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ปีที่ ๓๕  ฉบับที่ ๖๙  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒



กิจกรรมเดินว่ิงเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑

RST OPEN HOUSE 2020
นางสาวชนิสรา  สงวนไว้

เครือ
ข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์สมโภชบางขนุเทยีน จดักจิกรรมเดนิ

วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ร.ส.ท. เพื่อระดมทุนสนับสนุน

กองทุนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 



คณะกรรมการจัดท�า
วารสารโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
คณะกรรมการที่ปรึกษา
นายธนิต	 ทองธัญญะ	 ประธานกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
	 	 	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
นายประเสริฐ	 ม่วงศิริ	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู
	 	 	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

คณะกรรมการอ�านวยการ
นายวิธาน	 พรหมสินธุศักดิ์	 ประธานกรรมการ
นางรวิกานต์	 บุญฤทธิ์	 รองประธานกรรมการ
นางสาวพนมวรรณ		 ตุ่มทอง	 รองประธานกรรมการ
นางสาววรรณนิภา	 อรณนันท์	 รองประธานกรรมการ
นายจารุกิตติ์	 สิทธิยานนท์	 รองประธานกรรมการ
นางสมจิตต์	 เทียนสว่างชัย	 รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการด�าเนินงาน
นางสมจิตต์	 เทียนสว่างชัย	 ประธานกรรมการจัดท�าวารสาร
นางสาวกมลวรรณ	 สินประเสริฐ	 รองประธานกรรมการจัดท�าวารสาร
นายบุรินทรวรวิทย์	 พ่วนอุ๋ย	 กองบรรณาธิการฝ่ายศิลป์	และภาพ
นายวาริน	 จินดาวงษ์	 กองบรรณาธิการฝ่ายศิลป์	และภาพ

กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางสาวมาลี		 เรืองฤดี	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางรัตนากร	 พุทธิเสาวภาคย์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นายจารุกิตติ์	 สิทธิยานนท์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางสาวมัทนา	 มงคลเมือง	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นายคมกริช	 น่วมนาม	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นายพนมไพร	 สวัสดิวงศ์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นายสมศักดิ์	 เทวปฏิคม	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นางสาววรรณา	 เสือส่อสิทธิ์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นายทศพล	 ดีกระจ่าง	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นายศราวุฒิ	 ไม้แหลม	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นางสาวพิมพ์ลดา	 กมลศิริธนพงษ์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นางสาวพัชราภรณ์	 บุญธรรม	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นายกฤษณะ	 จตุรัตนโชติ	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นายสุธน	 คลังเจริญ	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นายภัคพล	 ตรังจิระเสถียร	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางสาวประภัสสร	 องอาจ	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางปนัดดา	 วัจนะรัตน์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นายชาคริต	 เอี่ยมเจริญ	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางพนาพรรณ	 ช้างเจริญ	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	 	
นางสาวกษมา	 มาลาแวจันทร์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางทิพย์	 ธรรมเกตุ	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางสาวสุภจิราณัฐ	 โพธิ์ไพจิตร	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นายอนุชา	 พุ่มจันทร์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นายพีรพล	 เฉลียวศิลป์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	
นายณรงค์เดช	 เขม้นการนา	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว
นางสาวศศิวิมล	 เพิ่มลาภ	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	และภาพ
นายก้องเกียรติ	 กมลรังสรรค์	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	และภาพ
นายปิ่นชัย	 โยธี	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	และภาพ
นางถนิมรักษ์	 อัญชันบุตร	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	และพิสูจน์อักษร
นางสาวแก้วใจ	 เทียนธรรม	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	และพิสูจน์อักษร
นางสาวปนัดดา	 พิทักษา	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	และพิสูจน์อักษร
นางสาวยุคลธร	 แสงชัยศรียากุล	 กองบรรณาธิการฝ่ายข่าว	และพิสูจน์อักษร
นางสาวกมลวรรณ	 สินประเสริฐ	 บรรณาธิการและเลขานุการ
นางสาวศิริรัตน์	 วงค์อินทร์อยู่	 ผู้ช่วยบรรณาธิการ	และผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์
๑.	 เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป

๒.	 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานกิจกรรมของนักเรียน	 โรงเรียน	 สมาคมผู้ปกครองและคร	ู
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

๓.	 เป็นสื่อกลางความคิด	การเสนอข่าว	บทความ	และสาระที่น่าสนใจให้แก่นักเรียนและ
บุคคลทั่วไป

พิมพ์ที่	:	 บริษัท	จามจุรีโปรดักส์	จ�ากัด	เลขที่	๒๖	ซอย	พระราม	๒	ที่	๘๓	ถนนพระราม	๒	
	 แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	๑๐๑๕๐	โทร.	๐๒-๔๑๕-๘๓๒๐
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CONTENTS
บรรณาธิการแถลง สารบัญ  ๑
สารจากผู้อ�านวยการ ๒
สารจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓
สารจากประธานสมาคมผู้ปกครองและครู ๔
สารจากประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ๕
สวนอักษรจากผู้อ�านวยการ ๖
ดอกประดู่ชูช่อใหม่ ๗
คนเก่ง คนดี ศรี ร.ส.ท.	 ๘-๙
กลุ่มบริหารวิชาการ ๑๐-๑๑
กลุ่มบริหารงานบุคคล	 ๑๒-๑๓
กลุ่มบริหารทั่วไป ๑๔-๑๕
กลุ่มบริหารงบประมาณ ๑๖
กลุ่มนโยบายและแผน ๑๗
ประดู่งามนามอุโฆษ	 ๑๘
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ๑๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ๒๐-๒๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ๒๒-๒๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๒๔-๒๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๖-๒๗
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๒๘-๒๙
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ๓๐-๓๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๓๒-๓๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๔-๓๕
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๖-๓๗
ดอกประดู่งามจากไกล ๓๘
งานแนะแนว	 ๓๙
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน ๔๐
งานอนามัยโรงเรียน ๔๑
งานประชาสัมพันธ์	 ๔๒
งานอาคารสถานที่	 ๔๓
งานโภชนาการ ๔๔
งานห้องสมุด ๔๕
งานภาพยนตร์และภาพนิ่ง ๔๖
งานระบบเสียงและภาพ	 ๔๗
งานห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ MEP 	 ๔๘
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี	 ๔๙
งานธนาคารโรงเรียน	 ๕๐
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ๕๑
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๕๒-๕๓
นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	 ๕๔-๕๙
นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๖๐-๖๕
ซุบซิบรอบรั้ว ร.ส.ท. ๖๖-๖๗
บทความถึงลูกประดู่	 ๖๘

สวสัดค่ีะ “รัตนโกสนิทร์สาร” ฉบับท่ี ๖๙ น้ี 
จะพาทุกท่านไปพบกับนักเรียนคนเก่งท่ีได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันระดับประเทศ 
จากงาน “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี ๖๙” 
และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อน้อง RST FUN RUN 
ครั้งที่ ๑ โดยสมาคมผู้ปกครองและครูตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนจัดข้ึนให้มีความ
หลากหลายมากข้ึน ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความสามารถ 
ด้านต่างๆ อย่างเต็มศักยภาพ 

ทัง้นี ้ขอขอบพระคุณผู้อ�านวยการ คณะผูบ้ริหาร และคณะครูทุกท่าน ทีช่่วย
รังสรรค์วารสารเล่มนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ

กมลวรรณ  สินประเสริฐ
บรรณาธิการ

วารสารรัตนโกสินทร์สาร 
ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๖๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๒
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โรงเรียน	 เป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน	
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 มีความรู้	 คุณธรรม	จริยธรรม	และสามารถอยู่ในสังคมได	้
อย่างปกติสุข	 การพัฒนาสถานศึกษาเพื่อไปสู ่ความเป็นเลิศนั้น	 ต้องอาศัยปัจจัย		
องค์ประกอบ	กระบวนการที่เป็นระบบ	และบุคลากรซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาให้
โรงเรยีนเป็นสถานศกึษาทีด่มีคีณุภาพ	ซึง่ในภาคเรียนทีผ่่านมาโรงเรยีนได้รบัความร่วมมอื
จาก	คณะครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และผู้น�าองค์กรหลักต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	เป็นอย่างดียิ่ง	
ส�าหรับการเตรียมความพร้อมและการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานในวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	ซึ่งผลการประเมินเป็นอย่างไรจะได้
น�าเสนอให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป	เป็นก�าลังใจซึ่งกันและกันนะครับ

ส�าหรบัในภาคเรยีนนี	้ผมขอแสดงความยนิดกีบั	คณุสากล	ม่วงศริ	ิผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และที่ปรึกษาสมาคม	
ผู้ปกครองและครู	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	 ได้รับโล่รางวัลผู้มีคุณูปการ
ต่อสถานศึกษา	จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๒	
รองผู้อ�านวยการเอื้อมพร	 วอนยิน	 รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป	 ในโอกาสที่ได้รับ	
การแต่งต้ังเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนอนันต์	 รองผู้อ�านวยการรวิกานต์	 บุญฤทธิ	์	
และรองผูอ้�านวยการพนมวรรณ	ตุม่ทอง	ได้รบัโล่รางวลัรองผูอ้�านวยการสถานศกึษาดเีด่น	
จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 และคุณคร	ู
ทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาเข้ารับรางวัลต่าง	ๆ	มากมาย	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนของ
เรามีบุคลากรที่ดีมีคุณภาพในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้

นอกจากนีข้อแสดงความยนิดกีบัคณุครแูละลกู	ๆ 	ร.ส.ท.	ทีไ่ด้ร่วมกนัสร้างชือ่เสยีง
ให้กับโรงเรียนมากมาย	 โดยสามารถท�าเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 เกือบ		
๑๐๐	เหรียญ	และคว้ารางวัลเหรียญทองระดับชาติในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน	
ปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	อีก	๑๕	 เหรียญ	 รวมทั้งแสดงความยินดีกับลูก	ๆ	 ม.๓	 และ	 ม.๖		
ที่ส�าเร็จการศึกษาในปีนี้ทุก	ๆ	คน

ขอขอบคุณ	 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สมาคมผู้ปกครองและครู	
สมาคมศษิย์เก่า	มลูนิธโิรงเรยีน	คณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง	ชมรมครอูาวโุส	คณะครู	
และบุคลากร	 ผู้ปกครอง	 ตลอดจนชุมชุน	 ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรม	
ต่าง	ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดบรรพชาสามเณร	ปี	๒๕๖๒	เมื่อวันที่	๑	-	๕	ธันวาคม	
๒๕๖๒	ณ	หอประชุมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนที่ผ่านมา

	 ในภาคเรียนที่	๒	ปีการศึกษา	๒๕๖๒	โรงเรียนมีการพัฒนาในทุก	ๆ	ด้าน	ซึ่ง
ทางโรงเรยีนได้ประมวลน�าเสนอเป็นภาพและผลงานผ่านวารสารฉบบันี	้โดยหวงัเป็นอย่าง
ยิ่งว่าทุกท่านจะได้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ของเรา	ขอขอบพระคณุทุกท่านทีเ่ป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้โรงเรียนของเราเจรญิก้าวหน้าและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป

(นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
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ผม	ในนามของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โรงเรยีนรตันโกสินทร์สมโภช

บางขนุเทียน	มีความยินดเีป็นอย่างยิง่	ทีไ่ด้มโีอกาสพบกบัท่านผูป้กครอง	และลกู	ๆ 	ร.ส.ท.	

อีกครั้งหนึ่ง	ในวารสารของโรงเรียน	ฉบับนี้

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ขอแสดงความยินดีกับ		

คณุสากล	 ม่วงศริ	ิ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์	และที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู	 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	

ท่ีได้รับโล่รางวัลผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา	จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	

ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 รองผู ้อ�านวยการเอื้อมพร	 วอนยิน	 รองผู ้อ�านวยการ	

กลุ่มบริหารท่ัวไป	 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนอนันต์		

รองผูอ้�านวยการรวกิานต์	บญุฤทธิ	์และรองผูอ้�านวยการพนมวรรณ	ตุม่ทอง	ได้รบัโล่รางวลั

รองผู้อ�านวยการสถานศึกษาดีเด่น	 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี

พุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 รวมท้ังคณะครูที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง	 ๆ		

ท่ีแสดงถึงความทุ่มเท	 เอาใจใส่ในการพัฒนานักเรียนและโรงเรียน	 นอกจากนี้ขอแสดง	

ความยินดีกับลูก	ๆ	ร.ส.ท.	ทุกคนที่ส�าเร็จการศึกษา	และเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ตามที่ทุกคนได้เพียรพยายามและตั้งใจตามที่หวังไว้	

นอกจากนี้	 ต้องขอชื่นชมกับนักเรียน	 ที่เป็นตัวแทนของโรงเรียน	 เข้าร่วม	

การแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรยีน	ปีการศึกษา	๒๕๖๒	ทีไ่ด้แสดงศกัยภาพให้เป็นท่ีปรากฏ

ว่าลูก	ร.ส.ท.	เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถในระดับแนวหน้า	ได้รับรางวัลเหรียญทอง		

มามากมายหลายรายการ	 ซึ่งเบื้องหลังของความภาคภูมิใจในความส�าเร็จเหล่านี้	 ก็คือ	

ความร่วมมือของท่านผู้ปกครองทุกท่าน	ที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนด้วยดี	นั่นเอง

ผมขอขอบคุณ	 คณะครู	 ผู้ปกครอง	 และผู้น�าองค์กรหลักต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน		

ท่ีมีส่วนร่วมในการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานในวันที	่	

๒๒	 มกราคม	 ๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	 และไม่ว่าผลการประเมินจะออกมาเป็นอย่างไร	 แต่ทุก	

ภาคส่วน	ก็แสดงให้เห็นความร่วมมือ	 ร่วมใจในการท�างาน	 และความสัมพันธ์อันดีที่มีให	้

กับโรงเรียนมาตลอด	 ผมขอขอบคุณทุกท่านมา	ณ	 โอกาสนี้	 และขอให้ความสัมพันธ์ที่ดี		

เช่นนี้คงอยู่คู่กับโรงเรียนตลอดไป

(นายธนิต ทองธัญญะ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
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ผมขอแสดงความยินดีกับ	 นายสากล	 ม่วงศิริ	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง	

