
 

 

 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดกิจกรรมในเดือนมกราคม ดังน้ี 
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถาศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน  
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย์ในสถานศึกษา โดยร่วมลงคะแนน
เสียงในการเลือกต้ังสถานักเรียน ประจ าปี 2562 ณ อาคาร 7  
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   
วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล 
ในการประกวด Freshly boy and girl CRMS 6 ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 8.30 น. นายประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน “สัปดาห์ห้องสมุด” Library of Love ที่จัดข้ึนระหว่าง 
วันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ ห้องสมุด แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น 

  
วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ในกิจกรรม
สัปดาห์ภาษาอังกฤษและวันคริสต์มาสที่ผ่านมา ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น 

  
 

 
 
 
 
วันที่ 29 มกราคม 2562 นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย 
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลนครนาสาร จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และนายประชวน เข่ือนเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
ร่วมบรรยาย เรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกแนวใหม่ ณ ห้องประชุมอาคาร
เทิดพระเกียรติ 90 ปี เชียงราย 

 
วันที่ 26-28 มกราคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 
จัดกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตามแนวทาง STEM 
EDUCATION เพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูงส าหรับศตวรรษที่ 21 (รุ่นที่ 2)  
ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย 

    
วันที่ 26 มกราคม 2562 นายประชวน เข่ือนเพชร ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ร่วมชมและให้ก าลังใจนักเรียนที่ร่วมแสดงในงามเชียงราย
ดอกไม้งาม ครั้งที่ 15 ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย 

 

 
 
 



 

 

วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 19.09 น. นายประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ร่วมท าพิธีบ าเพ็ญกุศลสักการะดวงวิญญาณ 
พญามังรายมหาราช เน่ืองในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงราย  
ปีที่ 757 ณ บริเวณวัดดอยง าเมือง จังหวัดเชียงราย 

    
วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน 
ที่เ ข้าร่วมสอบแข่งขันโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2561  
จังหวัดเชียงราย (รอบเจียระไนเพชร) ณ แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  
วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายยประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในนามประธานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา
แบดมิน ตันคนพิการ ร่ วมมอบราง วัลแก่ นักกีฬาแบดมิน ตัน  
ร อ บ ชิ ง ช นะ เ ลิ ศ  ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า แห่ ง ช า ติ  น้ า ก ก เ ก ม ส์   
ณ สนามแบตมินตัน สนามกีฬากลาง จังหวัดเชียงราย 

  
วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายยประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา มอบตุ๊กตาที่ระลึกเพ่ือแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ดังน้ี 
รา งวั ล รอ งชนะ เ ลิ ศอั น ดับ  1 กา รแข่ งขั น คว ามสามา ร ถ 
ทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 
ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ 
ได้แก่ 1. นายณฐพงศ์ อินทรสุข  2. นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน 3. นายคณิน 
วงศ์รินทราเมธี 4. นายปราณยุต ปีกอง 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน ระดับประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ได้แก่ เด็กหญิงแมรี่ สุภาพร มอนเตฟาลเกซี่ นักเรียน
ระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 2   

รางวัลเหรียญทองแดง ล าดับที่ 5 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน
ท้องถ่ินระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้แก่ 
เด็กชายศรัทธา อุดมฤทธ์ิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน ระดับประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
นายศุภวิทย์  สังข์ทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5  
รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้แก่ 
นางสาวธนาพร  เชื้อเจ็ดตน  นักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 5 

 
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. นายประชวน เข่ือนเพชร 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา รางวัลเหรียญเงิน เรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้
ประจ าห้องเรียน (Learning Support Assistent : LS) ในการคัดสรร
ผลงานหน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัฒตกรรม ประจ าปี 2561 “ระดับ
ภูมิภาค” ในการจัดงานวันครูครั้งที่ 63 ประจ าปี 2562 ส านักการ
ศึ กษ า ธิการ จั ง ห วัด เชี ยง ราย ณ  โ ร ง เรี ยนส ามั คคี วิ ทยาคม  
จ.เชียงราย 

  
วั นที่ พุ ธ  ที่  16 ม กร าค ม  2562 นา ย วั นชั ย  จ ง สุ ท ธา นา มณี  
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู 
และบุคลากรสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562  

 
 
 


