จดหมายข่ าวประชาสัมพันธ์ ปี ที่ 18 ฉบับที่ 11 ปั กษ์ แรก เดือน พฤศจิกายน 2556 (1พ.ย.56 เปิ ดภาคเรียนที่ 2)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ ภมู ิภาค) 86 หมู่ 4 ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5110 http://www.pccpl.ac.th
ภาพข่ าวกิจกรรม

 ผู้อํานวยการ นําคณะครู -นักเรี ยน ลงนามถวายความอาลัย และสวดพระพุทธมนต์ เจริ ญจิตภาวนาอุทิศกุศลถวายแด่
เจ้ าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครบสัตตมวาร(7วัน)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
 นายแดง วรศักดิว์ ฒ
ุ ิพงษ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เป็ นประธานในพิธี เปิ ดค่ายอัจฉริ ยภาพ
ด้ านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ น รุ่นที่ 6 ค่าย 1 ประจําปี 2556 โดยมีนกั เรี ยนชัน้ ม.1 ในเขต
ภาคเหนือตอนล่างเข้ าร่วมจํานวน 150 คน เมื่อวันที่ 8-13 ตุลาคม
2556 ณ โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

...ยินดีตอนรับรองผูอํานวยการคนใหม สูรั้วแคแสด...
ผู้อํานวยการนําคณะครูและนักเรี ยนให้ การต้ อนรับ
นายพิเชษฐ์ เมืองช้ าง รองผู้อํานวยการ
ย้ ายมาจากโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม

จดหมายข่ าวประชาสัมพันธ์ ปี ที่ 18 ฉบับที่ 11 ปั กษ์ แรก เดือน พฤศจิกายน 2556 (1พ.ย.56 )
ข่ าวจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยครู ณัฐภัสสร

เหล่ าเนตร์

ผลการนํานักเรี ยนเข้ าร่ วมการแข่ งขันระดับประเทศ ในงาน “เวทีนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ แห่ งชาติ ครัง้ ที่ 9”
ระหว่าง วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2556 ณ บ้ านวิทยาศาสตร์ สิรินธร ซึง่ สืบเนื่องมาจากได้ รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคที่
มหาวิทยาลัยนเรศวรในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ เป็ นตัวแทนของภาคเหนือตอนล่างเข้ าร่วมประกวดในระดับประเทศ
●รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสาขาชีวภาพ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่ อง ประสิทธิภาพของ
สารเพคตินจากเปลือกกล้ วยนํ ้าว้ าผสมสารสกัดจากสมุนไพรไทย
วงศ์ขิงเพื่อยับยังเชื
้ ้อรา Colletotrichum gloeosporioides
ผลงานของ นางสาวกาญจนา อัง๋ สกุล , นางสาวชิตณิชา คํ ้าชู
และนางสาวศดานันท์ สุม่ มาตย์ ครูที่ปรึกษา ครูณฐั ภัสสร
เหล่าเนตร์ ได้ รับเหรี ยญเงิน เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 16,000 บาท
●รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานสาขาชีวภาพ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่ อง การพัฒนาฟิ ล์มบริโภคได้
โดยผสมนํ ้ามันหอมระเหยกระชายเพื่อยับยังแบคที
้
เรี ยก่อโรค
ผลงานของ นายสิทธิศกั ดิ์ รุจิระพฤติพงศ์ , นางสาวจณิตตา
จารุ วฒ
ั นานนท์ และ นางสาวทิพย์นภา ทองยิ่ง ครูที่ปรึกษา
ครู ปิยะมาศ เจริ ญชัย ได้ รับเหรี ยญเงิน เกียรติบตั ร และเงินรางวัล
16,000 บาท
●รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่ งขันทักษะการ
แก้ ปัญหากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ แก่ นายถิรวิทย์
มีรอด และ นายพชรวี ศรี สงั ข์ ครูที่ปรึกษา ครูดวงนภา สมพงษ์
รับเงินรางวัล 8,000 บาท
ข่ าวจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ตารางการกลับบ้ านของนักเรียน ประจําเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2556
วันรับกลับบ้ าน
ศุกร์ ท่ ี 1 พ.ย.56
ศุกร์ ท่ ี 15 พ.ย.56
ศุกร์ ท่ ี 4 ธ.ค.56
วันเข้ าหอพัก
อาทิตย์ ท่ ี 3 พ.ย.56
อาทิตย์ ท่ ี 17 พ.ย.56 อังคารที่ 10 ธ.ค.56

โดยครูสุวมิ ล ปุยบัณฑิต

●ฝ่ ายกิจการนักเรี ยนได้ จดั การประกวดหอพักในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา2556โดยแยกเป็ นหอพักชายและหอพักหญิง
สรุปผลการประกวดดังนี ้ หอพักชาย ชนะเลิศ ได้ แก่ หอจุลินทิรา
รองชนะเลิศ ได้ แก่ หอจุฬาพิลาศ หอพักหญิง ชนะเลิศ
ได้ แก่ หอวลัยคุณาศักดิ์ รองชนะเลิศอันดับ1 ได้ แก่ หอลักษณานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ แก่ หอภรณ์คณ
ุ าศัย
เผยแพร่ โดยงานประชาสัมพันธ์ สายชล สายยิ ้ม ,ยุพา แสนเสนา ,พุทธพร อินอ่อน ถ่ ายภาพ กรพินธุ์ นิลแพทย์ , วิรัตน์ รักแจ้ ง

โรเนียว/สําเนา อาคม คล้ ายสุวรรณ