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 และท่ีปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและคร	ู

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	 ได้รับโล่รางวัลผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา		

จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๒	

ขอแสดงความยินดีกับ	รองผู้อ�านวยการเอื้อมพร	วอนยิน	ซึ่งได้รับการแต่งตั้งไป	

ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรยีนสวนอนนัต์	และขอแสดงความยนิดกีบัรองผูอ้�านวยการ	

รวิกานต์	บุญฤทธิ์	รองผู้อ�านวยการพนมวรรณ	ตุ่มทอง	ที่ได้รับโล่รางวัลรองผู้อ�านวยการ

สถานศกึษาดีเด่น	จากสภาผู้ปกครองและครแูห่งประเทศไทย	ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๖๒

นายชาคริต	 เอี่ยมเจริญ	 ได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น	 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่ง

ประเทศไทย	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๖๒	 และนางถนิมรักษ์	 อัญชันบุตร	 ครูกลุ่มสาระ	

การเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้รับคดัเลอืกเป็นตวัแทนของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษมธัยมศกึษา	

เขต	๑	และเข้ารอบชิงชนะเลิศ	๓	คนสุดท้ายของประเทศ	ในการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

ครูผู้มีผลงานดีเด่น	สาขาภาษาไทย	ของมูลนิธิสมาน	–	คุณหญิงเบญจา	แสงมลิ	

	 ขอแสดงความยนิดแีละชืน่ชมคณะครแูละนกัเรยีนทีส่ร้างชือ่เสียงให้กบัโรงเรยีน

ในรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ	ครั้งที่	๖๙	และรวมถึงรายการต่าง	ๆ	อย่าง

เต็มความสามารถ	 และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา	

ปีที	่๓	และชัน้มธัยมศกึษาปีที	่๖	ในปีการศกึษา	๒๕๖๒	ขอให้นกัเรียนน�าความรู้ประสบการณ์	

ที่ได้รับจากคณะผู้บริหาร	 คณะครูและผู้ปกครองไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อ	 และ	

ด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ	มีความสุขประสบผลส�าเร็จในชีวิต

	 ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณ	คณะผู้บริหาร	คณะครูและบุคลากร	รวมถึงขอบใจ

นักเรียนทุกคน	 ที่ร่วมแรงร่วมใจกันน�าพาโรงเรียนเข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน	 ประจ�าปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 อย่างเต็มความสามารถเพ่ือความเจริญ

ก้าวหน้าสืบไป	 และผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าโรงเรียนจะประสบความส�าเร็จไม่ได้หากขาด	

ผู้ปกครองทุกท่านที่คอยให้ความร่วมมือ	 อบรมส่ังสอนบุตรหลานของท่านให้เป็นบุคคล	

ที่มีทั้งความดีและมีคุณภาพ	 จึงส่งผลให้นักเรียนและโรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ	

ของสังคม

(นายประเสริฐ ม่วงศิริ)

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
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การศึกษาในปัจจบุนัถอืเป็นสิง่ใกล้ตวัอยูม่ากเพราะใครๆ	หมายถึงคนทีอ่ยู่ในฐานะ

ทางสงัคมทกุระดบักส็ามารถเข้ารบัการศกึษาได้	ซึง่แตกต่างกบัการศกึษาในอดตีทีข้ึ่นอยู่กับ

ฐานะทางสงัคมเท่านัน้ในการทีจ่ะท�าให้บคุคลนัน้	ๆ	มโีอกาสทางการศกึษา	ด้วยวัฒนธรรม	

ค่านิยมทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป	 ในปัจจุบันจึงท�าให้การศึกษาอยู่ในวิถีชีวิตของสังคม		

ในปัจจุบันหลายคนเช่ือว่าการศึกษาเป็นปัจจัยส�าคัญในความส�าเร็จ	 การศึกษาคือ	 ชีวิต		

ชวีติคอื	การศึกษา	"มีวชิาเหมือนมทีรพัย์อยูน่บัแสน"

หลวงพ่อพุทธทาสภกิขุ	 กล่าวว่า	 การศกึษาคอื	 การปฏบัิติ	 ศลี	 สมาธแิละปัญญา	

เพราะฉะนั้นในทัศนะของพระพุทธศาสนา	 การศึกษาคือ	 การมองตน	 การพิจารณาตน	

การควบคมุตนเอง	 และการพฒันาตนโดยควบคู่กนัไปกบัคุณธรรมความถกูต้องความดงีาม

ให้สมกบัค�ากล่าว	"ความรูคู้ค่ณุธรรม"

หวงัว่าบตุรหลานโรงเรยีนรตันโกสนิทร์สมโภชบางขนุเทยีน	จะไม่ได้มแีต่ความรู้แต่

ทกุคนจะมคีวามรูคู้ค่ณุธรรม	นะคะ

นางสาววิภา  จารุธีรภาพ

ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

รัตนโกสินทร์สาร 5



“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญน้ัน	 จะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู ่ก่อนทั้งสิ้น	ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลน	
บกพร่องแล้ว	ทีจ่ะเพิม่เตมิเสรมิต่อให้เจริญขึน้ไปอีกน้ัน	ยากนักทีจ่ะท�าได้	จงึควรจะเข้าใจให้แจ้งชดัว่า	นอกจากจะมุง่สร้างความเจรญิแล้ว	ยงัต้องพยายาม
รักษาพื้นฐานให้มั่นคง	ไม่บกพร่อง	พร้อม	ๆ	กันได้”	ความตอนหนึ่ง	ในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช	บรมนาถบพิตร	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๒๓

การสร้างมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทย
ปัจจุบัน	 ดังนั้น	 โรงเรียนก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับ	 และมีชื่อเสียง	 ตลอดจนการสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการทุกฝ่ายว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน	

มาตรฐานการศึกษาอันทรงเกียรติที่ได้รับการยอมรับคือ	 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน	 ซ่ึงเป็นโครงการที่จะท�าการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อ	
รบัรางวลัพระราชทาน		เกดิขึน้เมือ่	พ.ศ.	๒๕๐๖	โดยพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร		มพีระราชปรารภ
กับหม่อมหลวงป่ิน	มาลากลุ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารใจความว่า	“เรามีโรงเรียนจัดการศึกษาดีจนนกัเรียนสอบได้ผลดีมาก	โรงเรียนทีม่คีณุสมบตัิ
ดังกล่าวสมควรจะได้รับพระราชทานรางวัล”

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	 เป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษแข่งขันสูง	 เป็นที่
ยอมรับของชุมชนทั้งในเขตและนอกเขตบางขุนเทียน	 และเพื่อพิสูจน์ว่าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนเป็นโรงเรียนที่ด	ี
มีคุณภาพทั้งด้านผู้เรียน	ด้านหลักสูตร	ด้านบริหารจัดการ	ด้านครู	ผู้บริหารและบุคลากร	และด้านการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน	
นั้น	โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	จึงเสนอขอรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน	ประเภทสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ	 ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา	 ๒๕๖๒	 เพ่ือเป็นการประเมินการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่ามีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานแล้วหรือยัง	หรือขาดตกบกพร่องเรื่องในด้านใดอีกบ้าง	

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน	 ได้เข้ารับการประเมินรางวัลพระราชทาน	 เม่ือวันท่ี	 ๒๒	 มกราคม	
๒๕๖๓	ที่ผ่านมา	ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ	รวมพลังของคณะครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ศิษย์เก่าฯ	ตลอด

จนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ทุกหน่วยงาน	 ทุกองค์กร	 โดยความร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ก็จะ
สามารถน�าพาโรงเรียนน้ันก้าวไปสู ่สถานศึกษาที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่ยั่งยืน	
สืบไป	
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สวนอักษร...จากผู้อ�านวยการ



ครูบรรจุใหม่

นายฐิติพัฒน์ อุทัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต�าแหน่ง  : 		ครูผู้ช่วย

วัน เดือน ปีเกิด  :		๓	กุมภาพันธ์	๒๕๓๘

คุณวุฒิการศึกษา :		ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเอกฟิสิกส์

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คติประจ�าใจ :	 ปัญหาและอุปสรรคคือโอกาสแห่งการเรียนรู้

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	(IS)

วัน เดือน ปีเกิด  :	 ๙	พฤศจิกายน	๒๕๓๒

คุณวุฒิการศึกษา :	 ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คติประจ�าใจ  : 	ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน

นางสาวจิราภรณ์ สอนชัยภูมิ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงานวิชาการ

วัน เดือน ปีเกิด  :		๑	มีนาคม	๒๕๓๖

คุณวุฒิการศึกษา :	 ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คติประจ�าใจ  :	 อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์	

	 	 แล้วก็อย่าบอกว่าไม่เคยพอ

ยินดีต้อนรับ
มวลประดู่ชูช่อใหม่
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นายธนกฤต กิจพนาพร
ชื่อเล่น  :	 	ไปร์ท		 อายุ ๑๘	ปี	ชั้น	ม.๖/๓	

ที่อยู่  :		 ๘๘/๑๐๐	ถนนพระรามที่	๒	แขวงแสมด�า	เขตบางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร

คติประจ�าใจ  : 	 ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอ

ความใฝ่ฝัน  :	 ครอบครัวมีความสุข	กินอยู่สบาย

งานอดิเรก :	 ออกก�าลังกาย	ฟังเพลง	เที่ยว

ผลงานที่ผ่านมา : แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่	๖๙	รายการละครคุณธรรม

แรงบันดาลใจ : ชีวิตคนเราสั้นมาก	ทุกวินาทีมีค่าเสมอ	เวลาก็เหมือนสายน�้าไหลไปแล้วไม่มีวันไหล

ย้อนกลับ	ผมจงึอยากใช้ชวีติทกุวันนีอ้ย่างคุ้มค่า	ลองในสิง่ทีอ่ยากลอง	ท�าในสิง่ทีอ่ยากท�า	ท�าในสิง่ทีฝั่น	

ท�าฝันให้เป็นจรงิ	ท�าทกุนาทขีองชวีติให้มคีวามสขุ	เกบ็ความสามารถและประสบการณ์ในหลายๆ	ด้าน

ในช่วงชีวิตมัธยม	เก็บหลายๆ	กิจกรรม	เพราะผมเป็นคนเรียนไม่เก่งเลย	ผมเลยเลือกที่จะท�ากิจกรรม	

ทั้งด้านกีฬา	ด้านดนตรี	ด้านการแสดง	ด้านพิธีกรและอีกหลายๆ	ด้าน	เพราะในอนาคตเราต้องใช้ใน

การเรียนต่อมหาวิทยาลัย	 แต่มันก็เหนื่อยมากๆ	 ที่ต้องเรียนด้วยท�ากิจกรรมไปด้วย	 แต่สุดท้าย	

ความพยายามไม่เคยท�าร้ายผู้ที่พยายาม	ผมสามารถใช้กิจกรรมหาที่เรียนได้และมันก็ท�าให้ผมได้เรียน

ในคณะสาขาที่ต้องการจริงๆ	ไม่เสียแรงที่ยอมเหนื่อยมันคุ้มค่าจริงๆ

ผลงานด้านกีฬา
การแข่งขันกีฬายูโดในรายการ	“มหาชัยแชมป์เปี้ยนชิป”	รองชนะเลิศอันดับ	๒

การแข่งขันกีฬายูโดในรายการ	“เทวาเกมส์”	ชนะเลิศอันดับ	๑	ปี	๒๕๖๑

เป็นผู้น�าวอร์ม	ยืดเหยียดกล้ามเนื้อในงาน	“RST	FUN	RUN”

ผ่านการสอบเลื่อนขั้นกีฬายูโด	จากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ด้านการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม (สังคมศึกษา)
๑.		 แสดงน�าละครประวัติศาสตร์	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๖๑

๒.		 แสดงน�าละครประวตัศิาสตร์	เหรียญทอง	ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	ปีการศึกษา	๒๕๖๑

๓.		 แสดงน�าละครประวัติศาสตร์	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๖๒

๔.		 แสดงน�าละครประวตัศิาสตร์	เหรยีญทอง	ระดบัภาคกลาง	และภาคตะวนัออก	ปีการศึกษา	๒๕๖๒

๕.		 แสดงน�าละครคุณธรรม	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ปีการศึกษา	๒๕๖๒

๖.		 แสดงน�าละครคุณธรรม	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	ระดับประเทศ	ปีการศึกษา	๒๕๖๒
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ภายในโรงเรียน
๑.		 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา	๒๕๖๐-๒๕๖๑	และปีการศึกษา	๒๕๖๑-๒๕๖๒

๒.	 เป็นทีมงานต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศฟิลิปปินส์

๓.	 แข่งประกวดร้องเพลงงาน	singing	contest	เข้ารอบ	final

๔.	 เป็นพิธีกรงานสัปดาห์พลศึกษา

๕.	 เป็นพิธีกรงานธนาคารโรงเรียน	๑	ปีการศึกษา

แรงบันดาลใจ
พ่อผมบอกเสมอว่า	 เมื่อเราได้ท�างานแล้ว

เราจะคดิถงึชีวิตทีก่�าลงัเรยีนมาก	ๆ 	มนัมเีวลาว่าง	

ท�าในสิ่งที่อยากท�าได้อย่างเต็มที่	 ท�าในสิ่งที	่

อยากลอง	ส่วนตวัผมชอบการถ่ายท�าหนงั	ท�าคลปิ	

วดีโิอ	จนมวีนันึงผมได้มคีร	ู๑	ท่านทีม่องเห็นความ

สามารถในตัวของผม	 ครูท่านนั้นคือ	 ครูสายผล	

พุทธรักษา	 ครูเขาได้มอบโอกาสให้ผมได้เปิด

ประสบการณ์ทางด้านการแสดงละคร	ผมจึงคว้า

โอกาสนั้นไว้ด้วยความที่ว่าแค่อยากรู้อยากลอง	

ช่วงระหว่างที่ฝึกซ้อมนั้น	 มันเหนื่อยมันเครียด

มากๆ	 ไม่มีเวลาส่วนตัวเลย	จนไปถึงวันที่แข่งขัน

พอเราได้ท�ามันอย่างเต็มท่ีแล้วเราได้กลับย้อนมา

ดูผลงานตัวเองผมไม่เคยเสียใจเลยทีเ่ลอืกทีจ่ะรับ

โอกาสในวันนั้น

ผมแข่งขันละครตั้งแต่	 ม.๔	 จนถึง	 ม.๖		

ทีมงานต่างก็มีความฝันที่อยากจะไปถึงระดับ

ประเทศแต่ไม่เคยมีโอกาสเลย	 จนมาปีสุดท้าย	

ของผม	 ผมท�ามันส�าเร็จมันเป็นประสบการณ์ที่ดี

มากๆ	 และมันเป็นผลงานอันทรงคุณค่า	 ที่ท�าให้

ผมมีอนาคตทีดี่ได้	“ทกุคนมีโอกาส	อยูท่ีว่่าคนนัน้

จะคว้ามันไว้หรือไม่เท่านั้นเอง”
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งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 (O-NET) ม.๓

