50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย 
 3. เด็กชายนพดล เพียรพล นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3/7 เป็นตัวแทนนักเรียนฯเข้าร่วมการแงขันกรีฑา 
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย 
 การแขง่ขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 37 “นครระยองเกมส์” ณ จังหวัด
ระยอง และนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรตบิัตรเหรยีญทอง การแขง่ขันตอบปัญหาทางสังคมอาเซียน ระดับ
ประถมศึกษา ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 2 ได้แก่ เด็กหญิงดุสิตา แซ่ด่าน และเด็กหญิงพิมพ์
มาดา ดุกสุกแก้ว นักเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 โดยนิเทศก์ศกึษาปิยะธิดา เกษสุวรรณ ใหเ้กียรตมิอบรางวัล
และเกียรตบิัตรให้กับนักเรียนและครูผูฝ้กึสอนประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา ครูเมธี นิโอ๊ะ ,ครูกุลธิดา แสวง และครูทศพล อศวกรรัตนา เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นขวัญ
ก าลังใจที่นักเรียนสามารถสร้างชื่อเสียงใหแ้ก่โรงเรียน  

18 ธนัวาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ.ขนิษฐา  ปัญญนิติรัฐ ได้มาร่วมเป็นประธาน
ในกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนบางชัน  
(ปลื้มวิทยานุสรณ์) พร้อมชมการแสดงของนักเรียน 
ประถมศึกษาปทีี่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่4-6 และ
มัธยมศึกษาปีท่ี1-3  

25 ธนัวาคม 2562   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 โรงเรียนบางชัน (ปลืม้วิทยานุสรณ์) รว่มแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปริณห์รัศมิ์ ฉิมท้วม ได้รับคัดเลือก
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตกึสันติไมตร ี
ท าเนยีบรัฐบาล  

 

 

 

 

 

 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ สุรกิจไพศาลกุล นักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 6/9 โรงเรยีนบางชัน (ปลืม้วิทยา
นุสรณ์) เป็นตัวแทนนักเรียนจากส านักงานเขตคลองสามวา เข้ารับโอวาทจาก พล.ต.อ.อัศวนิ ขวัญเมอืง ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  

8 มกราคม 25623   

 ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติิรฐัได้น าครูและนักเรียน
นมัสการพระครูปลัคบุญเลศิ กาญจโน ในพิธี
ท าบุญอายุวัฒนะ59ปแีละมอบทุนการศึกษา 
แกน่ักเรียนโรงเรยีนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ)์  

9 มกราคม 2563   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 โรงเรยีนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) ไดก้ิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา2563  
โดยมี ผอ.ขนษิฐา ปัญญนติริัฐ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงานมีซุ้มกิจกรรมและซุ้มอาหารต่าง ๆ 
ให้นักเรียนได้เลน่ และมีการจับฉลากของขวัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอกีดว้ย 
 ขอขอบพระคุณผู้ท่ีเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย ทั้งคณะผู้บริหาร คุณครู ผู้ปกครอง และผู้สนับสนุน 
ทุกทา่น ค าขวัญเน่ืองใน วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รูร้ักสามัคคี รูห้น้าที่
พลเมืองไทย”  

10 มกราคม 2563   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



โรงเรยีนบางชนั(ปลืม้วิทยานุสรณ์)ได้จัดกจิกรรม
แนะแนวจากหลาย ๆ โรงเรียนเพื่อศึกษาเป็น
ความรู้และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ  

15 มกราคม 2563   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 ผอ.ขนิษฐา ปัญนิติรัฐ น าคณะผู้บริหารและข้าราชการครู กล่าวค าปฏิญาณตน 
ของข้าราชการครู เพื่อแสดงถงึการให้ค ามั่นในการประกอบอาชีพและการรับผิดชอบ 
ต่อเยาวชนและการศกึษาของชาต ิและให้โอวาทแก่ เนื่องในกจิกรรมสัปดาห์วันครู  
ครั้งท ี64 พ.ศ.2563 ดงัค าขวัญ "ครูมีจรรยา พัฒนาเด็ก ก้าวไกลเกง่ดี"  

20 มกราคม 2563   

20 มกราคม พ.ศ. 2563 นกัเรียนระดับชัน้ระถมศกึษาปีท่ี 4  
และ 5 ได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมศกึษา ประเภททีม 
หญิงล้วน และทมีชายล้วน จากการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ระดบัส่วนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ าปี 2563  
ณ วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ 
กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



24 มกราคม 2563 

สขุสนัตว์นัตรุษจีน 2563 โรงเรยีนบางชนั (ปลื้มวิทยานสุรณ)์  

  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



กจิกรรมการเดินสวนสนามของยุวกาชาด ผอ.ขนิษฐา ปญัญนิติรฐั ได้ร่วมเป็นประธาน 
ในพิธกีารเดนิสวนสนามและทบทวนค าปฏญิาณ และมกีารแสดงของชมรมนาฏศิลป์  

30 มกราคม 2563   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 กจิกรรมนิทรรศการของนักเรียนอนุบาล  
ผอ.ขนิษฐา ปัญญนติริัฐ ได้ให้เกียรติร่วมชม
นิทรรศการของเด็กอนุบาล โรงเรียนบางชัน 
(ปลื้มวทิยานุสรณ์) 

6 กุมภาพันธ ์2563   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



7 กมุภาพันธ ์2563   

สปัดาหส์่งเสริมพระพทุธศาสนา เนื่องในวนัมาฆบูชา  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



ขอแสดงความยินดีกับนักกฬีาฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 12 ปี ที่ชนะเลศิการแข่งขนั 
Bangkok international girls football festival และรุ่นอายุ10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ2  

12 กมุภาพนัธ ์2563   

ขอแสดงความยินดีกับนักกฬีาฟุตซอล ท่ีสมารถคว้ารางวัล
ชนะเลศิ การแข่งขนั "BMA FUTSAL 2020 เขตคลองสามวา"  
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปีชาย และรองชนะเลศิอันดับ 1 รุน่อายุ 
ไม่เกนิ 18 ปีหญิง (เปน็ตัวแทนส านักงานเขตคลองสามวา  
เข้าร่วมการแข่งขนัฟุตซอล กทม.ลีก 2020 ต่อไป) 

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



  การอบรมจราจรและการขับรถบนท้องถนน การเดินข้ามถนน  
สอนให้นักเรียนใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์  

17 กมุภาพนัธ์ 2563   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวทิยานุสรณ์) โดย ผอ.ขนิษฐา ปญัญนิติรัฐ รว่มกับ 
กรรมการสถานศกึษา และเครือข่ายผู้ปกครอง จัดกิจกรรม “วันเพื่อลูกรัก ครั้งที่ 15” 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 โดยม ี
นายวุฒชิัย บุญสิทธิ์ ผู้อ านวยการเขตคลองสามวา ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  

29 กมุภาพนัธ์ -1 มนีาคม 2563  

ประจ าปกีารศึกษา 2562  



 โรงเรียนบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) โดยนางขนิษฐา ปัญญนิติรฐั ผู้อ านวยการโรงเรียน 
น าคณะผู้บริหารและคุณครู เข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน หลักสูตร"พัฒนาจิตให้เกิดปัญญา
และสันติสุข" ตามโครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรโรงเรียนบางชัน 
(ปลื้มวิทยานุสรณ์) ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บางชนั)  

8 มีนาคม 2563   

ประจ าปกีารศึกษา 2562  


