
โรงเรียนขนอมพิทยา
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ฉลองพระองค์ทรงภูษาผ้าไหมปักลายปาเต๊ะ

ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔
หน้า ๑/๓ 



โรงเรียนขนอมพิทยา

ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๒/๓

โรงเรียนขนอมพิทยา Khanompittaya Schoolhttp://www.khanompittaya.ac.th ๐๗๕ ๕๒๙ ๕๐๑

งานสารสนเทศ กลุ่มอ านวยการ  ๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ต าบลขนอม  อ าเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๑๐

ม.๓ ข.พ. จบแล้ว ๑๐๐ %
เม่ือวันท่ี ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา โรงเรียน     

ขนอมพิ ทย า  โ ดย  ด ร . สั นติ ก ร  รั ก ส อ งห ม่ื น 
ผู้อ านวยการพร้อมด้วยนางสาววิราสินี ก้าวศิริรัตน์ 
และบุคลากรกลุ่มบริหารวิชาการ มอบ ปพ.๑ หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องน าไปใช้
เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนต่อ โดยนักเรียนท่ีมี
ปัญหาผลการเรียน ไม่สามารถจบการศึกษาพร้อมกับ
นักเรียนส่วนใหญ่ได้ จึงได้รับการเรียนซ่อมเสริมและ
ปรับผลการเรียนแล้ว

โรงเรยีนขนอมพทิยา จัดประชมุคร ูและ
บุคลากรทางการศกึษา 

๒๗ พ .ค .  ๒๕๖๔ ดร .สันติกร        
รักสองหม่ืน ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย
นายสมพร  ผลอินทร์ รองผู้อ านวยการ 
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตาลคู่  
โดยเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการเปิดเรียนในภาคเรียนท่ี 
๑ /๒๕๖๔  ซึ่งหัวหน้ากลุ่มบริหาร 
กลุ่มต่าง ๆ ได้ชี้แจงการด าเนินงานตาม
ระเบียบวาระการประชุม 

วันเดียวกัน เวลา ๑๓.๐๐ น.        
นางทิพวัลย์ จอมบดินทร์ หัวหน้ากลุ่ม
กิจการนักเรียน ได้จัดให้มีการประชุม
ชี้แจงและทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการช้ีแจงการตัด และการ
เพิ่มคะแนนความประพฤติของนักเรียน 
พร้อมกับแจ้งการจัดท าคู่มือนักเรียน
และผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๔      
ซึ่ ง ส ามารถดาวน์ โ หลดได้ แล้ ว ท่ี       
ดาวน์ โหลดเอกสารหน้ า เ ว็บไซต์
โรงเรียนขนอมพิทยา

โหลดคู่มือนักเรียนฯ



โรงเรียนขนอมพิทยา

ปีที่ ๑  ฉบับที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้า ๓/๓ 

รว่มทอดผา้ป่าสามคัคี 

วดัป่าเขาหวัชา้ง

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๔ โรงเรียนขนอมพิทยา โดย 
ดร.สันติกร รักสองหม่ืน ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย     
นายสมพร  ผลอินทร์ รองผู้อ านวยการ และบุคลากร
ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอุโบสถ      
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ ณ วัดป่าเขาหัวช้าง

โรงเรียนขนอมพิทยา รบัมอบตวั

นกัเรียนหอ้งเรยีนทัว่ไป ภายใต้

มาตรการป้องกนั COVID – 19 

อยา่งเขม้ขน้

๒๙ - ๓๐  พ.ค. ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา
โรงเรียนขนอมพิทยา จัดกลุ่มนักเรียน
ชั้น ม.๑ และ ม.๔ เป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้
นักเรียนได้ทยอยกันเดินทางมามอบตัว
ตามช่วงเวลาท่ีทางกลุ่มบริหารวิชาการ
ก าหนดเพื่อลดการแออัดของนักเรียน 
ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกัน COVID 
– 19 ของโรงเรียน

สอบแยกหอ้งเรยีนและปฐมนิเทศ

นกัเรียนหอ้งเรยีนพิเศษ

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔ โรงเรียนขนอม
พิทยาได้จัดให้มีการสอบนักเรียนชั้น 
ม.๑ และ ม.๔ เพื่อแยกนักเรียนตาม
แผนการ ซึ่งจะต้องให้ทันกับการเปิด
ภาคเรียนในภาคเรียนท่ี ๑ /๒๕๖๔  
ในวันที่ ๑ มิ.ย. นี้ โดยจัดให้มีการสอบ
ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID – 19 
อย่างเคร่งครัด อย่างเช่นการก าหนด
นักเรียนในการเข้าสอบ ห้องละไม่เกิน 
๑๕ คน เป็นต้น

ในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมตาลคู่
ได้จัด ให้ มีการปฐมนิ เทศนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษซึ่งได้มอบตัวไปก่อน
หน้ า นี้ แ ล้ ว  โ ด ย มี  ด ร . สั น ติ ก ร           
รักสองหม่ืน ผู้อ านวยการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
คุณครูท่ีปรึกษา ร่วมกันปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย 
ห้อง SMTP ม.๑ และ ม.๔ และห้อง 
MLP ของนักเรียนชั้น ม.๑

อบรมการใช ้Email, Google classroom และ 

Google Meet

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ โรงเรียนขนอมพิทยา จัดให้มีการ
อบรมนักเรียนชั้น ม.๑ ซึ่งเป็นนักเรียนใหม่ เพื่อเป็น
ความรู้ พื้ นฐ าน เกี่ ย วกั บการ ใ ช้  Email,  Google
classroom และ Google Meet โดยจะเป็นประโยชน์
กับนักเรียนในช่วงของการเรียนออนไลน์ ตั้งแต่ช่วง
วันท่ี ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศ
เปลี่ยนแปลงจากทางโรงเรียน
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