กลุ่มบริหารวิชาการ

คณะผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ศึกษาดูงาน  System Plus College Philippines
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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RST OPEN HOUSE ๒๐๒๐ 
งานแสดงนิทรรศการทางวิชาการ

เรยีนเสรมิศกัยภาพวนัเส
าร์
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เขียนโดย...นางสาวมาลี เรืองฤดี

โครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อน้อง ครบรอบ ๔๐ ปี ครั้งที่ ๑ 
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจ�าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรมเชิงวิชาการ 
❝ HORMONE 
โตแล้ว ๑๓+❞ 

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล
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วันเอดส์โลก	"รวมพลังชุมชนยุติเอดส์" 
วันที่	๒๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๒

นักเรียนแกนน�าแต่ละห้องเข้าร่วมศึกษาดูงาน
 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กิจกรรมมอบเกียรติบัตร	“คนดี	ศรี	ร.ส.ท.” 
วันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓

กิจกรรมวันรักนวลสงวนตัว	
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กิจกรรมมอบเข็ม “เด็กดีมีวินัย”	วันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓
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กลุ่มบริหารทั่วไป

เขียนโดย นางธิดารัตน์ จตุรัตนโชติ

เกษียณ..เกษมสันต์ ๒๕๖๒
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วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

วันเด็กและวันปีใหม่
๒๕๖๓
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งานงบประมาณ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
เป็นสถานที่สรรหากรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญศึกษา หน่วยสรรหาที่ ๗ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

เขียนโดย...ครูวรรณิภา อรณนันท์
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กลุ่มนโยบายและแผน
เขียนโดย... ครูจารุกิตติ์  สิทธิยานนท์

ติดต่อได้ที่ https://prakan.rst.ac.th 

นางสาวภาวิดา กิตติภูมิวงศ์ หัวหน้างานจัดระบบการควบคุมภายใน

สถานศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยรองผู้อ�านวยการ หัวหน้ากลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ และครผููร้บัผดิชอบแผนงานประจ�ากลุม่บรหิาร / กลุม่สาระ 

ด�าเนนิการประชมุชีแ้จงการด�าเนนิงานการจดัระบบควบคมุภายในสถานศกึษา 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

นายจารุกิตติ์ สิทธิยานนท์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ประชุม

ชี้แจงการจัดท�าข้อมูลและสารสนเทศสรุปผลการด�าเนินงาน/โครงการ/

กิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

นายชาคริต เอี่ยมเจริญ หัวหน้างานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรร 

งบประมาณ เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดท�าค�าขอจัดตั้งงบประมาณ 

ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑ (บางแวก) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

นางสาวปนัดดา วัฒโน หัวหน้างานพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ

นายประวิทย์ พึ่งสุข หัวหน้างานสารสนเทศ เข้าร่วม

ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสาน

ความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ เกีย่วกบักรอบแนวทางการประเมนิคณุภาพภายนอกของ สมศ. 

และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  

คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
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ประดู่งามนามอุโฆษ

นายสากล	 ม่วงศิริ	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์	และทีป่รึกษาสมาคมผูป้กครองและครู	โรงเรยีน
รตันโกสนิทร์สมโภชบางขนุเทยีน	ได้รบัโล่รางวลัผูม้คีณุปูการต่อสถานศกึษา	
จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๒

นายชาคริต	เอี่ยมเจริญ	ได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น	จากสภาผู้ปกครอง	
และครูแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๒

รองผู้อ�านวยการรวิกานต์ บุญฤทธิ์ และรองผู้อ�านวยการพนมวรรณ 
ตุม่ทอง ได้รบัโล่รางวลัรองผูอ้�านวยการสถานศึกษาดเีด่น จากสภาผูป้กครอง
และครูแห่งประเทศไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ประดู่งามนามอุโฆษ

นางถนมิรักษ์	อัญชนับุตร	ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนของส�านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	๑	และเข้ารอบชิงชนะเลิศ	๓	คนสุดท้ายของประเทศ	ในการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคร	ู
ผู้มีผลงานดีเด่น	 สาขาภาษาไทย	 ของมูลนิธิสมาน	 –	 คุณหญิงเบญจา	 แสงมลิ	 ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จ	
พระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี
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การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนกลุ่มจังหวัดที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมินสถาน
ศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒

“การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน”

เขียนโดย... ครูศิริรัตน์ วงศ์อินทร์อยู่



RST Open House 2020
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรม RST Open House 

2020 โดยมีกิจกรรมให้คณะครูและนักเรียนจากหลายแห่งได้เข้าร่วม อาทิ  
ซุ้มแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมเกมกล รวมถึงกิจกรรมการแข่งขัน 
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว A-Math และซูโดกุ ซึ่งมีคุณครู
และนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันมากมาย

๔) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ 
ค�าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๗  
ระดับเหรียญทองแดง คือ นายณัฐกิตติ์ แซ่เจียง, 

 นายสุพรรณคช นุชประยูร, นายอัษฎาวุฒิ ฟักทับทิม

๕) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๗  
ระดับเหรียญเงิน คือ เด็กหญิงชื่นกมล คลังเจริญ, 

 เด็กหญิงปรางฉัตร ใจเอื้อ, เด็กหญิงรวงข้าว สุขเสริม

๖) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๔  
ระดับเหรียญทอง คือ นายธันนรินธิ์ กิติยาวิวัฒน์, 

 นางสาวนวพร เชื้อจ๋าย, นายสุทธิพัส เปิ่นใจช่วย

๗) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.๑–ม.๓ ได้รบัรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน คอื เด็กชายธนากฤต ทบัอ�า่, 
เด็กชายธนาธิป ด�ารงศุภกิจ

๘) การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP  
ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน คือ 

 นายธัชพล มงคลศิริ, นายพานทองแท้ หวังพระธรรม

นักเรียนคณิต...คิดสร้างชื่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ ดังนี้

❖ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  
ของนกัเรยีน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ครัง้ที ่๖๙ ประจ�าปีการศกึษา ๒๕๖๒ 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ โดยมีคุณครูใน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นครูผู้ฝึกซ้อม ควบคุมดูแล และน�า
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรายการ ดังนี้

๑) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๑ – ม.๓ 
 ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน คือ เด็กชายฐนกร อยู่สว่าง

๒) การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.๔ – ม.๖ 
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญทองแดง คือ 

นายนวฤทธิ์ สุขเจริญ
๓) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือ 

ค�าอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๗  
ระดับเหรียญเงิน คือ เด็กชายนิธิศ ไชยชิน, เด็กชายรัตนชัย เมธา, 
เด็กชายเฉลิมพงศ์ จันทจร

R.S.T. 
OPEN HOUSE 2020
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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เขียนโดย...ครูชยาภรณ์  อัครวุฒิ



๙) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๑ – ม.๓ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๔ 
 ระดับเหรียญทองแดง คือ เด็กชายภูษิญ ประเสริฐสม

๑๐) การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔ – ม.๖ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
 อันดับที่ ๑ ระดับเหรียญทองแดง คือ นางสาวจรรยา โคสาแสง

๑๑) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๑ – ม.๓ 
 ได้รับรางวัลอันดับที่ ๙ ระดับเหรียญเงิน คือ 
 เด็กชายทัชชก วลัยจัย, เด็กชายพัฒรพงษ์ สุวงศ์

๑๒) การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.๔–ม.๖ 
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับเหรียญทอง คือ 
 นายภูวนาท บุญกว้าง

๑๓) การแข่งขันซูโดกุ ม.๑–ม.๓ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 
ระดับเหรียญทอง คือ เด็กชายราชันย์ คุ้นเคย

๑๔) การแข่งขันซูโดกุ ม.๔–ม.๖ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๙ 
 ระดับเหรียญทอง คือ นางสาวรัชดาภรณ์ ชัยชาติ

๑๕) การแข่งขันเวทคณิต ม.๑–ม.๓ ได้รับรางวัลอันดับที่ ๘ 
 ระดับเหรียญทองแดง คือ เด็กชายธนวัฒน์  สว่างวงษ์

❖  การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๒๑ ปี ๒๕๖๒ ในวันท่ี  
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
กรุงเทพฯ โดยมีนางอระภา ชวนวัน และนางสาวปนัดดา วัฒโน เป็น 
ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลน�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และมีนักเรียน 
เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ
 เด็กชายฐนกร อยู่สว่าง ม.๒/๑ นายนวฤทธิ์  สุขเจริญ  ม.๖/๑
 เด็กชายภูษิญ ประเสริฐสม  ม.๓/๑ นายพีรภัทร  รสจันทร์  ม.๖/๑
 เด็กหญิงกมลรส ปุณณประดับกิจ ม.๓/๑  นายสหทัศน์ ยิ่งสกุลเกียรติ ม.๖/๒

❖  การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาในรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม 
เยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ 
พระกนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี 
ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าบางนา 
กรุงเทพฯ ได้น�านักเรียนเข้าแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ จ�านวน ๑๗ คน โดยมี
นางสาวกาญจนา วงค์ขนัธ์, นางสาวอนสุรณ์ เดด็ขาด, นางสาวปนดัดา วฒัโน 
และนางสาวปวีณา บัวมหะกุล เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมและน�านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขนัการแข่งขันคณติศาสตร์ด้วยเครือ่งคดิเลขคาสิโอ ครัง้ที ่๒ ปีการศกึษา 
๒๕๖๒ ชิงถ้วยรางวัลจากผู ้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่  
๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสันติราษฎรว์ิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยม ี
นางอระภา ชวนวนั, นางสาววราภรณ์ อภวิฒันาพงศ์, นางสาวปนัดดา วัฒโน  
และนายสัญวัชร หิรัญโสทร เป็นผู้ฝึกซ้อมและน�านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  
และมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

❖  การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ครั้งที่  ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่  ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ณ โรงเรียนสรินิธรราชวทิยาลยั โดยมนีางสาววราภรณ์ อภวิฒันาพงศ์และ 
นางสาวปนัดดา วัฒโน เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลน�านักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันและมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ

 เด็กชายฐนกร อยู่สว่าง ม.๒/๑ นายณฐพล  ฝ่ายปัด ม.๖/๑

 เด็กชายสุพจน์ สุขบัว ม.๒/๑ นายนวฤทธิ์  สุขเจริญ  ม.๖/๑

 เด็กชายรัตนชัย เมธา ม.๓/๑ นายพีรภัทร รสจันทร์  ม.๖/๑

 เด็กชายภูษิญ ประเสริฐสม ม.๓/๑ นายสหทัศน์ ยิ่งสกุลเกียรติ ม.๖/๒

❖  การแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษาในรายการ “ACSP LOGIC GAMES ครั้งที่ ๖
(เอแม็ท – ค�าคม – ครอสเวิร์ดเกม) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร”ี ในวนัที ่๒๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวปนดัดา วฒัโน เป็นผูด้แูลฝึกซ้อมและน�านกัเรยีน
เข้าร่วมแข่งขัน และมีนักเรียนเข้าแข่งขันเอแม็ทรวม ๙ คน

 ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือ
  นางสาววนัชพร  เย็นอารมณ์  ม.๓/๑
  เด็กหญิงณัฐณิชา สารหน่อแก้ว ม.๓/๑

 ๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ 
  รับทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร คือ
  นายสหทัศน์ ยิ่งสกุลเกียรติ ม.๖/๒
  นายณฐพล ฝ่ายปัด ม.๖/๑
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ศิลปหัตถกรรม 
“ASCP LOGIC GAMES”

Casio



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม	ระดับเขตพื้นที่
วิทยาศาสตร์
๑.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
๒.  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
๓.  การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑
๔.  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
๕.  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทอง

รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ ๖๙
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑ - ม.๓ เด็กชายกษิดิศ บุญพรพิเชษฐ์ และ นายณัฐกรณ์ จิตมานนท์ 
ครูผู้ฝึกซ้อม นายกิตติกร บุญมา และ นายเอกภพ ศรีภักดี

๑.  การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

๒.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

๓.  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทอง

๔.  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญทอง

๕.  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๑

๖.  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญเงิน

๗.  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน

๖.  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญทอง
๗.  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ ๒
๘.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญเงิน
๙.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง
๑๐.  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญทองแดง
๑๑.  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง 
๑๒.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๑ - ม.๓ เข้าร่วม

๑๓.  การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ม.๖ เข้าร่วม
คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์
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เขียนโดย...คุณครูสมศักดิ์ เทวปฏิคม



๘.  การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญเงิน

๙.  การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญเงิน

๑๐. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญเงิน

๑๑. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔ - ม.๖ รางวัลเหรียญทองแดง

๑๒. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑ - ม.๓ รางวัลเหรียญทองแดง

๑๓.  การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.๔ - ม.๖ เข้าร่วม

๑๔.  การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖ เข้าร่วม

RST Open House @ Science and Technology
	 การแข่งขันความสามารถทางด้านเทคโนโลยี	 	การแข่งขันทักษะและวิชาการทางวิทยาศาสตร์

คอมพิวเตอร์

อัจฉริยะสู่โลกกว้าง การแข่งขันเครื่องบินเล็ก ๔ ช่อง
สัญญาณ (บินผาดแผลงในร่ม) และ อากาศยานบังคับวิทยุประเภท

