
 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดโครงการอบรม คุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน ณ หอประชุม โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร โดยพระสงฆ์วิทยากรผู้ทรง
ความรู้ จ านวน 3 รูป ได้แก่ พระรัชชานนท์ วิมโล,พระณรงค์ ชยาลังกาโร, พระพัฒนาการ 
ภัททเมธี จากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา จ.น่าน เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะ
ชีวิตตามค าสอนและวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาจิตและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดีต่อไป 
 



 

 

ในนามผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการศิษย์เก่าและผู้ประสานงานศิษย์เก่า
ทุกรุ่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ที่ท าให้งานท าบุญครบรอบ 82 
ปีการก่อตั้ งโรงเรียนและทอดผ้าป่าศิษย์ เก่าในครั้ งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบท าบุญในครั้ งนี้ 
ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความ
เจริญทุกคน ทุกท่านเทอญ 



 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ขอขอบคุณ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารทุกท่าน ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ในการตัดหญ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ให้สะอาด 
ร่มร่ืน น่าอยู่ เป็นอย่างสูง 



 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
เวียงสาร่วมกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน 
ได้จัดท าแผนการใช้รถโมบายการส่งเสริมการอ่าน เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน
ในชุมชนขึ้น โดยใช้สถานที่โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร พร้อมกับการจัดกิจกรรมการท า
น้ าแข็งใส ไข่กระทะ และโดนัทจิ๋วให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกทักษะ ทางโรงเรียนจึง
ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 



 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ขึ้น เพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดรวมถึงการดูแลป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด แก่
นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียน 
     ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณ นายธนเสษฏ์  มูลด ารงสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณพันต ารวจโทวีระ  พุ่มพวง 
สารวัตรป้องกับปราบปราม สภ.เวียงสาและดาบต ารวจวิชัย   วิเศษกันทรากร ผู้บังคับหมู่งานป้องกัน
ปราบปราม สภ.เวียงสา ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยาการให้ความรู้แก่นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองในครั้งนี้ 
ขอบคุณค่ะ/ครับ 



  

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 19.30 น. โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร จัดประชุม
คณะกรรมการศิษย์เก่า โดยมีท่าน ผอ.วสันต์ สอนแก้ว ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนจอม
จันทร์วิทยาคารเป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหาร คณะครู ประธานศิษย์เก่าแต่ละ
รุ่น/ผู้ประสานงานศิษย์เก่าแต่ละรุ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษา หารือถึงการจัดงาน
ท าบุญครบรอบ 82 ปี การก่อตั้งโรงเรียนและทอดผ้าป่า “ศิษย์เก่าจอมจันทร์ร่วมใจ” ขึ้น
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 



 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดการประชุม
ผู้ปกครอง ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้พบปะครูประจ าชั้นเพื่อร่วมกันแก้ไขและพัฒนานักเรียนร่วมกัน 



 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้ท าการฉีดพ่นยุง ด้วย
เครื่องพ่นยุงแบบไอน้ า เพื่อก าจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติและสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนฯ ขอขอบคุณทีมงาน
สาธารณสุข ส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการฉีดพ่นยุงลายในครั้งนี้ 



 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ได้รับการนิเทศ ติดตาม
และประเมินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จากคณะ
ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่ม ท่าน ศน. สุวิทย์ ผูกจิตและท่าน ศน.นรากร เพ็งผ่อง 



 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.00 น. นายเฉลียว วงค์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ,ผอ.วสันต์ สอน
แก้ว ประธานศิษย์เก่า,ท่านผู้น าชุมชนในเขตพื้นที่บริการและคณะครูโรงเรียนจอมจันทร์วิทยา
คาร ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร เพื่อ
รับทราบและพิจารณาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 และในโอกาสนี้
ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้จัดพิธีคาราวะ รดน้ าด าหัวให้แก่ท่านคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ด้วย 



 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลสถานศึกษา(ก.ต.ป.น.)จาก นางนัฑวิ
ภรณ์ จันต๊ะพรมมา รอง ผอ.สพป.น่าน 1 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ประจ า
กลุ่มและคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 



 

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน โดยการน าของ นางวรพรรณ ภัทรกรณ์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวพรสวรรค์ มั่น
เข็มทองและนางทิพธิวา แข่งขัน ที่ได้มาประเมิน ก ากับ ติดตาม และให้ค าแนะน า ปรึกษาด้านระบบการเงิน
บัญชี พัสดุของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนจะน าข้อเสนอแนะ และค าปรึกษา
มาปฏิบัติงานด้านระบบการเงิน การบัญชี งานพัสดุของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้อง 
 



 

17 ธันวาคม 2564 คณะมูลนิธิธารน้ าใจสหรัฐอเมริกา โดยการน าของ คุณสมชาย ไพทัน ประธานมูลนิธิธารน้ าใจ
สหรัฐอเมริกาและกรรมการบอร์ดวัดไทยแอลเอ  
คุณภัทรา อัศวมหากุล ประธานโครงการธารน้ าใจสู้ภัยหนาว ครั้งที่ 5 และนายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งลิฟอร์เนีย 
คุณเดชบดี ดิเรกวัฒนะ นักธุรกิจจากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ผู้สนับสนุนโครงการฯ และคุณคีท  ฉัตรประภาชัย 
นายต ารวจผู้ช่วยนายอ าเภอ แอลเอ (ลอสแองเจอริส สหรัฐอเมริกา) พร้อมคณะ ฯ  ได้เดินทางมามอบผ้าห่มและ
เครื่องกันหนาว ตามโครงการธารน้ าใจสู้ภัยหนาว ครั้งที่ ๕ พรอ้มอุปกรณ์กีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน 
จ านวน 13 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดน่าน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอภูเพียง อ าเภอเวียงสา และ
อ าเภอทุ่งช้าง รวม 900 คน ณ โรงเรียนบ้านไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน  
.....รับมอบโดย ผอ.ดามพ์ กันแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 
.....ทางโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร ขอขอบพระคุณ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
ดลบันดาล ให้ท่าน และคณะ ประสบแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ขอสนับสนุน เป็นก าลังใจ ให้กับมูลนิธิธาร
น้ าใจสหรัฐอเมริกาสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีๆ เช่นนี้ ตลอดไป 



 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนจอมจันทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ จัด
กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และ สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจ
ในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 
พ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. 



 

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมจันทร์
วิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมบริจาคของอุปโภคและบริโภคที่จ าเป็น เพื่อ
น าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ 



 

นายดามพ์ กันแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร และคณะ
ครูทุกท่าน ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนต าบลจอมจันทร์ ที่ส่ง
เจ้าหน้าที่มาด าเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตราการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(โควิด-19) บริเวณอาคารเรียน ห้องประชุม และบริเวณโรงอาหาร เมื่อวัน
อังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 