ความคิดสร้างสรรค์ โดยนายไวยวิทย์ พันธ์ศรี นายธรสิน กีรติวิทโยฬส 
เด็กชายสิปประภาส  ราชปรีชา และ เด็กชายปรเมศวร์  มีชื่อ 

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ค่ายอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต	ิ@ ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก การจัดการและการใช้ชีวิตภายในค่ายพัก

เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่มและผาชูธง

เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินแตก

ศึกษาประวัติโรงเรียนทหารและการเมือง	และโครงการในพระราชด�าริ

ฟังบรรยายประวัติอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมศึกษากลุ่มดาวและท้องฟ้า เส้นทางศึกษาธรรมชาติภูลมโล
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

24 รัตนโกสินทร์สาร

R.S.T. OPEN HOUSE 2020เขียนโดย ครูมัทนา มงคลเมือง

วันอาทิตย์ที่	๒๖	มกราคม	๒๕๖๓
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ครูถนิมรักษ์ อัญชันบตุร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนของส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต ๑ และเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
๓ คนสุดท้ายของประเทศ ในการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น  
สาขาภาษาไทย ของมูลนธิสิมาน - คุณหญงิเบญจา แสงมลิ ชิงรางวลัพระราชทาน 
จากสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ครูกัลยา งามด ีน�านักเรียนเข้าร่วมการอบรมโครงการอ่านร้อยแก้วภาษาไทย 
ตามพระบรมราโชบายด้วยรักและสามัคคี เม่ือวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีวิทยากรอันทรงคุณค่าได้แก่ คุณสายสวรรค์ 
ขยันยิ่งและคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ 

ครูทพิวรรณ ล้อประโคนและครกูมลวรรณ สินประเสริฐ น�านักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันในงาน ๖๐ ปี วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ครูจินตนา ศิลาวงษ์และครูปนัดดา พิทักษา 
น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

ในงานครูไทยรักษ์ภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ 
“เทพรัตนราชสดุดี เจ้าฟ้าจักรี วิศิษฏ์ศรี
อักษรา” ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครูศริิรัตน์ วงค์อนิทร์อยู่ น�านกัเรียนเข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย 

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม โดยระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทองแดง

เดก็หญิงเปรมสินี ต๊ะนนท์ ชัน้ ม.๒/๑๑  และ
นางสาวกนัยารัตน์ สิริอมรพนัธุ ์ช้ัน ม.๕/๑ 
ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันประกวด
คัดลายมือ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ 
ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
กรุงเทพมหานคร และเข้ารับโล่รางวลัประทาน 
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ 
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อม
ทุนการศึกษาจ�านวน ๓,๐๐๐ บาท จาก
สมเด็จพระมหาวีรวงศ ์  แม ่กองธรรม 
สนามหลวง โดยมีครูฐิติรัตน์ พสุนนท์ เป็น
ผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแล



26 รัตนโกสินทร์สาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) ระหว่างวันที่ ๒-๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ณ เฮฟเว่นแควรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

นกัเรียนห้องเรียนพเิศษภาษาองักฤษ 
(English Course)เข้าร่วมการทดสอบวัดความรู้ทาง

ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล CEFR English 
Day Camp & E.C. English Day Camp

English Day Camp & 
E.C. English Day Camp

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
(English Course) ศึกษาดูงาน 

ณ โรงแรมแชงกรี-ลา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

28 รัตนโกสินทร์สาร

เขียนโดย...ครูศดานันต์  พรหมคุณ



กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรม
วันคริสต์มาส

RST Open House @ 
Foreign Language Department 
การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ
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กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
เป็นการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  

ในรายวิชาเสริมทักษะการงานอาชีพโดยมุ่งฝึกทักษะทางด้านอาชีพ พร้อมทั้ง 

ส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการอิสระ และฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เป็นการ 

สร้างงาน สร้างรายได้ในระหว่างเรียนให้กับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

30 รัตนโกสินทร์สาร

เขียนโดย...ครูพิมพ์ลดา  กมลศิริธนพงษ์



การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้และการจัดตกแต่ง

การประกวดโครงงานประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

การแข่งขันประกอบอาหาร-ส้มตํา

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ	ครั้งที่	๖๙	ปีการศึกษา	๒๕๖๒	

ณ	จังหวัดสมุทรปราการ

ระหว่าง	วันที่	๗	-	๙	เดือนธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๖๒
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32 รัตนโกสินทร์สาร
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สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>> 

การแข่งขันกีฬาภายใน “เทวาเกมส ์๖๒”
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

34 รัตนโกสินทร์สาร



การแข่งขันกีฬาจตุรัตน์สามัคคี ครั้งที่ ๒๒
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

การแข่งขันกีฬาภายนอกสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รัตนโกสินทร์สาร 35



กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พิธีทบทวนค�าปฏิญาณ

และสวนสนาม 

วันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ 

น�าโดยคณะผู้บริหาร 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

และเนตรนารีทั้ง ๓ ระดับ

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า น�าโดยคณะผู้บริหาร 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

เนตรนารี ทั้ง ๓ ระดับ 

พิธีเข้าประจ�ากองและประดับบ่า ลูกเสือ เนตรนารี 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ น�าโดยคณะผู้บริหาร 

และกลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

36 รัตนโกสินทร์สาร



พิธีเข้าประจ�าหมู่ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

น�าโดยคณะผู้บริหาร และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาด
เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย 

น�าโดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

ค่ายผู้น�าลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ ST Camp 

จังหวัดกาญจนบุรี น�าโดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

คณะครูลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
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ดอกประดู่ยามจากไกล

ดอกประด่ยามจากไกล
รองผู้อ�านวยการเอื้อมพร วอนยิน 
ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนอนันต์

คุณครูวิีระชัย  คุณเมือง 
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร

ประสบการณ์ท�างาน
-  พ.ศ.๒๕๔๕  ครูโรงเรียนบางแค (เนื่องสังวาลย์อนุสรณ์)

-  พ.ศ.๒๕๔๙  ครูอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

-  พ.ศ. ๒๕๕๘  รองผู้อ�านวยการอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

-  พ.ศ. ๒๕๖๑  รองผู้อ�านวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช  

  บางขุนเทียน

-  ปัจจุบัน ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนอนันต์ 

คติประจ�าใจ  :  คนที่ไม่เคยผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยท�าอะไรเลย

ประวัติการท�างาน
-  พ.ศ. ๒๕๕๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

-  ปัจจุบัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 

คติประจ�าใจ :  
ท�าให้ดีที่สุดแล้วหยุดที่ความส�าเร็จ 

ประวัติการศึกษา
-  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกเคมี 

 สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

-  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

นายวีระชัย  คุณเมือง  วิทยฐานะ ครูช�านาญการ

ประวัติการศึกษา
-  จบมัธยมโรงเรียนน�้าพองศึกษา 

-  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต เอกฟิสิกส์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

38 รัตนโกสินทร์สาร

เขียนโดย... ครูศิริรัตน์ วงศ์อินทร์อยู่



งานแนะแนว ได้จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ม.๓ และ ม.๖ กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ติว GAT - PAT
และออกแนะแนวการศึกษา แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

รัตนโกสินทร์สาร 39

งานแนะแนว  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบบางขุนเทียน
เขียนโดย... ครูพีรพล  เฉลียวศิลป์



40 รัตนโกสินทร์สาร

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน เขียนโดย...นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา

กีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันวาเลนไทน์

ประชุมวางแผนการท�างานและสรุปงานในวาระต่าง	ๆ

ประชุมผู้ปกครอง

RST Open House

พิธีหน้าเสาธงตอนเช้า	ตรวจอาคารเรียน	และดูแลนักเรียนมาสาย

๕	ธันวาคม	๒๕๖๒

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

กิจกรรมการแข่งขันสภานักเรียน	งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	๖๙

วันพ่อแห่งชาติ



งานอนามัยโรงเรียน

กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
กับ สภากาชาดไทย 
ณ หอประชุมโรงเรียน

กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ 
โดยโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ณ ห้องพยาบาลโรงเรียน

งานอนามัยโรงเรียนร่วม

กับศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ 

(ถนอม ทองสิมา) ให้ความรู้

เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเอง

จากไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่

๒๐๑๙
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เขียนโดย...นางสาวสุภจิราณัฐ  โพธิ์ ไพจิตร



42 รัตนโกสินทร์สาร

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวบัณฑิตา  กิจจุฬานนท์ (แบมบี้)

แนะน�ำตวัหน่อยค่ะ

ชื่อ   นางสาวบณัฑติา กจิจุฬานนท์ค่ะ

ชื่อเล่น  แบมบี้ อายุ ๑๕ ปีค่ะ 

ท�ำไมถงึอยำกเป็นนกัจดัรำยกำรเสยีงตำมสำย
เพราะว่าแบมเป็นคนที่ชอบการพูดการเเสดงออกอยู่

แล้วค่ะ เลยอยากลองมาเป็นประชาสมัพนัธ์ เเละจะได้น�า
ประสบการณ์ไปใช้ในอนาคตค่ะ เพราะในอนาคตแบม 

อยากเป็นประชาสมัพนัธ์ระหว่างประเทศค่ะ 

ตอนแรกที่ได้ท�ำ รูส้กึอย่ำงไร พอได้ท�ำแล้วเป็นอย่ำงไรบ้ำงคะ
ตอนแรกที่ได้ ไม่ค่อยมั่นใจตวัเองเลยค่ะ ทั้งอายว่า

เราจะพูดผิดมั้ย จะท�าได้มั้ย รู้สึกกลัว แต่พอได้ท�าไป
เรื่อยๆ ความรู้สกึเปลี่ยนไปเลยค่ะ ทั้งชอบ ทั้งสนุก และ
อยากท�าไปตลอดเลยค่ะ 

มอีะไรที่เรำคดิว่ำยำก และก�ำลงัพฒันำอยู่บ้ำง
สิ่งที่คดิว่ายากที่สดุและก�าลงัพฒันากค็อื ความมั่นใจ 

และการพูดค่ะ เพราะทุกครั้งที่แบมท�าประชาสัมพันธ์ 
แบมรูส้กึว่าตวัเอง พดูเรว็ไปบ้าง เลยพยายามจะพฒันาให้
พูดชดัถ้อยชดัค�ายิ่งขึ้นค่ะ 

ฝำกถงึคนที่สนใจจดัเสยีงตำมสำยแบบเรำหน่อยค่ะ
ส�าหรับคนที่สนใจอยากจัดเสียงตามสายแบบแบม  

ไม่จ�าเป็นเลยค่ะว่าเราต้องเก่งก่อน ถงึจะมาท�าได้ เราฝึก
ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อย ๆ รับรองค่ะว่าจะรักงาน
ประชาสมัพนัธ์แน่นอนค่ะ

“เด็กหลังไมค์” แรงบันดาลใจในการเป็น “DJ” สัมภาษณ์นักเรียนจัดเสียง
ตามสายช่วงเช้า ประจ�าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ระศร (อั้ม)

สวสัดค่ีะ ชื่อ อั้มค่ะ เรยีนอยูช่ั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๒/๗ 

ค่ะ ต้องบอกก่อนว่า หนเูป็นคนที่ชอบพดูอยูแ่ล้ว และเป็น

คนที่กล้าแสดงออกและมีความมั่นใจ แต่สิ่งที่ขาดคือ

ความชดัถ้อยชดัค�าของค�าพดูค่ะ หนูจงึอยากจะพฒันาให้

พูดให้ชดัขึ้น และเป็นตวัของตวัเองมากขึ้นค่ะ 

ท�ำไมถงึอยำกเป็นนกัจดัรำยกำรเสยีงตำมสำย

ตอนแรกที่ได้ท�ารู้สึกว่า จริงๆ แล้วตัวเรายังมีสิ่งที่

ต้องพัฒนาอีกมาก พอได้ท�าแล้วรู้สึกชอบที่ได้พูด และ

ถ่ายทอดความรู้ให้กบัเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ได้ฟัง เป็นเรื่อง

ที่สนุกและอยากท�าไปเรื่อยๆ เลยค่ะ 

คดิว่ำมเีรื่องไหนยำกไหมคะ

ส�าหรบัหนู หนูคดิว่าไม่มเีรื่องไหนที่ยากเลย หากเรา

ตั้งใจและลงมอืท�าสิ่งนั้น และสิ่งที่หนูก�าลงัพฒันาอยู่ คอื

ทุกเรื่องที่หนูจะพฒันาได้ เพราะหนูไม่อยากให้ตวัเองต้อง

หยดุในจดุใดจดุหนึ่ง อยากให้มกีารพฒันาไปเรื่อยๆ แบบ 

Infinity หรอืไม่มทีี่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ 

ฝำกถงึเพื่อนๆที่อยำกมำท�ำกจิกรรมแนวนี้หน่อยค่ะ

ส�าหรบัเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ คนไหนที่สนใจ และชอบ

ในการจดัเสยีงตามสาย กอ็ยากให้ลองค่ะ ไม่ต้องกลวัว่า

เราจะท�าไม่ได้ เพราะถงึแม้เราจะเสยีใจที่ท�าไม่ได้ กด็กีว่า

ที่เราเสยีดายที่ไม่ได้ท�านะคะ

เด็กหญิงภวริศา  อ�านาคะ (เกท็)

ท�ำไมถงึอยำกเป็นนกัจดัรำยกำรเสยีงตำมสำย

รูส้กึว่ามนักส็นุกดนีะคะ เท่ด ีเวลาเราได้พดูกเ็หมอืน

เราเล่าเรื่อง แนะน�าให้ความรู้คนอื่นๆ และเกท็เองกม็เีรื่อง

จะเล่าเยอะแยะเลยด้วยค่ะ ๕๕ 

รู้สกึอย่ำงไรเมื่อได้จดัรำยกำร

ตอนแรกที่ เก็ทจัดเสียงตามสายเป ็นตอนช ่วง  

ม.๑ ค่ะ เป็นเด็กในชุมนุม ครั้งแรกก็คือตื่นเต้นมากๆ  

ทั้งเตรียมบท ตั้งชื่อรายการ เยอะแยะ ๕๕ พอได้พูด 

ครั้งแรกกม็ไีปฝึกพดูกบัคุณครกู่อน แล้วค่อยไปพดูจรงิๆ 

สนุกค่ะ สนุกมาก ไม่ตื่นเต้นเลย 

มอีะไรที่เรำคดิว่ำยำกส�ำหรบัเกท็ 

ความรับผิดชอบค่ะ คือเก็ทตื่นสาย มาถึงโรงเรียน 

บางครั้งก็ไม่ทันแล้ว มีบ่อยมากที่เก็ทเตรียมบทมาแล้ว 

ไม่ได้พูด กก็�าลงัพฒันาอยู่ค่ะ ฝึกความรบัผดิชอบตวัเอง 

เขียนโดย...ครูกมลวรรณ  สินประเสริฐ

**** ยังมีกิจกรรมอีกมากมายรอนักเรียนทุกคนอยู่นะคะ ****
สมัครหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ของงานประชาสัมพันธ์ได้ทาง Page Facebook

“PR RST Community”



งานอาคารสถานที่ 
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การให้เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในการจดัการเรยีนการสอน 
การดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน และการใช้ระบบโครงข่าย
อนิเทอร์เนต็ที่รวดเรว็ ทนัใจ เข้ากบัยุคสมยัปัจจุบนั 

และการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วไปรอบๆ โรงเรียน 

ให้สวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

การใช้เทคโนโลยลีดปัญหาฝุ่น PM. 2.5 ที่ก�าลงั
เป็นปัญหารุนแรงอยู่ ณ ตอนนี้ 

การให้ความรู้ทุกที่ ทุกเวลา  
เขียนโดย...ครูอนุชา  พุ่มจันทร์



ยุคสมัยนี้อะไรๆ ก็ดูจะเครียดไปซะหมด ซ่ึงการรับประทานอาหารที่อร่อยน้ัน ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีแก้เครียด

ส�าหรับใครหลายๆ คนได้เลย แต่รู้หรือไม่คะว่า อาหารต้านเครียด นั้นมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

อาหารต้านเครียด ๖ อย่าง กินแล้วอารมณ์ดี๊ดี “You are what you eat” ยังเป็นค�ากล่าวที่ ใช้ ได้ทุกสมัย คนเรากิน

อะไรเข้าไปก็ได้ผลลัพธ์อย่างนั้น และอาหาร ๖ ชนิดต่อไปนี้ นอกจากจะอิ่มอร่อยแล้วยังช่วงลดความเครียดได้ด้วย

๖ อาหารช่วยต้านเครียด เขียนโดย...นางพนาพรรณ ช้างเจริญ
ที่มา : https://goodlifeupdate.com/healthy-food/83516.html

44 รัตนโกสินทร์สาร
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การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

งานบริการของห้องสมุด
เขียนโดย...ครูทิพย์  ธรรมเกตุ

รัตนโกสินทร์สาร 45



งานภาพยนตร์และภาพนิ่ง
เขียนโดย...คุณครูศศิวิมล  เพิ่มลาภ

งานภาพยนตร์และภาพนิ่ง

ชีวิตของคนเบื้องหลัง...งานภาพยนตร์และภาพนิ่ง
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ทางทีมงานได้ฝึกฝนและสร้างเมล็ดพนัธุ์ไว้หลายต้น ซ่ึงแต่ละต้นกผ่็านร้อน ผ่านหนาวมากมาย และได้เกดิ

การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เราสอนและฝึกปฏิบัติจริง ทุ่มเทเสียสละ เพื่อที่พวกเค้าจะได้ประสบการณ์ตรง ขอบคุณ
ทุกพื้นที่ที่ได้ให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้ ได้เรียนรู้และได้ให้เค้าต่อยอดการศึกษาในอนาคตของเค้าได้ เราพร้อมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์ไม้ใหม่ๆ มาเป็น
ส่วนหนึ่งของทีมเรา  “ทีมงานภาพยนตร์และภาพนิ่ง”

พี่ไปร์ท......
การท�างานโสตทัศนศึกษากับ
คุณครูศศวิมิล เป็นความภาคภมิูใจ
ของผม เราได้เรียนรู้งานเทคนิค
ต่างๆ ได้ประสบการณ์จริงในแต่ละ
กจิกรรม ถงึแม้งานจะมคีวามผดิพลาด 
บางคร้ัง ท�าให้ท้อ แต่คุณครูก็คอยส่ังสอนอบรมให้ 
ไม่ย่อท้อ เพราะงานของเราเป็นเบ้ืองหลัง แห่งความสุข
ของใครหลายๆ คน

พี่เต.้.....
ตัง้แต่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของ
ทีมงานภาพยนตร์และภาพน่ิง 
ความรู้สึกคือมีความจริงจังกับ
การท�างานมาก ผมรู้ตัวตอนน้ัน
เลยว่าเราต้องอัพตัวเองขึ้นไป
อีกข้ัน ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้เก่ียวโปรแกรมการ 
ตัดต่อ เพื่อท่ีจะรองรับตัวเองในงานข้างหน้า ซ่ึงผม
ไม่รู้สึกเสียดายเลยที่ผมได้เข้ามาท�างานที่น่ีเลย ที่นี่มี
บทเรียนที่เราต้องเรียนรู้เสมอ ทุกความอุปสรรคและ
ความผิดพลาดได้หลอมรวมเป็นผมจนถึงวันนี้พี่แพรว... 

ตั้งแต่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ 
ทีมงานภาพยนตร์และภาพน่ิง 
ความรู้สึกแรกคือเหมอืนได้มารู้จกั
กับตัวเองมากขึ้น มีความจริงจัง
กับการท�างานมากข้ึนไปอีก และพอได้ท�างานกับ
น้องๆ และคุณครูก็อยากจะอัพความสามารถของ 
ตัวเองให้ดีข้ึน ท้ังด้านของการตัดต่อ การถ่ายภาพ
หรือการถ่ายวีดิโอ การท�างานท่ีเก่ียวกับเบ้ืองหลัง
แทบจะทุกอย่างได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเอง  
ได้รับบทเรียนและประสบการณ์ในการท�างานมากมาย 
ฉันไม่เคยรู้สึกเสียดายเวลาท่ีได้ท�างานกับทีมนี้เลย 
และทีมงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่พี่หรือน้องหรือว่า
คุณครู ทีมงานน้ีท�าให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าพวกเราคือ
ครอบครัวมากกว่า
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งานระบบเสียงและภาพ

พื้นฐานความถี่ไมค์ลอย

ปัจจุบันไมค์ลอยแบ่งตามชนิด

ความถี่การใช้งานออกเป็น ๓ แบบ ดังนี้

๑. ไมค์ลอยที่ใช้คลื่นแบบ VHF

๒. ไมค์ลอยที่ใช้คลื่นแบบ UHF

๓. ไมค์ลอยคลื่นความถี่แบบ 2.4GHz

เนื่องจาก กสทช. ประกาศปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ท่ีใช้ในประเทศไทย 

จากเดิม 794.000 MHz - 806.000 MHz เป็น ๓ ช่วงคลืน่ความถีใ่หม่ ดังน้ี 694.000 MHz 

- 703.000 MHz , 748.000 MHz-758.000 MHz , 803.000 MHz - 806.000 MHz 

เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (หลังจากยื่นจดทะเบียนแล้ว)

ค�าสั่งประกาศ	กสทช.

วนัที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๖๐ ทาง กสทช. ได้ออกค�าสัง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

ฉบบัแรกออกมาเพ่ือยกเลกิความถีข่องไมโครโฟนไร้สาย ซึง่ครอบคลมุไปถงึอปุกรณ์ 

In-Ear มอนเิตอร์ด้วย โดยจะเริม่มผีลตัง้แต่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หมายความว่า 

จากวันนี้ไปจะต้องใช้คลื่นความถี่อย่างระมัดระวัง

ในอดีตการซ้ือไมโครโฟนไร้สายมาใช้งานน้ัน ไม่มีเง่ือนไข ไม่ต้องคิดอะไร

มากมาย แค่เราซื้ออุปกรณ์มาแล้วเปิดสวิตซ์ใช้งานได้เลยทันที โดยไม่ต้องสนใจว่า

อปุกรณ์เหล่านัน้จะรบั/ส่งด้วยคลืน่ความถีย่่านใด จะผดิกฎหมายหรอืไม่ แต่ปัจจบุนั

ประกาศของ กสทช. มีผลกระทบกับผู้ใช้ทุกคน เราจึงสรุปทางออกของปัญหาไว้

ดังนี้

ส�าหรับผู้ใช้ไมโครโฟนไร้สายทั่วไป – แนวทางแก้ปัญหา ในกรณีที่ท่านจะ

ซื้อไมค์ลอยใหม่ควรจะเลือกซื้อไมโครโฟนไร้สายคลื่นความถี่แบบ 2.4GHz ใช้ไป

ก่อน

อนาคต
วงการไมค์ลอย / ไมโครโฟน

ไร้สายกับ
กฎหมาย

คลืน่ความถี่
ใหม่

ส�าหรับผู้ใช้ไมโครโฟนระดับอาชีพหรือระดับคอนเสิร์ต – 

แนวทางแก้ปัญหา ควรเลือกซือ้ไมโครโฟนไร้สายคลืน่ความถี ่2.4GHz 

หรือรุ่นทีส่ามารถปรับจนูความถีเ่ป็น 803-806 MHz ได้ ในอนาคต

จะได้ไม่ต้องทิ้งอุปกรณ์นั้น

ลองมาท�าความเข้าใจในฐานะผู้ซื้อแบบง่ายๆ กันสักหน่อย 

ณ วันนี้หากใครจะซื้อไมค์ลอยย่าน 794-806MHz หรือท่ีมีใช้ 

อยูแ่ล้ว (ซึง่คลืน่ความถีน่ีเ้ป็นดลืน่ความถีท่ีอ่นญุาตให้ใช้กนัมานาน

หลายปีแล้ว) ท่านสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่หลังจากวันที่ ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ท่านต้องปรับจูนคลื่นความถี่ไมค์ลอย

ของท่านจากคลื่นความถี่เดิมให้มาอยู่ฉพาะในย่าน 803-806 MHz 

เท่านัน้ (ในกรณทีีไ่มค์ลอยชดุนัน้ปรบัจนูได้) และจะสามารถใช้งาน

ได้ต่อไป หรือหากไมค์ลอยชุดนั้นใช้ความถี่ย่าน 803-806 MHz  

อยู่แล้วตั้งแต่แรกก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่นกัน

ดังนั้น หากท่านก�าลังซื้อหรือวางแผนจะซื้อไมค์ลอยย่าน 

794-806MHz ไปใช้งาน สิ่งที่ต้องพิจารณาอันดับแรกคือไมค์ลอย

เหล่านั้นจะต้องปรับจูนความถี่ไปเป็น 803-806MHz ได้ หากจูน

ความถีด่งักล่าวไม่ได้ท่านต้องหยดุใช้งาน เพราะหากล่วงเลยวนัเวลา

ที่ก�าหนด (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ถือว่าเป็นการท�าผิด พรบ.วิทยุฯ

แหล่งข้อมูลจาก	 : https://www.nbtc.go.th/ ส�านักงานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.), 
https://musicspace.co.th/

เขียนโดย...ครูณรงค์เดช  เขม้นการนา
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 งานห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ MEP

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ศึกษาดูงานด้านการบิน 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (APDI)

MEP (Mini English Program)

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ เข้าร่วม
กิจกรรม Cultural Exchange 
ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๔
เข้ารับการทดสอบ Toefl Junior คะแนนสูงสุด ๘๒๐ คะแนน 
ได้แก่ นายคณิศร พุฒพึ่งทรัพย์

เขียนโดย...นางสาวประภัสสร  องอาจ
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งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี SMT

S.M.T. News 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายอัษฏาวุฒิ  ฟักทับทิม
นายธนกร  เด่นชนะดวงดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

Innovative Rovot 
การแข่งขัน Thailand Micro : Coding 

Championship 2020 

เด็กชายฐนกร  อยู่สว่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
ในการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบแรก
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กชายนิธิศ  ไชยชิน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์
ในการสอบแข่งขัน TEDET

ในรอบ “All Star Intelligent Contest”
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เด็กหญิงรวินท์นิภา  ดันนอก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์
ในการสอบแข่งขัน TEDET

ในรอบ “All Star Intelligent Contest”
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เด็กชายฐนกร  อยู่สว่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์

ในการสอบแข่งขัน TEDET
ในรอบ “All Star Intelligent Contest”

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒

SMT FIELD STUDY รองผู้อ�านวยการพนมวรรณ ตุ่มทอง 

และคุณครูภัคพล ตรังจิระเสถียร พร้อมด้วยคณะครูห้องเรียนพิเศษ SMT 
ท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางการศึกษากับโรงเรียน Wesley Methodist 
School Penang และน�านักเรียนศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

SMT RAINY CAMP  ผู้อ�านวยการวิธาน  พรหมสินธุศักดิ์ 

รองผูอ้�านวยการพนมวรรณ  ตุ่มทอง  และคุณครูพนมไพร สวสัดวิงศ์  พร้อม
ด้วยคณะครหู้องเรียนพเิศษ SMT ท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ทางการศกึษา
กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และน�านักเรียนท�ากิจกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ 
จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย...xxxxxx  xxxxxxxxx

ผลงานนักเรียน
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 งานธนาคารโรงเรียน

กจิกรรมฝาก-ถอนธนาคารโรงเรียน
เวลา ๐๗.๐๐ -๐๗.๓๐ น. และ ๑๐.๕๕-๑๒.๔๕ น. 
โดยเปิดให้บริการทกุวนัจนัทร์ วนัพธุ และวันศุกร์

ผูจ้ดัการธนาคารออมสิน สาขาดาวคะนอง
สวสัดปีีใหม่ท่านผูอ้�านวยการ

ธนาคารโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนรกัษ์สงัคมไทย 
ณ  โรงเรยีนสหกรณ์กสกิรรมชายทะเล

งานธนาคารโรงเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๑.  เด็กชายปัฐวีร์ นิ่มกุลรัตน์ ม.๑/๑
๒. เด็กหญิงโชติกา หมันมณี ม.๑/๓
๓.  เด็กหญิงปรวรรณ ยิ่งสุด ม.๑/๔
๔.  เด็กหญิงปนัดดา รักษ์รู้ ม.๑/๗
๕.  เด็กหญิงประภัสสร แก่นสิงห์ ม.๑/๗
๖.  เด็กหญิงกฤติยา  ศิลปกวี ม.๑/๗
๗.  เด็กหญิงกันฐิกา กันอยู่ ม.๑/๗
๘.  เด็กหญิงธันยาภัทร์ ช�านาญเวท ม.๑/๗
๙. เด็กหญิงวรรณนภา พลเชี่ยว ม.๑/๗

รางวัลหนูน้อยนักออมดีเด่น
ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รางวัลคุณครูนักออมดีเด่น

๑๐. เด็กหญิงศิโรรัตน์ ท�านักสุข ม.๑/๗
๑๑. เด็กหญิงพิมพ์ชนก แว่นทิพย์ ม.๑/๗
๑๒. เด็กหญิงรัตนาสิริ ท�างาม ม.๑/๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
๑๓. เด็กชายชนพัฒน์ จุลนาค ม.๒/๔
๑๔. เด็กชายเรืองกิตติ์ ลิ้มธีรโชติ ม.๒/๔
๑๕. เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีรุ่งเรือง ม.๒/๖
๑๖ .เด็กหญิงธารารัตน์ เอื้อเฟื้อ ม.๒/๗
๑๗. เด็กหญิงสิรามน ใจพล ม.๒/๗
๑๘. เด็กหญิงสุมิตตา ณะพล ม.๒/๙
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑๙. เด็กชายชยพร สมบุญญะ ม.๓/๘
๒๐. เด็กหญิงนัฐติยา ทองอ้น ม.๓/๘
๒๑. เด็กหญิงอิสิปรียา พุ่มแจ่ม ม.๓/๑๐
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
๒๒. นางสาวธัญลักษณ์ โสภาพันธ์ ม.๔/๓
๒๓. นายพงศธร รอดประพันธ์ ม.๔/๖
๒๔. นายวิวรรธน์ โสภา ม.๔/๘
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
๒๕. นายจิรวัฒน์ สุวรรณมา ม.๕/๕
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๒๖. นายสหทัศน์ ยิ่งสกุลเกียรติ ม.๖/๒

นายทศพล  ดีกระจ่าง นางสาวเบญจพร  แสงเดช  

เขียนโดย...ครูกษมา  มาลาแวจันทร์
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งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เขียนโดย...ครูชาคริต  เอี่ยมเจริญ
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ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๑.  นางสาวกาญจนา บุญเรอืง
๒.  เดก็หญงิฐติา ชุ่มแจ่ม
๓.  นางสาวทรงพร มคีง
๔.  นายธนกฤต กจิพนาพร
๕.  นายธนธรณ์ ชนะพาห์
๖.  นางสาวธมนวรรณ สุนทราณู
๗.  นางสาวธญัสริริกั   ทรงทรพัย์สุขดี
๘.  นายปฏภิาณ เจรญิสุข

โรงเรยีนรตันโกสนิทร์สมโภชบำงขนุเทยีน ขอแสดงควำมยนิดกีบักลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม 
ที่ได้รบัรำงวลัชนะเลศิ เหรยีญทอง ในการประกวดละครคุณธรรม ม.๑ - ม.๖ งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดบัชาต ิครั้งที่ ๖๙ ปีการศกึษา 

๒๕๖๒ จงัหวดัสมุทรปราการ ระหว่างวนัที่ ๗ - ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๒ โดยมสีมาชกินกัเรยีนคนเก่ง คอื

๙.  นางสาวปรชิญา ประสพศริิ
๑๐. นายพงษ์ศกัดิ์ ก�าลงัรมัย์
๑๑. นางสาวภาวดิา เบื้องกลาง
๑๒. นายภูรวิฒัน์ พรหมศร
๑๓. นางสาวมุทติา ทวิาพฒัน์
๑๔. เดก็หญงิรชัฎาภรณ์ ระศร
๑๕. นายรฐัพล นามสุดโท
๑๖.  นายวรยศ จารุสนัต์

ความภาคภูมิใจ รางวัลเหรียญทอง จ�านวน ๘๐รายการ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ล�าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ

๑ ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานท�านองเสนาะ 
ม.๑ - ม.๓

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๒ ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.๑ - ม.๓

ทอง

๓ ภาษาไทย การแข่งขันต่อค�าศัพท์ภาษาไทย (ค�าคมเดิม) 
ม.๑ - ม.๓

ทอง

๔ ภาษาไทย การแข่งขันต่อค�าศัพท์ภาษาไทย (ค�าคมเดิม) 
ม.๔ - ม.๖

ทอง

๕ คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบรูณาการ 
ความรูใ้นคณติศาสตร์ไปประยกุต์ใช้ ม.๔ - ม.๖

ทอง

๖ คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.๔ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๗ คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.๑ - ม.๓ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๘ คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.๔ - ม.๖ ทอง

๙ วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง ม.๑ - ม.๓

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๑๐ วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.๑ - ม.๓

ทอง

๑๑ วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) ม.๔ - ม.๖

ทอง

๑๒ วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
ม.๔ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๑๓ วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน 
ปล่อยอิสระ ม.๑ - ม.๓

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๑๔ วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ 
ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.๔ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๑๕ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ ทอง ชนะเลิศ

๑๖ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ ทอง

๑๗ สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔ - ม.๖ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ล�าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ

๑๘ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.๔ - ม.๖ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๑๙ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดละครคุณธรรม ม.๑ - ม.๖ ทอง ชนะเลิศ

๒๐ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.๑ - ม.๖ ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๒๑ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๒๒ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
ม.๔ - ม.๖

ทอง

๒๓ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๑ - ม.๓

ทอง

๒๔ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย 
ม.๔ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๒๕ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ 
ม.๑ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๒๖ สุขศึกษา และ
พลศึกษา

การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
(มวยสากลสมัครเล่น) ม.๔ - ม.๖

ทอง ชนะเลิศ

๒๗ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.๑ - ม.๓ ทอง

๒๘ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขนัเขยีนภาพไทยประเพณ ีม.๔ - ม.๖ ทอง

๒๙ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค์ ม.๑ - ม.๓

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๓๐ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอก
รงค์ ม.๔ - ม.๖

ทอง

๓๑ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
ม.๑ - ม.๓

ทอง ชนะเลิศ

๓๒ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น 
(Drawing) ม.๑ - ม.๓

ทอง

๓๓ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม
ม.๑ - ม.๓

ทอง ชนะเลิศ

๓๔ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.๔ - ม.๖ ทอง ชนะเลิศ

๓๕ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.๑ -  ม.๓ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๓๖ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง 
ม.๔ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๑๗. นายวรญัญู คล้ายพวก
๑๘. เดก็หญงิศริภสัสร ศรอีนิทร์
๑๙. นางสาวสุภทัรา ปัญญา
๒๐. นายเบญจธร สวรรค์เพชร

ครผูู้ฝึกซ้อม 
๑.  นางสาวสายผล   พุทธรกัษา
๒.  นายทศพล   ดกีระจ่าง
๓.  นายศวิกร   โรจน์ขจรนภาลยั
๔.  นายสมชาย   ยิ่งเจรญิ
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ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ล�าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ

๓๗ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.๑ - ม.๓

ทอง

๓๘ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.๔ - ม.๖

ทอง

๓๙ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑ - ม.๓

ทอง

๔๐ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๔ - ม.๖

ทอง

๔๑ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.๔ - ม.๖

ทอง

๔๒ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.๑ - ม.๓

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๔๓ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.๔ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๔๔ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ม.๑ - ม.๓

ทอง  ชนะเลิศ

๔๕ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม 
(Wind Ensemble) ม.๑ - ม.๓

ทอง

๔๖ ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง 
ม.๑ - ม.๓

ทอง
ชนะเลิศ

๔๗ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวระนาดเอก ม.๔ - ม.๖ ทอง

๔๘ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัเด่ียวระนาดทุม้ ม.๔ - ม.๖ ทอง

๔๙ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑ - ม.๓ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๕๐ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔ - ม.๖ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๕๑ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔ - ม.๖ ทอง

๕๒ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑ - ม.๓ ทอง ชนะเลิศ

๕๓ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง 
ม.๔ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๕๔ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสาย
วงเล็กผสมขิม ม.๑ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๕๕ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
เครื่องเดี่ยว ม.๑ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๕๖ ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
เครื่องคู่ ม.๑ - ม.๖

ทอง

๕๗ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน ม.๑ - ม.๓ ทอง

๕๘
ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันร�าวงมาตรฐาน ม.๔ - ม.๖ ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๕๙ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบ�ามาตรฐาน ม.๑ - ม.๓ ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๖๐ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบ�ามาตรฐาน 
ม.๔ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๖๑ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
ม.๑ - ม.๓

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๖๒ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.๔ - ม.๖ ทอง

๖๓ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขนันาฏศลิป์ไทยสร้างสรรค์ ม๑-ม.๓ ทอง ชนะเลิศ

๖๔ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
ม.๔ - ม.๖

ทอง ชนะเลิศ

๖๕ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.๑ - ม.๖ ทอง ชนะเลิศ

๖๖ ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.๑ - ม.๖ ทอง ชนะเลิศ

๖๗ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) 
ม.๑ - ม.๓

ทอง

๖๘ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.๑ - ม.๓

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ล�าดับ หมวดหมู่ รายการ เหรียญ

๖๙ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) 
ม.๔ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๗๐ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(ครอสเวิร์ด) ม.๑ - ม.๓

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๗๑ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๑ - ม.๓ ทอง

๗๒ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.๔ - ม.๖ ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๗๓ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น 
ม.๔ - ม.๖

ทอง

๗๔ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน 
ม.๔ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๗๕ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม 
ม.๑ - ม.๓

ทอง

๗๖ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก 
ม.๑ - ม.๓

ทอง

๗๗ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก
ม.๔ - ม.๖

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๗๘ คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภท
ซอฟต์แวร์ ม.๑ - ม.๓

ทอง

๗๙ คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ม.๑ - ม.๓

ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๘๐ คอมพิวเตอร์ การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเครือ่งใช้ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔ - ม.๖

ทอง

๘๑ คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท 
Text Editor ม.๑ - ม.๓

ทองชนะเลิศ

๘๒ หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน  
ม.๑ - ม.๓

ทอง

๘๓ หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน 
ม.๔ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๘๔ หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
ม.๑ - ม.๓

ทองชนะเลิศ

๘๕ หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.๔-ม.๖ ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

๘๖ หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.๑ - ม.๓ ทองชนะเลิศ

๘๗ หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.๔ - ม.๖ ทองชนะเลิศ

๘๘ การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๑ - ม.๓ ทอง

๘๙ การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.๔ - ม.๖ ทอง

๙๐ การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.๑ - ม.๓

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๙๑ การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ  
ม.๔ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๙๒ การงานอาชีพ การแข่งขนัการจดัสวนแก้ว ม.๔ - ม.๖ ทอง

๙๓ การงานอาชีพ การแข่งขันท�าอาหาร น�้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.๑ - ม.๓

ทอง

๙๔ การงานอาชีพ การแข่งขันท�าอาหาร น�้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ม.๔ - ม.๖

ทอง

๙๕ การงานอาชีพ การแข่งขันท�าอาหารคาวหวาน 
เพื่อสุขภาพ ม.๑ - ม.๓

ทอง

๙๖ การงานอาชีพ การแข่งขันท�าอาหารคาวหวาน 
เพื่อสุขภาพ ม.๔ - ม.๖

ทองชนะเลิศ

๙๗ การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้  
ม.๑ - ม.๓

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

๙๘ การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ 
ม.๔ - ม.๖

ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
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รอบรั้ว ร.ส.ท. ๒/๒๕๖๒
ซบุซิบ

ม.๑/๑ สูงใหญ่ดงัหนิผา กายาดั่งกบัเหลก็ บอกก่อนผมไม่เลก็ เข้ามาเชค็ได้ครบั 
ชื่อเขาคอืนนธวชั รูปร่างมนี�้ามนีวล ใคร่ครวญแต่ของกนิ เหน็เเล้วอาจนิ เหมอืนอนาคนิ
จุงเบย ชื่อเธอคือศุภรดำ ม.๑/๒ เรียนเก่งเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกฤตชัย ชั้นเรียน  
รักเพื่อน จิดำภำไงจะใครล่ะ ม.๑/๓ เอ๋อๆ บ๋องๆ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากปวีย์กรณ์  
ผิวขาว เรียบร้อย น่ารักกก เขาคือสุชำวดี ม.๑/๔ หน้าตาสดใส ใจดี ท�างานส่งทุกวัน  
เขาคอืชนำธปิ เป็นเดก็ด ีไม่เเกล้งเพื่อน เขาคอืณญำดำ ม.๑/๕ รูปร่างเตี้ยไม่หล่อเรยีน
เก่งเป็นใครไปไม่ได้คือเเทน ขายของเก่ง ตัวเล็กเรียนไม่เก่งคือบี๋ ม.๑/๖ เรียนเก่ง  
มคีวามรบัผดิชอบสูง เขาคอืเเสงชยั เรยีนเก่ง ไปช่วยเหลอืครูที่ห้องสมุดบ่อยๆ เขาคอื  
จดิำภำ ม.๑/๗ ❖ ส่วนสูงคอืรบิหรี่มากสูงกว่าคนทั่วไป เรยีนพอได้ เล่นกฬีาเก่ง นสิยัด ี
คุยได้กับทุกคนแต่ก็จะตอบแบบงงๆ หน้าปกติก็จะอึนๆมึนๆหน่อย เหมือนไม่ได้นอน  
เขาคอืคำมนิ สงูใช้ได้ ไม่กนิข้าวกนิน�้า ชอบเล่นวอลเลย์ ชอบเล่นกฬีาน่าจะทกุชนดิยกเว้น
ว่ายน�้า นสิยัด ีเรยีนเก่งแค่บางวชิา บางวชิากด็บี้างร่วงบ้าง เขาคอืชนญัชดิำ ม.๑/๘ ขี้บ่น 
ใส่แว่น ชอบเดินขาเป็ด เลนส์แว่นชอบหลุดเขาคือสำละวิน เข้าเฝ้าพระอินทร์บ่อยๆ  
ความรู้ไม่น้อยตวักเ็ช่น กนัเธอคนนั้นคอืลลติำ ม.๑/๙ บ้าบอกนัทั้งห้อง แต่รกักนัทุกคน 
ม.๑/๑๐ รปูร่างอ้วน ตั้งใจเรยีน ชอบแกล้งเพื่อน เป็นใครไม่ได้เขาคอืปรชัญำ รปูร่างผอม 
เรยีนเก่ง เรยีบร้อยที่สุดในห้องธญัมยัไงจะใครล่ะ ม.๑/๑๑ ขยนัเรยีน อภนินัต์ น่ารกั 
พดูจาดนีั่น คอื นภิำพร ม.๑/๑๓ อบองักฤษวทิย์อกีมากมายเป็นใครไปไม่ได้ ปัณณธร  
ไงล่ะ ม.๑/๑๓ ม.๑/๑๔ เรียน เก่ง น่าตาดี จะใครล่ะหว่าก็ศิรศักดิ์ไง ตลกขบขัน  
เฮฮาในห้อง เขาไงณัฐธยำน์ ม.๒/๑ ด.ญ.ภวริศำ อ�ำนำคะ (เก็ท) “หมีขาวกินเอ็มเค” 
ด.ช.กฤษชำดำ มะโนรตัน์ (ปั้น) ชั่วโมงสงัคม เว้นการเมอืงนดิหน่อยกด็ ีเดี๋ยวโดนทหาร
ดักหน้าปากซอยเอา ม.๒/๒ นายคนนี้ชื่อยูตะ ชอบหายไปบ่อยเพราะไปหาแฟนเขา  
หายหน้าไปทุกๆ ครั้งที่ว่าง ๒ เธอคนนี้มหีน้าที่ ท�าหลายอย่าง เรยีนพอได้ ขยนัมาก คอื 
ภพูนิลดำ ม.๒/๓ อมรเทพ เกก็มากช่วยหุ่นเก่งมากถ่ายรูปทุกวนัไม่เข้าใจ จรินชุ ได้ทุก
อย่างคนดีเด็กดีและซื่อสัตย์เป็นคนดีมาก ม.๒/๔ ณัฐวงศ์ หนุ่มฮอตประจ�าห้องได้
จดหมายรกัเยอะมากกกก นวติำ หน้าผากส่องแสงตวัเลก็น่ารกั ม.๒/๕ รูปร่างหน้าตา 
ไม่หล่อ พูดมาก เป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือ รุ่งรดิศ รูปร่างหน้าตาสวย น่ารัก พูดเก่ง  
คนนั้นกค็อื ณฐัธดิำ ม.๒/๖ กำย วรีภทัร นสิยัดนี่ารกั คอยช่วยเหลอืครูและเพื่อนๆ  
คอยช่วยเหลอืงานในห้องอย่างเตม็ที่ เมย์ นรนิรตัน์ เรยีนเก่ง ๔.๐๐ คนเดยีวของห้อง 
สาวฮอต น่ารกัใจด ีไม่โกรธเพื่อนง่าย รอยยิ้มเป็นมติร เหมอืนกระต่ายน้อย ม.๒/๗ ครู
ตามงานจนเบลอ ขาดงานเธอแค่คนเดียว เรียนเก่งแต่ต้องขยันอีกนิดนึงนะจ้า ธัญวุฒ ิ 
ตื่นสายก็ต้องมาเรียน ไม่นอนต่อแล้วนะ! บ้านอยู่หน้าโรงเรียนเองนะครับคุณ ธนัชพร  
ม.๒/๘ ทมีรมิหน้าต่าง นอนหลบัทุกวนั ตั้งใจเรยีนหน่อยอย่ามวัแต่หลบั ธนกรไงจะใครล่ะ 

 โดย ครูปนัดดา  พิทักษา

เลกิเป็นทอมได้แล้วเป็นผูห้ญงิสวยกว่าเยอะ น่ารกัดแีต่ชื่อแม่กม็กีลิ่นเปรี้ยว สชุำดำไงจะ
ใครล่ะ ม.๒/๙ น่ารกั นสิยัด ีบ้าๆ หน่อย รกัเพื่อน เขาคอื เขมสิรำ ขี้เล่น น่ารกั สนกุสนาน 
รกัเพื่อน เขาคอื ภวูชิม ม.๒/๑๐ ตวัสูง มฉีายาว่า พี่พะชร กวนนดิๆ ช่วยเหลอืทุกอย่าง 
พอเอาจริงๆ เอาใจใส่เพื่อนดีมากๆ จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก พชร พรรัตน์ ใส่เเว่น 
เป็นความสุขพาเพื่อนสนุกเฮฮาตลอดเวลา เเถมเรียนถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเขาคนนั้นคือ 
คคันำ เสรมิทรพัย์ ม.๒/๑๑ นนทพฒัน์ รูปร่างใหญ่ พูดเก่ง เวลาจะเรยีนมเีรื่องให้ถาม
ครูตลอดจะมมีุขตลกๆ คอยสร้างสสีนัให้กบัห้องสภุำพร เป็นหวัหน้าห้องที่ขี้อาย ไม่กล้า
เเสดงออกสกัเท่าไหร่ มรีอยยิ้มน่ารกัๆ ให้กบัเพื่อนตลอด ม.๒/๑๒ ภำนวุฒัน์ หน้าตาด ี
เรยีนพอไปได้ เก่งเรื่องเล่นบาสเกตบอล นสิยัด ีจฑุำมณ ีหน้าตาด ีเรียนด ีเก่งเรื่องเล่น
บาสเกตบอล ม.๒/๑๓ หนุ่มนักร้องบ้านนา เขามาจากขอนแก่นแดนอีสานบ้านเกิด 
เมอืงนอน มาเล่นละครบทชวีติหนกั จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก ตุ้ย พทิกัษ์ น้องพลอย 

ศภุำพชิญ์ สาวหน้ามนคนหลายใจ เหน็ผู้คนไหนเป็นต้องมองตาม อยากจะตามเขากลบั
บ้านรึเปล่าคะเนี่ย แอบ “ปลื้ม” ใครอยู่รึเปล่าน้าาาาา ม.๓/๑ ไม่รู้ท�าไมทุกๆ คนถึงได้ 
เพ่งเลง็ไปที่เขาทุกคาบไม่ว่าจะท�าอะไรกผ็ดิไปหมดรวมถงึหมูปิ้ง เขาคอืปรวิฒัน์ คุณครู
ชอบบอกว่าเขาบ้าๆ บอทุกคาบ เธอคือศิริลักษณน์ั้นเอง ม.๓/๒ เหรัญญิกประจ�าห้อง 
ทวงเงินห้องโหดมากกก จะเป็นใครไม่ได้นอกจาก อิทธิพัทธ์!! เด็กใหม่ที่ใครต่างก็รัก  
มีความเป็นตัวเอง ก๋ากั่น นั่นก็คือเบญญำภำ!!! ม.๓/๓ ด.ช.นนทวัฒน์ อุดำนนท์  
นกับอลประจ�าห้อง ไปแข่งบ๊อยยยยบ่อย ตั้งใจเรยีนหน่อยด ิหรอือกีฉายาหนึ่งของเขาก็
คอื ไอ้โล้นนนนน น.ส.ภทัรำ สขุกำย อย่าดูซรีย์ีบ่อยและคดิว่าจมินิเป็นแฟนมากเปน็หว่ง
อ่านหนงัสอืบ้าง๕๕+ ปีหน้ากเ็ข้า SMT แล้วคงหนกั ผู้หญงิพูดน้อย น่ารกั พูดเพราะ 
และเป็นคนดมีากๆ หนไีม่พ้นใครเลย ต้องเป็น "ณฐัวรรณ" เท่านั้น!! ม.๓/๕ นกับอล
แท่งทอง กฬีาเด่น หน้าเข้ม จะมใีครอกีนอกจากพงศภคั หญงิ หน้าตาด ีผวิขาว ตั้งใจเรยีน 
มีเธอเพียงผู้เดียวนันทัชพร ม.๓/๖ รูปร่างหน้าตาดี เรียนพอได้ แต่เธอคือเพื่อนสาว  
เขาคือสิทธิพล เขาคือเพื่อนสาวของสิทธพล ไปไหนด้วยกันตลอด เขาคือจำรุวรรณ  
ม.๓/๗ มอืกตี้าร์ประจ�าห้อง ว่างไม่ได้จะเอากตี้าร์ขึ้นมาดดีตลอดอคัรพงษ์ไงจะใครหล่ะ 
จณิสตำหญิงสาวที่มีเสียงเพลงในหัวใจ ว่างเมื่อไหร่ลุกขึ้นเต้น ม.๓/๘ หุ่นหมีหน้าตาด ี 
มคีวามสามารถทางด้านดนตร ี หล่อเท่ เก่งภาษา เขาคอืนนัทพิฒัน์นั้นเอง ผู้สาวหน้าตาด ี
ชอบการกนิพเิศษ เป็นคนสนุกสนาน เฮฮา เธอคอื เค้ก นี่เอง ม.๓/๙ ณฐัพงษ์ หำมำลำ 
วาจาจีบสาวบาดใจ เเต่ท�าไมยังไม่มีใครจับจอง ชนัทดำภำ เหรัญญิก ทวงยิกจริงๆ  
ม.๓/๑๐ ชายหนุ่มผู้หล่อเหลา ใจด ีแบ่งปันเพื่อน แถมยงัเลี้ยงเพื่อนบ่อยๆ ด้วย และเขา
ที่คดิจะเปลี่ยนแปลงตวัเอง เพื่อจะได้คะแนนที่ดขีึ้น คนๆ นั้นกค็อื ปฏภิำณนั้นเองงงงงง 
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ผู้หญงิที่หน้าตาสวย น่ารกั ใจด ีแบ่งปันเพื่อนบ่อยๆ ไว้หน้าม้าหน่อยๆ โวยวายบ่อยๆ  
ชอบลง ig เยอะๆ หน่อย เป็นใครไปไม่ได้คนนั้นคอื จำรวุรรณนั้นเองจ้าาาา ม.๓/๑๑  
เขาตวัเลก็ เรยีนเก่ง นั่งหน้า ชอบคดิมาก แถมตดิแฟนจนหน้าหมั่นไส้ เขาคอืธรีเดชไง 
เขาตัวเล็ก น่ารักเหมือนปลาดุก กลัวหมา เรียนเก่งใช้ได้ ชอบท�าหน้าตายแบบไม้รู้ตัว  
เขาคอืนภสัสรไงงงงงงง ม.๓/๑๒ เรยีนเก่ง เรยีนด ีเป็นต้นฉบบัภาษาจนี เเต่ใครจะไปรู้
ล่ะว่าต้องรีบกลับบ้านไปเล่นเดอะซิมส์ นั้นเเหละพิเชษฐศักดิ์ คนดังข้ามคืนในติ๊กต๊อก 
คนด ู๓๕๐๐๐ กพ็ลอยพชิชำไงล่าาาคะ ม.๔/๑ ฟีฟ่ำ หล่อเข้มหน้าตาด ีผวิคล�้าน่าหลงไหล 
เสยีงร้องและท่าเต้นระดบัคนชั้นสูง (ไม่เหมาะสมกบัคนชั้นต�่านะจ๊ะ) ตำล สวยสดเหมอืน
สาวลูกครึ่ง ดั้งโด่ง ผวิใสดั่งเพชร ม.๔/๒ หน้าตาหล่อแบบปัง และพละก�าลงัยงัดเีลศิ  
เขาคือ วุฒิเมศร์ เป็นดาว ม.๔ ยังจะเป็นดาวซินโดรมอีก เขาคือ อรปรียำ ม.๔/๓  
ชอบช่วยเหลอื เป็นที่รกั ชอบสร้างเสยีงหวัเราะ จะไปเป็นได้นอกจากเป็นเอก สวยใสน่ารกั 
เรียนเก่งขยัน ใครน้าาา นอกจากแอ้มวัชราภรณ์ ม.๔/๕ ภัทรพล ผู้เป็นที่พึ่งด้าน 
การปริ๊นท์งาน คอยเป็นเสยีงหวัเราะของห้อง สุดท้ายนี้กอ็ย่าลมืดูแลสุขภาพด้วยนะ สวย 
ตวัสูง เต้นเก่ง นสิยัด ีเป็นเพื่อนที่น่ารกัสุดๆ พูดภาษาองักฤษกเ็ก่งเว่อร์จะเป็นใครได้อกี
นอกจากอธัยำ ชบูรรจง ม.๔/๖ เดอืนเด่นประจ�าห้อง กจิกรรมด ีอนิเนอร์มาเตม็ตล๊อด 
แถมยังเป็นคณะกรรมการอีกด้วย เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก พัฒน์ชกรณ์ เป็นดาว 
โดดเด่นบนฟากฟ้า สูง น่ารัก แต่ขาเป๋ เพราะตกฟุตบาท๕๕๕ น่าสงสารดาวนะคะ  
เป็นใครไปไม่ได้ นั่นคอืชชัร หมยุนั่นเอ๊งงงง ม.๔/๗ เป็นสาวสอง ชอบเรยีนคณติศาสตร์ 
หน้าตาดจีะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ศวิกร ตวัเตี้ย อ้วนไม่มาก ชอบต้า ไม่ค่อยตามงาน 
หน้าตาดีจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก ศศินำ ม.๔/๘ นำยอนันดำ ชอบขิงว่าตัวเองเก่ง  
ขงิว่าตวัเองท�างานสวย ชอบหวัเราะเหมอืนใจจะขาด นำงสำวกนกพร ชอบเพ้อเจ้อว่าตวั
เองสวย ตวัเองน่ารกั หลงตวัเอง ม.๔/๙ ขยนั ช่วยเพื่อนท�างาน เฟรนลี่ อารมณ์ดนีี่แหละ
พทุธชิยั หวัเราะเสยีงดงั ขวญัใจพุทธชิยั เอ๊ะนั่นใคร จรยิำนั่นเอง ม.๔/๑๐ เรวฒัน์ชายหนุม่
พดูน้อยชอบเล่นมขุหน้าม้าเต่อประจ�าห้องยกให้คนนี้หญงิคยี์คนสวย ม.๔/๑๑ หน้าตาด ี
เรยีนเก่ง ออกตี๋ๆ  นสิยัด ี เป็นคนอธัยาศยัดนี่าคบ ยิ้มที่สาวละลาย สาวๆ อยากได้ไป 
เป็นแฟน เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก พฒันพล หนุ่มตี๋ประจ�าห้อง เป็นสาวน่ารกั นสิยัด ี 
การเรียนไม่บกพร่อง แต่อาจจะบ้าผู้ชายไปนิ๊สนึง บางทีนั่งอยู่ก็ชอบร้องเพลงเพราะบ้าง 
ฮาบ้าง แต่ลูกคอดเีกิ้น๕๕ ผู้หญงิคนนั้นคอื พรชติำ สาวแกร่งนี่เอง ม.๔/๑๒ อยู่ดีๆ   
กพ็ูด ไม่รู้ท�าไม อยู่ดีๆ  กโ็ว๊ย ขึ้นมาเฉย (ท�านองเพลง) มอืขยบัปากไม่หุบ คนๆ นี้คงหนี
ไม่พ้น นำยนนทฤทธิ์

หวานใจของศตพร ปณติำตวันุ่มนิ่ม ผู้ขาดเรยีนเป็นอาจณิ น่ากลวับ้างบางเวลา 
อยากจะจบัไปก�าหราบนนทฤทธิ์ ม.๕/๑ สูงใหญ่ดงัหนิผา กายาดั่งกบัเหลก็ บอกก่อนผม
ไม่เลก็ เข้ามาเชก็ได้ครบั ชื่อเขาคอืนนธวชั รูปร่างมนี�้ามนีวล ใคร่ครวญแต่ของกนิ เหน็
เเล้วอาจนิ เหมอืนอนาคนิจุงเบย ชื่อเธอคอืศภุรดำ ม.๕/๒ ศวิกร ช่วงนี้งานไม่เคยส่ง แต่
ว่างคุยกบัหญงินามสวย เอ้ายงัไงนะ เลอืกหญงิทิ้งเพื่อน ระวงันะตดิศูนย์เอา เพื่อนเตอืน
เเล้วนะ!!! อดุมพร นี่คนหรอืเยลลี่ ทดสอบสมรรถภาพยดืตวัท ี๑๐ ๑๐ ๑๐ ทะลุเลยไม้
ไปเลยจ้า ตวัอ่อนขนาดนี้ใจอ่อนง่ายด้วยรเึปล่านะ ม.๕/๓ ชายหนุม่ผูช้อบความน่าจะเป็น 
เรยีนคณติทุกวนัเวลา สูง โด่ง หยอย ชายผู้นี้คอืนำยสรำวธุ เป็นคนยิ้มน้อย พูดเยอะ 
พดูมาก พดูเก่งจรงิๆ เธอมอีาวธุพชิติศตัรคูอืกระจกบนหน้า เธอมนีามว่า ปิยวรรณณณณ 
ม.๕/๔ ถ้าจะพูดถงึเรื่องแอคคงเป็นใครไม่ได้คอืธนดล รกัเพื่อน ขยนัเรยีน ขายของเก่ง

นอกจากคนนี่มตมินต์ ม.๕/๕ นำยจำรเุดช หวัหน้าสดุเฟ้ียวแสนพึ่งพาได้ นำงสำวสพุชิญำ 
สาวสวยแสนงามในย่านนี้ ม.๕/๖ ปีเตอร์ วาจาอาจจะไม่ดีแต่เป็นคนน่ารักดีนะจ๊ะ ยูม ิ 
ดกีว่านี้กแ็ม่ชแีล้วจ้าา หรอือาจจะดกีว่าแม่ชกีเ็ป็นได้ ม.๕/๗ น้องตุ้ยสดุสวย เรยีนไม่ค่อย
เก่งจ�าอะไรไม่ค่อยได้แต่จ�าชื่อผู้ชายได้แม่นย�า เขาคือภำณุพงษ์ น้องขวัญจิรำเต่างอย  
เด้อนางเด่อทุกวนั เด๋อด๋าชอบนั่งพบัเพยีบตรงบนัได? ขอให้สมหวงักบั ป.นะจ๊ะ ม.๕/๘ 
รูปร่างสูงโปร่ง ดั้งโด่งผวิเข้ม สไตล์อเมรกินัเขาคอืธนฐันนท์ แม่นางผมบาง ร่างไม่เลก็ 
นักมวย สากลระดับประเทศ เขาคือจีรวดี ม.๕/๙ นดั เรียนเก่ง รับผิดชอบ ฉายาคือ 
เดอะเเบก ถงึจะรู้จกักนัได้ไม่ถงึเดอืน เต่รู้สกึคุ้มมากที่ได้รู้จกักบันาย มิ้ว ถงึบางครั้งจะ
พูดเเรงเเต่เธอกเ็ปนคนด ีมนี�้าใจ น่ารกั ม.๕/๑๐ หนุ่มแว่น ร่างสูง ผอมเพรยีว ป่วยบ่อย 
เก่งองักฤษ เป็นใครไม่ได้เขาคอืเจ้าเสอื วฒันพล หน้าใส สไตล์ฮปิขายของเก่ง วาดรูป
สวย เป็นใครไม่ได้เขาคอืนรำวด.ี. ฮั่นแน่พี่เขาจะจบแล้วนะ ม.๕/๑๑ คาสโนว่าประจ�าห้อง 
ผู้รู้จกัหญงิสาวมากมายในโรงเรยีนนี้ จะเป็นใครไปไม่ได้เขาคอืเอกพนัธ์ สุดจดัในห้องนี้ 
ขาวสวยมีดีที่สมองเพื่อนชายในห้องเรียกเหม่งเป็นใครไปไม่ได้เขาคือ โยษิตำ ม.๕/๑๒ 
เมื่อเขาเข้าเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ทีไร เสียงคุณครูก็จะเอ่ยฉายาประจ�าวิชานี้ขึ้นมาว่า  
"นำยอบัเบย์" จะเป็นใครไปไม่ได้นำยชำญณรงค์ นั่นเอง หญงิสาวสาย Cosplay ที่ไม่
ว่าชุดไหนที่เธอแต่ง กเ็ข้ากบัเธอแทบทกุชดุซึ่งเหล่าโอตาคจุะ ไม่รูจ้กัเธอเลยคงเป็นใครไป
ไม่ได้ "นภัสวรรณ" ไงล่ะ ม.๖/๓ ต้ำ ณัฐวุฒิ สุดกวน หุ่นล�่า กล้ามปู สูงพอตัว  
ชอบท�าร้ายจติใจคนโสดมากๆ มปีากเป็นอาวุธ ซ่าสุดๆไปเลยจ้า เตี้ย สาวทอมสุดกวน
ประจ�าห้อง รู้ทนั รู้เรื่องทุกสถานการณ์ เทคแคร์ด ีมนี�้าใจ ช่วยเหลอืเพื่อนๆ ในห้องเป็น
อย่างดี อยากรู้จักก็ทักมาสิจ้า ม.๖/๔ บุคคลเราไม่สามารถคาดคะเนการมาของเขาได้ 
"ศร" โดยรายชื่อของเขาได้หายไปจากวิชาหนึ่งเนื่องจากว่าครูคิดว่าเขาลาออก (สัปดาห์
หนึ่งเจอหน้าครั้งหนึ่งกถ็อืว่าดมี๊ากกก) เกอืบแล้วนะศร!!!!!เกอืบมส.แล้วว สร้างเรื่องราว
จนได้เรื่องท�าดกีบัเธอเท่าไรยงัไม่ได้เดก็ดศีรรีอสอทอ "คณุลอ็ค" ผู้ที่ได้รบัการบรรพชา
สามเณรในระหว่างสอบกลางภาค ท�าความผดิอะไรมาไม่รู้ แต่ตอนศกึออกมา He บอก
สบายๆ ม.๖/๕ เทวนั กลุมยั ล้วงลบัจบัในห้อง ฉายามนต์รกันกัล้วง ศริลิกัษณ์ ใช้ทพิ
สุวรรณ คนนี้เรื่องมนัเยอะ มเีวลา ๑ ปีมาฟังมั้ยละครบัน้องๆ ม.๖/๖ โอม พ่อรูปหล่อ
ประจ�า ๖/๖ ขี้เกียจแต่ขยันจั๊ดเลย มำย คนสวยจัมบ๊ะ น่ารักน่าเอ็นดู หนูรู ้มั้ย  
ม.๖/๗ โรคจิตของห้องเจ็ด เปรี้ยวเผ็ดที่บั้นท้ายไม่คิดว่าเป็นชาย แต่สุดท้ายก็ไม่รู้เป็น 
อะไร คุณชำย กษิดิศ คนนี้เลยหญิงสาวหุ่นหมี ดีกรีระดับพูด คนนั้นคือ มุทิตำ 
ม.๖/๘ อนชุำ ขอยอมตามงานอย่างคุ้นเคย บอกเรยีนไปเลยเคยเรยีนแล้ว ไม่มคี�าว่าสาย
เกนิไปส�าหรบั อนิทริำ มแีต่สายแล้วไม่มามนัซะเลย ม.๖/๙ คนหล่อหน้าตาดขีองห้อง ๙ 
เป็นใครไม่ได้นอกจากประวุฒ ิแหม่ๆ แอบกุ๊กกิ๊กกบัห้อง ๖ นะเราอะ ออิ ิสาวห้าวกว่า
ใครในพภิพต้องสภุำพร รบัรองคนนี้ผูช้ายทั้งห้องต้องกลวัเขาแน่ ม.๖/๑๐ เดนิไปทางไหน
กม็แีต่คนทกันกัแต่พี่หลวิรชัพล 2 Day is Yestherday กิ๊ฟซี่นกัร้องเสยีงดมีีแต่ความ
สบายเธอผู้นี้คอืฐติพิรเธอจะสบายไปแล้ว ม.๖/๑๑ รูปร่างหน้าตาด ีเรยีนเก่ง ขยนั เพื่อน
กร็กั ครูกช็มเป็นใครไปไม่ได้เขาคอื อเนชำ สาวสวยสุดหน้ารกั เรยีนเก่ง ขยนั พูดเก่ง 
ที่บ้านขายก๋วยจั๊บ อย่าลมืไปอุดหนุน นะครบั เป็นใครไปไม่ได้เขาคอื นพรตัน์ นั่นเอง  
ม.๖/๑๒ พูดมาก ปากด ีไร้สาระ พูดเป็นตุเป็นตะ พูดไม่รู้เรื่อง แถไปเลย เขาคอืธนพงศ์ 
ฉายาหม่อมเหยินไม่ได้มาง่ายๆ แต่ว่านางไม่เด้อนางดัดฟันแล้ว เพื่อนรักธัญสิริรักไงจะ
ใครล่ะ
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เขียนโดย...นางสาวแก้วใจ  เทียนธรรม

เขาร้ายมาไม่จ�าเป็นต้องร้ายตอบ
เพราะมันจะท�าให้คุณสูญเสีย 

ความดีที่มีในตัวเรา

บทความเรื่องนี้...ให้อะไรดี ๆ มากกว่าที่คุณคิด
ชายคนหนึ่งบังเอิญไปเจอเหตุการณ์ท่ีงูตัวหน่ึงก�าลังจะถูกไฟคลอกและจะต้องตายในท่ีสุด 

เขาจงึตดัสนิใจทีจ่ะช่วยชวีติเจ้างตูวันีอ้อกจากกองไฟท่ีก�าลงัจะลกุคลอกงูตัวนัน้ ในขณะทีเ่ขาก�าลงั

จับล�าตัวงูเพื่อน�ามันออกจากกองไฟน้ัน	 เจ้างูตัวน้ันกลับแว้งฉกเข้าที่แขนของเขาอย่างเต็ม

แรง	และพิษของเจ้างูน้ันสร้างความเจ็บปวดให้กับชายผู้นี้จนต้องโยนเจ้างูตัวนี้หล่นกลับเข้าไปอยู่

ในกองไฟเช่นเดมิ แต่เขากไ็ม่ได้ลดละในการช่วยชวีติเจ้างตูวันี ้โดยชายผูน้ีไ้ด้เหลอืบไปเหน็ท่อโลหะ 

เลยใช้ท่อโลหะนัน้ช่วยเหลอืน�าเจ้างตูวันัน้ออกจากกองไฟได้เป็นผลส�าเร็จ คนท่ีเห็นเหตุการณ์ท่ีชาย

ผูน้ีช่้วยเหลอืชวีติเจ้างทูีก่�าลงัจะถกูไฟคลอกตาย ได้ถามชายผู้นีว่้า	“งตูวันัน้มนัฉกกดัคณุ	แล้วท�าไม

คุณยังคิดที่จะช่วยชีวิตมันอีกหละ”

ชายผู้ช่วยชีวิตงูตอบกลับว่า “ธรรมชาติของงูนั้นจะต้องแว้งฉกกัดเมื่อรู้สึกว่าตัวมันเอง

ก�าลังจะมีอันตรายจากสิ่งที่มันคิดว่าเป็นศัตรู	 แต่สิ่งที่งูท�านั้น	 มันไม่สามารถเปลี่ยนธรรมชาติ

ของผมที่เป็นคนมีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและกรุณา	(รักและสงสาร)	และต้องการ

ช่วยเหลือให้มันพ้นทุกข์ได้หรอกครับ”

อย่าเปลี่ยนธรรมชาติความเป็นตัวตนของคุณเพียงเพราะว่าใครบ้างคนท�าร้ายคุณ

อย่าสูญเสียความเป็นผู้มีจิตใจดีที่เต็มเปี่ยมด้วยพรหมวิหาร ๔

แต่ต้องเรียนรู้ที่จะระวังป้องกันภัยจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่คุณจะเข้าไปช่วยเหลือ ไม่ว่าจะ

เป็นคนหรือสัตว์

ที่มา : พระอาจารย์เจษฎาพงษ์  จรณธมฺโม
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กิจกรรมเดินว่ิงเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑

RST OPEN HOUSE 2020
นางสาวชนิสรา  สงวนไว้

เครือ
ข่ายผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนรัตนโกสนิทร์สมโภชบางขนุเทยีน จดักจิกรรมเดนิ

วิ่งเพื่อน้อง ครั้งที่ ๑ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ร.ส.ท. เพื่อระดมทุนสนับสนุน

กองทุนส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 



Rattanakosinsomphod Bangkhuntian School
ปีที่ ๓๕  ฉบับที่ ๖๙  ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒


