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 ศตวรรษที ่21 เปนศตวรรษแหงการเปล่ียนแปลงดานการจดัการศกึษาทีร่วดเรว็ อนัมปีจจยัสาํคัญมาจากการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) และพัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงไดเขามามีบทบาท และเปนเคร่ืองมือสําคัญในการจัดการศึกษาทางไกล 
ทัง้ยงัเปนสือ่กลางในการแลกเปลีย่นขอมลูสารสนเทศทีเ่ชือ่มโยงกนัเปนเครอืขาย (Network) การพฒันาระบบอนิเทอรเนต็ไรสาย ระบบเทคโนโลย ี
โปรแกรมชวยอาํนวยความสะดวกในการจดัการเรยีนการสอนของคร ูการเรยีนรูของนกัเรยีน (Application) และการพฒันาขาราชการคร ูบคุลากร 
ใหมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา และ Application จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่ง                
ที่จะทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ

 ปจจัยสูความสําเร็จที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเขาใจและความรวมมือที่สอดประสานกันระหวาง “บาน” กับ “โรงเรียน”                       
เพื่อชวยกันดูแลพัฒนานักเรียนท้ังในดานความรู ทักษะ ศักยภาพ คุณลักษณะท่ีสังคมตองการ การสรางแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ                 
และการดํารงชีวิตอยางมีความสุขทามกลางการเปล่ียนแปลงและความหลากหลายในสังคมโลก นักเรียนจําเปนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะ    
การเรียนรูที่สําคัญ 4 ประการ (Four core competencies) ซึ่งประกอบดวย สมรรถนะในการส่ือสาร (communication) ความรวมมือ                  
(collaboration) การคิดอยางมีวิจารณญาณ (critical thinking) และการสรางสรรค/นวัตกรรม (creativity and innovation) ซึ่งเปนฐานหลัก
ที่จะทําใหนักเรียนมีพื้นฐานท่ีดี มั่นคง สามารถเติบโตและอยูรอดไดอยางมีคุณภาพในอนาคต

 ทัง้นี ้ภารกจิสาํคญัทีโ่รงเรยีนตองเรงดาํเนินการในภาคเรยีนถดัไปประการแรกคอื การพฒันาดานเทคโนโลยรีะบบเครอืขายอนิเทอรเนต็
ไรสาย และโปรแกรมหลักท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนของครู การเรียนรูของนักเรียน ประการท่ีสองคือ การพัฒนาครู
ผูสอนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีชวยสอนทางการศึกษา และพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในการเรียนรูผานโปรแกรมชวยสอน

ของครู ประการที่สามคือ การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ประสบภาวะเดือดรอนจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา-2019 โดยเฉพาะดานโอกาสในการเขาถึงทางการศึกษาแบบ On-line และประการที่สี่คือ การจัดระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Onsite วิถีใหม (New Normal) ใหเปนวิถีปกติของโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยดานสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากร

 การดําเนินงานในชวงเวลาที่ผานมา โรงเรียนไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนอยางดี เห็นถึงความเสียสละ ความตั้งใจในการ

ทํางานเพื่อสวนรวม เพื่อนักเรียน เพื่อโรงเรียนของภาคีเครือขายตางๆ ทั้งสมาคมศิษยเกาเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สมาคมผูปกครองและครูเบญจม
ราชรังสฤษฎิ์ เครือขายผูปกครองนักเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชมรมครูเกาเบญจมราชรังสฤษฎิ์                    
ในฐานะผูอาํนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จงึขอเปนตวัแทนกลาวขอบคุณทกุทาน ทกุภาคสวน ทีเ่ขามามีสวนรวมพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และเช่ือมั่นวาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จะเปนองคกรที่ประกอบคุโณปการ ผลิดอก ออกผล สรางคนดี คนเกงออกไปเปนกําลัง
ของสังคมเปนที่ประจักษสืบไป

(นายศักดิ์เดช  จุมณี)

ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์



เบญจมฯ สาร  ::  3

วันเดือนปเกิด   20  พฤษภาคม  2504  
ที่อยูปจจุบัน   151  หมู 10 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประวัติการศึกษา 
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดหนองสังข  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา   
ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการทํางาน
1 พฤษภาคม 2522 บรรจุเขารับราชการ ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ  
1 กันยายน 2529 ครูใหญ  โรงเรียนบานศรีเจริญทอง
1 ตุลาคม 2531     อาจารยใหญ โรงเรียนบานศรีเจริญทอง
19 กรกฎาคม 2533  อาจารยใหญ โรงเรียนวัดโกรกแกววงพระจันทร
28 ธันวาคม  2539 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโกรกแกววงพระจันทร 
29 ธันวาคม 2551 ผูอํานวยการโรงเรียนไผแกววิทยา
5 มิถุนายน 2558 ผูอํานวยการโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน
21 กุมภาพันธ 2560 ผูอํานวยการโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

18 มีนาคม 2563 ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สถานภาพครอบครัว

 สมรสกับนางเจียมใจ จุมณี มีบุตรชาย 1 คน คือ นายคุณานนต จุมณี (ศิษยเกา บฉ. รุน 115)  

วิศวกร บริษัท โตโยตา ประเทศไทย จํากัด เกตเวยซิตี้

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ เปนสวนหน่ึงทีเ่ปนสถานท่ีไดเรยีนรูกบัครใูนระดับมธัยมศึกษา 

จนเปนเราในวันนี้ อยากมารวมตอยอดพัฒนาความพรอมของโรงเรียนดานส่ิงแวดลอมเทคโนโลยี               

ทีเ่อือ้ตอการจดัการเรยีนรู เพ่ือทาํใหนกัเรยีนมคีณุภาพของโรงเรยีนประจาํจงัหวดั ระดบัแนวหนาของ

ประเทศในอนาคต โดยนําผูมีสวนไดสวนเสียรวมพัฒนาโรงเรียนดวย

ตําแหนงปจจุบัน

 ผูอํานวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  



เบญจมฯ สาร  ::  4

วันเดือนปเกิด  11 ธันวาคม 2503 
ที่อยูปจจุบัน 48/17 หมู 12 ตําบลบางตีนเปด อําเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ประวัติการศึกษา    
ระดับประถมศึกษา   โรงเรียนสันติภาพ  ตําบลบางตีนเปด อําเภอเมือง 
  จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  
ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบณัฑิต (เอกพลศึกษา) วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ระดับปริญญาโท    การบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
เริม่รบัราชการ 30 พฤษภาคม 2539 ตาํแหนงอาจารย 1 ระดบั 3 โรงเรยีนราชสาสนวทิยา 
พ.ศ. 2548 - 2553  โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
พ.ศ. 2553 - 2558  โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
พ.ศ. 2558 - 2562  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
พ.ศ. 2562  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สถานภาพครอบครัว
 สมรสกับนางฐิตารยี  จลุละมณฑล อาชพีพนกังานบริษทั หวัหนาแผนกคลังสนิคา 
มีบุตร 2 คน
 1. สิบโท ณัฐวัฒน  จุลละมณฑล
 2. นายธีรภัทร   จุลละมณฑล
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 ในฐานะศิษยเกาเบญจมฯ รักและผูกพันกับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์                      
เปนอยางมาก ภูมิใจที่ไดกลับมาเปนครู
ตาํแหนงปจจุบัน
 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา



เบญจมฯ สาร  ::  5

วันเดือนป  11  มกราคม 2504
ที่อยูปจจุบัน 90/1 ถนนสุขประยูร ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดดอนทอง
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
พ.ศ. 2526 - 2532  โรงเรียนรมเกลาปราจีนบุรี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2533 - 2537 โรงเรียนไผแกววิทยา อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2538 - 2546 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2547 - ปจจุบัน โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถานภาพครอบครัว
 สมรสกับนายสุเทพ  จันทรประภา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน (นอก)               
มีบุตร  2  คน
 1.  นายศุภกร  จันทรประภา  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต                  
สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง
 2.  นายภัทรพล  จันทรประภา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา                      
วิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
 รูสึกภูมิใจที่ไดมีโอกาสมาปฎิบัติหนาท่ี ณ โรงเรียนประจําจังหวัดแหงน้ี                          
สมคํารํ่าลือ ทุกคนทํางานเปนทีม รักองคกร สรางศิษยใหเปนคนดีมีคุณภาพสูสังคม                  
ครูและศิษยทั้งเกาและปจจุบันมีความผูกพันรวมกันพัฒนาโรงเรียน
ตําแหนงปจจุบัน
 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



เบญจมฯ สาร  ::  6

วันเดือนป    21  มกราคม พ.ศ. 2504  
ที่อยูปจจุบัน  71/5 ม.5 ตําบลบานใหม อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬหราษฎรอุปถัมภ)
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนดัดดรุณี 
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
ตําแหนงครู คศ.1  โรงเรียนสตรีวิทยา 2 
ตาํแหนงครู คศ.2  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 5
ตําแหนงครู คศ.3  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
สถานภาพครอบครัว
 สมรส มีบุตรจํานวน 2 คน ไดแก 
 1.  นายนภเมธ วรภูมิภัทร ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรระดับ 6 ฝายบริหารงานกอสราง 1 
สถานที่ทํางาน การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 
         2. นางสาวเมธินี วรภูมิภัทร ปจจุบันดํารงตําแหนง Data analyst (graphic design) 
สถานที่ทํางาน บริษัท The BRS co.,Ltd.
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 รูสกึภาคภูมใิจท่ีไดเปนบคุลากรในโรงเรียนอนัทรงเกียรติ ทีไ่ดสรางคนใหเปนคนดี คนเกง 
คนมีคุณภาพ ไดทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติมากมาย 
ตําแหนงปจจุบัน
 ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย



เบญจมฯ สาร  ::  7

วันเดือนปเกิด        17   กุมภาพันธ  2504

ที่อยูปจจุบัน     หมูบานราชาวดี 95/89 หมู 1 ตําบลวังเย็น 

   อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา     โรงเรียนวัดสนามชาง

ระดับมัธยมศึกษา     โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ระดับอนุปริญญา     วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน

ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)

-  พ.ศ. 2524 - 2532   โรงเรียนสัตหบีวิทยาคม   จังหวัดชลบุรี

-  พ.ศ. 2532 - 2564   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สถานภาพครอบครัว

 มีบุตรชาย 2  คน

 1.  นายปทมตะวัน   พานิชเจริญ  กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

 2.  นายธัญกูน  พานิชเจริญ  กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

   -  มีความภูมิใจที่เปนศิษยเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และครูเบญจม -                         

ราชรังสฤษฎิ์ (ศิษยเบญจมฯ 5 ป + ครูเบญจมฯ 32 ป ) ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์

เปรียบเสมือนเปนบานอีกหลังหนึ่งที่อยูมานาน  37 ป

ตําแหนงปจจุบัน 

 ครูชํานาญการพิเศษ หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ                      

และเทคโนโลยี

 ปฏิบัติหนาที่

 -  หัวหนากลุมสาระการงานอาชีพ
 - หัวหนางานอาคารสถานท่ี

 -  หัวหนาพนักงานบริการ และพนักงานทําความสะอาด



เบญจมฯ สาร  ::  8

วันเดือนปเกิด  23 กุมภาพันธ  2504
ที่อยูปจจุบัน    14/1 หมู 5 ตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  โรงเรียนรังสีวิทยา  กรุงเทพฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม  กรุงเทพฯ
ระดับปริญญาตรี  เอกภาษาอังกฤษ  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดบัปริญญาโท   การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
    คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
พ.ศ. 2529 - 2541   โรงเรียนเตรียมศึกษาอุดมพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542 - 2564  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
สถานภาพครอบครัว
 มีบุตรสาว 1 คน คือ นางสาวพิมพชนก ชาญวิชิต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระดับปริญญาโท คณะกฎหมาย Queen Mary, 
University of London, England และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 รูสึกประทับใจกับนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยเฉพาะนักเรียนที่ทําให
ครูไดแสดงความสามารถ และถายทอดความรูอยางเต็มประสิทธิภาพ
ตําแหนงปจจุบัน
 ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ



เบญจมฯ สาร  ::  9

วันเดือนปเกิด  10 มีนาคม พ.ศ. 2504 

ที่อยูปจจุบัน  20 ถนนสรรคประศาสน ซอย 2 ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 7   โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 - 5  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ระดับปริญญาโท   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)

พ.ศ. 2225 – 2527    โรงเรียนบานหนองอีโถน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ..ศ. 2527 – 2528  โรงเรียนตาพระยา จังหวัดสระแกว

พ.ศ. 2528 – 2533       โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแกว

พ.ศ. 2533 – 2537  โรงเรียนสนามชัยเขต 

พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 “คณุคาในชีวติ” คอืสิง่ทีท่กุคนกาํหนดไววาเปนสิง่ทีม่คีวามหมายในการใชชวีติ

ในแตละวัน งานที่ดีจึงไมใชแคคาตอบแทนดี แตตองเปนงานที่ทําใหเราเห็นคุณคา               

ของตวัเอง ภมูใิจทีไ่ดทาํงานนัน้  โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิเ์ปนอกีหนึง่สถานทีท่าํงาน

ที่ดีและภาคภูมิใจที่ไดเขามาทําหนาที่ เปนโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรมีคุณภาพจากรุน            

สูรุน และภูมิใจที่ทําใหลูกศิษยเบญจมฯ มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร

ตําแหนงปจจุบัน

 ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร



เบญจมฯ สาร  ::  10

วันเดือนปเกิด  23  มีนาคม  2504

ที่อยูปจจุบัน   672/3 ซอยสิริโสธร 22/2 ถนนสิริโสธร ตําบลหนาเมือง 

   อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ประวัติการศึกษา

ระดับช้ันป.มูล - ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนเซนตแอนโทนี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ระดับปริญญาตรี  ศษ.บ. (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ระดับปริญญาโท  วท.ม. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม) 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)

18  กรกฎาคม 2529  บรรจุเขารับราชการโรงเรียนอางศิลาพิทยาคม  จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2531   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 เปนสถาบนัแหงการเรยีนรูและการดําเนนิชวีติทีส่รางเสรมิประสบการณตางๆ ใหทัง้ครู

และนักเรียน เปรียบเสมือนครอบครัวที่ 2 ที่ใหความรู ความรัก ความอบอุน ไดรวมทุกข                      

รวมสุข ฯลฯ สรางคนดี คนเกง คนกลาในทุกสายงานอาชีพ ทาํใหรูสกึรกัและภาคภูมใิจในสถาบัน

แหงนี้เปนอยางยิ่ง

ตําแหนงปจจุบัน

 ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร



เบญจมฯ สาร  ::  11

วันเดือนปเกิด 5 พฤษภาคม 2504
ที่อยูปจจุบัน  55/36  ถนนประชาสรรค  ตาํบลหนาเมอืง อาํเภอเมอืง  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24000
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปที่ 1 - 7    โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    โรงเรียนปญจพิทยาคาร “สนั่นพิชิตกุลอนุสรณ”
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชลบุรี
ระดับปริญญาตรี                ครุศาสตรบัณฑิต เอกพลศึกษา วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
พ.ศ. 2527 – 2537  ครูผูสอน  โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. 2538   ครูผูสอนโรงเรียนเทศบาล 2 และผูฝกสอนฟุตบอล 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
พ.ศ. 2539       ครูผูสอน โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา
31 มีนาคม 2540    บรรจุเขารับราชการครู ตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3  โรงเรียนหนองแหนวิทยา
พ.ศ. 2555      ยายมาปฏิบัติหนาที่ราชการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
พ.ศ. 2556     ยายมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 
สถานภาพครอบครัว
 สมรสกับนางอิสรา วิรัชกุล ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  
มีบุตร 2 คน คือ 
 1.  นายสุวิศิษฏ  วิรัชกุล  กําลังศึกษาชั้นปที่ 3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 
 2.  นางสาวจิดาภา  วิรัชกุล กําลังศึกษาชั้นปที่ 1 คณะโลจิสติกส  มหาวิทยาลัยบูรพา
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 มีความภาคภูมิในการเปนศิษยเกาและไดกลับมาเปนครูในโรงเรียนที่เรารักและศรัทธา
ตําแหนงปจจุบัน
        ครูชํานาญการ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 



เบญจมฯ สาร  ::  12

วันเดือนปเกิด 7  พฤษภาคม  2504

ที่อยูปจจุบัน 1489/1 ซอยเทพคุณากร 15 ถนนเทพคุณากร ตําบลหนาเมือง 

   อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนปญจพิทยาคาร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปญจพิทยาคาร

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 - 5  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

ระดับปริญญาตรี    มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)

พ.ศ. 2526  โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค

พ.ศ. 2532  โรงเรียนพุทธโสธร

พ.ศ. 2538  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

พ.ศ. 2546  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สถานภาพครอบครัว

 สมรสกับนายพรชัย  ปุณวัฒน  มีบุตร-ธิดา 2 คน

ความรูสึกท่ีมีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

 มีความรัก และศรัทธาในความเปนบานเบญจมฯ เสมอ รูสึกเหมือนทุก ๆ คน                        

ในเบญจมฯ เปนคนในบาน เปนคนในครอบครัว

ตําแหนงปจจุบัน

 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร



เบญจมฯ สาร  ::  13

วันเดือนปเกิด    13  พฤษภาคม  2504  

ที่อยูปจจุบัน    16  หมู 9  ตําบลบางขวัญ  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตอนตน  โรงเรียนวัดเกาะจันทราราม

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาทํา (ปากแยก)

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนดัดดรุณี

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง   วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ประวัติการรับราชการ (ประวัตกิารทํางาน)

1  พฤศจิกายน 2534  บรรจุเขารับราชการ  โรงเรียนบานเขาผาผ้ึง สปอ.คลองหาด  

   สปจ.ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

16 เมษายน  2537   โรงเรียนบานหนองขาหย่ัง  สปก.ทาตะเกียบ  สปจ.ฉะเชิงเทรา 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

15 กันยายน  2537 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม อําเภอบางน้ําเปร้ียว 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

25 กุมภาพันธ  2553  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

 รกัและภมูใิจทีไ่ดมาเปนสมาชิกในบานเบญจมฯ เปนบานหลังใหญ เพือ่นรวมงาน

วัยที่ตางกันเปนกัลยาณมิตรที่ดี และมีศิษยที่นารักใฝเรียนรู

ตําแหนงปจจุบัน

 ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



เบญจมฯ สาร  ::  14

วันเดือนปเกิด    7 มิถุนายน  2504    
ที่อยูปจจุบัน    91/8 หมู 2 ตําบลโสธร อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบานเกาะโพธ์ิ (วันครู 2500)  อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ระดับอนุปริญญา (ป.กศ.สูง)  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
ระดับปริญญาตรี  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
พ.ศ. 2526    เจาหนาท่ีของกลุมเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2526 - 2535  ครูอาสาสมัครเดินสอนศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา
1 ธันวาคม  2535  บรรจุเขารับราชการ ตําแหนง อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนเบญจมานุสรณ 
    จังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. 2537   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
สถานภาพครอบครัว
 สมรสกับรอยตํารวจตรีประสิทธิ์  เขียวประเสริฐ มีบุตร 3 คน คือ
 1.  นางสาววิลาสินี เขียวประเสริฐ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
 2.  นางสาวธัญลักษณ  เขียวประเสริฐ บริษัท HBA (Hirsch Bedner Associates) เซียงไฮ
 3.  นางสาวสุภัค เขียวประเสริฐ ศึกษาตอที่ประเทศออสเตรเลีย
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 อบอุนผูกพันในสถานศึกษาแหงนี้ “บานเบญจมฯ” เสมือนบานหลังใหญที่มีอายุยืนยาว ภูมิใจที่มีสวนชวย
พัฒนาใหเปนที่รูจักในนาม “โรงเรียนสีเขียว” รวมพัฒนาส่ิงแวดลอมคูกับการศึกษา บานเบญจมฯเปนศูนยรวมใจ
ของสมาชิกชาวเบญจมฯ ดวยรักและผูกพันบานเบญจมฯ มิเส่ือมคลาย
ตําแหนงปจจุบัน
 ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



เบญจมฯ สาร  ::  15

วันเดือนปเกิด 9 มิถุนายน 2504       
ที่อยูปจจุบัน 99 หมู 5 ตําบลวังเย็น อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
ประวัติการศึกษา
ป พ.ศ.2517  จบชั้นประถมศึกษาปที่ 7 โรงเรียนวัดลาง (บวรวิทยายน 3)
ป พ.ศ.2520  จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลกัลยานุกูล
ป พ.ศ.2522  จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
ป พ.ศ.2526  จบปริญญาตรี (ชีววิทยา) มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
ป พ.ศ.2533  จบปริญญาโท (การสอนวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
29 มิ.ย.2527   เริ่มรับราชการ อาจารย 1 ร.ร.บานคลองโอง สปก.บอทอง สปจ.ชลบุรี
25 เม.ย.2534  อาจารย 1 ร.ร.บานบางแสม สปอ.พานทอง สปจ.ชลบุรี
1 พ.ค.2537    อาจารย 1 ร.ร.วัดศรีประชาราม สปอ.พานทอง สปจ.ชลบุรี
1 ม.ค.2538    อาจารย 1 ร.ร.พระพิมลเสนี (พรอม หงสสกุล) สปอ.บางปะกง สปจ.ฉะเชิงเทรา
16 มี.ค.2542  อาจารย 2 ร.ร.อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สปอ.เมือง สปจ.ฉะเชิงเทรา
23 ก.ย.2545  อาจารย 3 ระดับ 8 ร.ร.อนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สปอ.เมือง สปจ.ฉะเชิงเทรา
4 พ.ค.2554 - 2564  ครูชํานาญการพิเศษ ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม.ฉะเชิงเทรา
สถานภาพครอบครัว
 สมรสกับ ดร.ชชูาต ิแพนอย ผูอาํนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 
สถาบันวจิยัดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) อดตีครูเชีย่วชาญ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  มบีตุรธิดา 
1 คน ไดแก นางสาวจิตสุภา แพนอย วท.บ. (ฟสิกสประยุกต) วท.ม. (ฟสิกสประยุกต) ตําแหนงวิศวกร                    
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีทัศนศาสตรและโฟโตนิกส สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
 ขาพเจามีความภาคภูมิใจและมั่นใจที่ไดกลาวกับทุกคนวาสําเร็จการศึกษาจากร้ัวเบญจมฯ และได  
กลับมาสอนลูกศิษย ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีโอกาสตอบแทนพระคุณโรงเรียนในดวงใจของพวกเรา
ทุกคน ดังนั้น เจตคติที่ดีตอโรงเรียนเบญจมฯ จึงทําใหขาพเจาทั้งมุงม่ันตั้งใจเรียนเมื่อเปนศิษยเบญจมฯ และ
เมื่อมีบทบาทเปนครูเบญจมฯ จึงพยายามปฏิบัติหนาท่ีใหสมกับความรูและส่ิงดีงามท่ีไดรับมาเพ่ือสงตอให                  
ลูกศิษย ขาพเจาขอกราบเพ่ือระลึกถึงพระคุณของครูอาจารยและโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิที่มีสวนชวย               
ใหกาวมาถึงจุดนี้อยางสงางาม
ตําแหนงปจจุบัน
  ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาตรและเทคโนโลยี
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วันเดือนปเกิด   19  กรกฎาคม  2504

ประวัติการศึกษา

 คบ. ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2529 –  อาจารย 1 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2532 –  อาจารย 1 โรงเรียนบางนํ้าเปรี้ยววิทยา อําเภอบางน้ําเปร้ียว 

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2537 –  อาจารย 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2546 –  อาจารย 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2553 –  อาจารย 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

   จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถานภาพครอบครัว

 สมรสกับนายนําชัย พนชั่ว มีบุตร 1 คน คือ นางสาวจิดาภา พนชั่ว

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 เปนโรงเรียนท่ีมีเกียรติภูมิยาวนาน เปนที่ศรัทธาเร่ืองความเขมแข็งทางวิชาการ 

ภาคภูมิใจที่มีโอกาสไดเขามาเปนสวนหน่ึงในการปฏิบัติงานที่โรงเรียนแหงนี้ 

ตําแหนงปจจุบัน

 หัวหนาสํานักผูอํานวยการ, ครูชํานาญการพิเศษ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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วันเดือนปเกิด     7   สิงหาคม 2504
ที่อยูปจจุบัน    255/124 ซอยจักรพรรด์ิวิลลา ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 
   จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
ประวัติการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ  บางแสน
ระดับปริญญาโท   จิตวิทยาการแนะแนว  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  บางแสน
ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)
16 พ.ค.2527  โรงเรียนหนองไมแกนวิทยา
1 ก.พ.2536  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
26 ก.ค.2559  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สถานภาพครอบครัว
 สมรสกับนายประสิทธิ์ วัฒนกุล  ขาราชการบํานาญ  มีบุตร 2 คน
 1. นางสาวประภารัตน  วัฒนกุล  
 2. นายสิทธิรัตน  วัฒนกุล
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
 รักและภาคภูมิใจกับสถาบันการศึกษาแหงนี้
ตําแหนงปจจุบัน
 ครูชํานาญการ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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วันเดือนปเกิด  31  พฤษภาคม  2504   

ที่อยูปจจุบัน  222/35 ถนนชุมพล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดนิโคธาราม (วัดกระทุม)

ระดับประถมศึกษาปที่ 6  การศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ประวัติการรับราชการ (ประวัติการทํางาน)

1 กันยายน  2537   บรรจุเขารับราชการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ  

   ตาํแหนงนักการภารโรง

25 กันยายน  2552  พนักงานบริการ

9 ธันวาคม 2554   พนักงานบริการ ระดับ 2

25 มีนาคม 2558   ชางสีระดับ ช.3

1 ตุลาคม  2561   ชางสีระดับ ช.4

สถานภาพครอบครัว

 สมรสกับนายกิตติ  วุฒิพรสกุล  มีบุตรชาย  1 คน  คือ นายชวลิต คงวัฒนะ

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 ยินดีและภาคภูมิใจท่ีไดมาเปนสวนหน่ึงของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ                

เหมือนบานหลังที่ 2 มีเพื่อนรวมงานท่ีดี  อบอุน  ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ตําแหนงปจจุบัน

 ชางสีระดับ ช.4
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 ในวาระท่ีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิเกษียณอายุรายการในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษา             
ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยดีตลอดเวลาการรับราชการมาดวยความอุตสาหะ วิริยะ จนเกษียณอายุราชการ 
 หลังจากนี้ไปทุกคนจะเขาสูอีกวัยหนึ่งคือ วัยเกษียณซึ่งจะแตกตางกับวัยทํางาน จะมีแตความสุขกายสุขใจ เพราะทุกคนตางหมดภาระหนาที่การงานแลว                  
จึงขอใหระมัดระวังเรื่องสุขภาพเปนเรื่องใหญ เพราะรางกายทุกอยางจะเส่ือมโทรมไปตามสภาพ
 ในวาระเกษียณอายุราชการน้ีจึงขออํานวยพรใหทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ ไปตามวัยทุกประการ

(นายบุญสง   ชิตตระกูล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

 โรงเรียนถือเปนสถาบันที่สําคัญ เพราะเปนที่ที่ผลิตนักเรียน สรางคนใหเปนคนดี คนเกงของสังคมและประเทศ  เปนหนาที่ ความรับผิดชอบ และภารกิจ
อันยิ่งใหญของคุณครู ในการอบรมส่ังสอนศิษย รวมท้ังเปนแบบอยางท่ีดีใหกับศิษยตลอดมา จวบจนวันเกษียณอายุราชการ ซึ่งคุณคาแหงความดีนี้จะคงอยูตลอดไป
             ในโอกาสนี้ ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย  โปรดประทานพรใหทุกทานประสบแตความสุข มีสุขภาพพลานามัยแขง็แรงสมบูรณ             
มีจิตที่เบิกบาน แจมใสตลอดไป

 พลตํารวจตรี
(สาโรจน พรหมเจริญ)

นายกสมคมศิษยเกาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 16 ทาน ทุกทานไดปฏิบัติหนาที่ราชการรวมถึงไดสรางผลงานไวมากมายจนเกิดเปนความภูมิใจ
ของทุก ๆ  ทานสรางความประทับใจใหกบัลกูศษิยมริูลมื ผมขอช่ืนชมคณะครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกทานทีไ่ดสรางผลงานท่ีมคีณุคา มคีวามซ่ือสตัยสจุรติ มคีณุธรรม
อันเปนแบบอยางตอศิษยและบุคคลทั่วไป ในโอกาสนี้ผมขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยหลวงพอโสธร บารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ทุกทานเคารพนับถือ โปรดอํานวยพรใหทุกทานที่เกษียณอายุราชการพรอมครอบครัวจงประสบแดความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณตลอดไป

(พ.ต.อ. นิพนธ  คลายสิงห)
นายกสมาคมผูปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ / ประธานเครือขายผูปกครองนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

 เนื่องในโอกาสท่ีทานผูอํานวยการ คณะครู และบุคลากร เกษียณอายุราชการ ในป 2564 ขอช่ืนชมในคุณงามความดี และอุทิศตน ทุมเท กําลังกาย กําลังใจ                  
กาํลงัสติปญญาในการพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์ไดอยางงดงามสมเกยีรติ ปรากฏผลงานเปนทีป่ระจกัษสรางคน สรางจิตวิญญาณใหกบัศษิยตลอดระยะ
เวลาที่ทุกทานรับราชการ
 ขออํานาจคุณพระพุทธเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ทานเคารพนับถือ โปรดประทานพรใหทานและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ
แข็งแรงตลอดไป

(นางสาวทิพยวัลย   นุมประเสริฐ)
รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

จากใจ...รองผูอํานวยการฝายบริหารงบประมาณและวิชาการ
 เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการของผูบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทั้ง 16 ทาน ซึ่งไดปฏิบัติราชการ               
สรางผลงานที่มีประโยชน เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ กําลังทรัพย และทุมเท ใสใจแกโรงเรียนเปนอยางมาก ทานไดสงเสริม สนับสนุน ปลูกฝงจิตสํานึกในดานสิ่งแวดลอม
ดานศีลธรรม ดานการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของนักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูพัฒนาโรงเรียน นําโรงเรียนเขาสูโครงการตาง ๆ 
ที่เปนประโยชน อาทิ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฯลฯ ทําใหโรงเรียนมีการ
พัฒนาการทํางานอยางเปนระบบ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
 จากการนําของผูอํานวยการศักดิ์เดช จุมณี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 16 ทาน การทํางานปฏิบัติหนาที่อยางเปนระบบ บริหารงาน                                    
ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ดําเนินการตามกฎระเบียบราชการ กําหนดผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและเปาหมายอยางชัดเจน ใหโอกาสทุกคนมีสวนรวม รวมคิด รวมทํา 
รวมพัฒนา ทําใหทุกคนตางเปนฟนเฟองที่มีคุณคา รักองคกร ทําใหองคกรพัฒนา สงผลใหนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ไดรับการพัฒนาดานความรู ความสามารถ 

ไดอยางเต็มตามศักยภาพของนักเรียนอยางแทจริง  
 ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ที่ทานเคารพนับถือโปรดประทานพร ใหทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ และมีพลังตลอดไป

(นางอําไพ  วัฒนเหลืองอรุณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 วันที่ 30 เดือนกันยายนของทุกปเปนวันเกษียณอายุราชการซึ่งเปรียบเหมือนหลักชัยของขาราชการ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ทานเปนผูที่มีความตั้งใจ มีความ              
เสียสละ วิริยะ อุตสาหะ ทํางานตามบทบาทหนาที่ขาราชการหรือขาของแผนดิน ซึ่งตองบําเพ็ญประโยชนตอแผนดิน  เมื่อเกษียณอายุราชการก็ถือวาหมดภาระหนาที่              
ความรับผิดชอบในฐานะขาราชการ แตทุกทานก็ยังสามารถทํางานหรือทําประโยชนกับสังคมตอไปได ในบทบาทหนาที่ใหมและถือวาเปน “โอกาส” ที่จะไดทําในส่ิงที่                     
อยากทําตามใจตนเอง มีโอกาสไดพักผอนกายและพักผอนใจอยางเต็มที่กับครอบครัวญาติมิตรลูกหลาน
 ในนามของรองผูอาํนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ขอกราบขอบพระคุณทกุทาน ทีไ่ดทุมเทแรงกาย แรงใจ สตปิญญา ในการบริหารงาน เพือ่ใหโรงเรียน
ขับเคลื่อนไปสูเปาหมาย และคอยอบรมสั่งสอนลูกศิษยใหเปนคนดี  มีความรูความสามารถ เปนพลังของแผนดิน และเปนคนดีของสังคม

(นางอธิษฐาน  เชื้อโพน)
รองผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ

 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย บุญพระบารมีแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค อํานวย
อวยพรใหทุกทานประสบความสุขความเจริญ  มีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง จิตใจเบิกบาน ปราศจากทุกขโศกโรคภัย และอันตรายทั้งปวง  สมปรารถนากับชีวิตหลังเกษียณอายุราชการตลอดไป

้
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เกิดวันที่ 2 ตุลาคม 2530  

ที่อยูปจจุบัน 1068 ซอย 6 หมูบานวนาแปดริ้ว 

  ตําบลหนาเมือง  อําเภอเมือง  

  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

ประวัติการศึกษา    

ระดับปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

    มหาวิทยาลัยบูรพา    

   -  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัย 

    ราชภัฏราชนครินทร     

ประวัติการทํางาน

บรรจุ  20 พฤษภาคม  2559 

  ครูผูชวย โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2564  ครู คศ.1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ใหความรูสึกอบอุน 

ปลอดภัย   

ตําแหนงปจจุบัน ครู คศ.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เกิดวันที่   10  พฤศจิกายน   2533
ที่อยูปจจุบัน 9/2 ข. ถ.ศรีโสธรตัดใหม ตําบลหนาเมือง    
  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต  
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประวัติการทํางาน
บรรจุ 1 สิงหาคม 2559
 ครูผูชวย  โรงเรียนบาน ก.ม.7 จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ. 2564   ค.ศ.1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เปนโรงเรียนมีประวัติศาสตรยาวนาน                   
มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ 
ตําแหนงปจจุบัน 

 ครู คศ.1 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คอมพวิเตอร)

เกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ 2534  
ที่อยูปจจุบัน 959/196 พราว คอนโด ถนนเทพคุณากร 
  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  คบ. สาขามัธยมศึกษา - วิทยาศาสตร วิชาเอกคณิตศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

   ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประวัติการทํางาน
บรรจุ  15  พฤษภาคม  2557 ครูผูชวย โรงรียนพรตพิทยพยัต

พ.ค. 2559 – พ.ค. 2563 ครู โรงรียนพรตพิทยพยัต

พ.ค. 2563 - เม.ย. 2564  ครูชํานาญการ โรงรียนพรตพิทยพยัต

9 เม.ย. 2564    ครูชํานาญการ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

 รูสึกเปนเกียรติ ที่ไดกลับมาที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โรงเรียนที่เปน

สวนหน่ึงทีท่าํใหขาพเจามกีารศึกษาและมีหนาทีก่ารงานในทุกวันน้ี ขอขอบพระคุณ

ทุกทานท่ีมอบโอกาสใหขาพเจาไดกลับมาตอบแทนโรงเรียนแหงนี้ ดวยการ               

สงตอและถายทอดความรู และประสบการณใหกับนักเรียนในรุนตอ ๆ ไป 

ตําแหนงปจจุบัน ครูชํานาญการ  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เกิดวันที่ 31 มีนาคม 2537  

ที่อยูปจจุบัน 311/251 หมูบานคาซาซิตี้-ดอนเมอืง  

  ถ.เทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

  กทม. 10210 

ประวัติการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรเคมี
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
   (ทุน สสวท.)
   การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาการจดัการศกึษา คณะมนษุยศาสตร 
   Curtin University ประเทศออสเตรเลีย (ทุน สสวท.) 
ประวัติการทํางาน
 1. ผูจัดทํารายงานการประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษครูรางวัล
สมเด็จเจาฟามหาจักรี 
 2.  วิทยากรอบรมโครงการ STEM ศึกษา แกคณะครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
บรรจุ  1 กรกฎาคม  2564  ครูผูชวย  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   
ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 เปนโรงเรยีนทีใ่หพืน้ทีค่รูไดทาํงานอยางสรางสรรค หลากหลาย รวมมอืรวมใจ 
มีความพรอมสูง 

ตําแหนงปจจุบัน ครูผูชวย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาขาเคมี)

เกิดวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2541  
ที่อยูปจจุบัน 203/42 ถ.มหาจักรพรรด์ิ ตําบลหนาเมือง 

  อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 

ประวัติการศึกษา   

ระดับปริญญาตรี (ศศ.บ.) สาขามนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 มคีวามรูสกึภาคภมูใิจทัง้ในฐานะบคุคลทาํงานและศษิยเกา เนือ่งจากโรงเรยีน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ิเปนสถานท่ีที่ใหวิชาความรูและสรางบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

ในสาขาอาชีพตาง ๆ มากมาย    

ตําแหนงปจจุบัน ครูผูสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
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        เด็กชายดุลยพัฒน พรพนาวัลย            
ผูแทนประเทศไทยไปแขงขันวทิยาศาสตร
โ อ ลิมป ก ระหว า งประ เทศ  ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน คร้ังที่ 18 ระหวาง 
วันที่  12 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564               
ณ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

นักเรียนผานการคัดเลือกโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. เขาคายระดับชาติ (คาย 3) ปการศึกษา 2563   
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวกุลภัทร  หลอทองคํา  นางสาวชุติมา แกวชัง

สาขาชีววิทยา สาขาฟสิกส 

นายจิราวัฒน  เพ็ชรเจริญ นายวิวรรธน  พิทักษมงคล

สาขาเคมี

นายกิตติพงษ รวมทรัพย นายณัฐนนท อุดมมงคล นายปณณวัฒน ศรีอุราม

ดาราศาสตร

นางสาวพัณฑิรา จันทรอํ่า

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 

นายปราชญา  พวงมณี
รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวสุดารัตน สุวรรณนพเกลา
รางวัลเหรียญทองแดง

นางสาวธนพร แสนศรี นายณภัทร คนธรตันกุล

  นายวรัชญ พาลพาย รางวัล               
เหรียญทอง  เข า สู รอบ  12 คนสุดทาย                         
การคั ด เลื อก  ผู แทนประ เทศ เทศไทย                       
สาขาคอมพิวเตอร 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ดาราศาสตร 

เด็กชายพสธร สรอยคีรี เด็กหญิงฆรวัณณ สุทร เด็กชายภูริทัต โชติทอง

เด็กชายปราชญา รัตนศิริดําริ เด็กชายชนาธีร บุบผาชาติ เด็กหญิงสไบทิพย เอี่ยมปอ

นักเรียนผานการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. คาย 2  ปการศึกษา 2563
สาขาชีววิทยา

นางสาวกุลภัทร  หลอทองคํา นางสาวชุติมา  แกวชัง นางสาวกรชนก  จันวะโร เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์

สาขาฟสิกส

นายจิราวัฒน  เพ็ชรเจริญ นายอชิระ  แยมพินิจ นายนิติธรรม  วรศิลป
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นายวิวรรธน  พิทักษมงคล นางสาวพัณฑิรา  จันทรอํ่า เด็กชายพัทธดลย  เพงพินิจ

สาขาเคมี

นายกิตติพงษ  รวมทรัพย นายณัฐนนท  อุดมมงคล นายกิตติ  พงษพัฒนาพนิต นายชยพล  อัศวุตมางกูร

นายธีธัช ไพบูลย นายปราชญา พวงมณี นายปณณวัฒน ศรีอุราม

เด็กหญิงอชิรญาณ กระโจม นายอชิตพล  โพธิ์ทอง

สาขาคณิตศาสตร

นายพศุตม อวพรชัย เด็กหญิงธัญธิตา ปานเนาว
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

 1. เด็กชายธนกร สัจจาธรรม   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 2. เด็กชายพสธร สรอยคีรี   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 3. เด็กหญิงเขมจิรา  รัตนพิบูลย   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 4. เด็กหญิงฆรวัณณ  สุทร   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 5. เด็กหญิงวรัชยา  สาสวด   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 6. เด็กชายศุภณัฐ  รจุิขจรเดช   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 7. เด็กหญิงชนาภา  เถื่อนอาราม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธานะเวช   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 9. เด็กหญิงปารณ  จํารัสธนสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 10. เด็กหญิงวลิษชญา มวงศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 11. เด็กหญิงกชพร  วงศจินดา  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 12. เด็กหญิงกิตติกานต ศิริพรมพิศาล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 13. เด็กหญิงณชา ตันคงคารัตน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 14. เด็กหญิงวีรญา  ชุณหกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 15. เด็กหญิงอิสรีย  เลิศอัษฎานนท  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 16. เด็กชายกลวัชร  มาสเสมอ  ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 17. เด็กชายยศวินทร  อังศุจันทร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 18. เด็กหญิงกฤตธีรา เจษฎาวงศเลิศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 19. เด็กหญิงพุนพานพิณ พรานอังกูร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 20. เด็กชายชยวัส ญาณพาณิชย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 21. เด็กหญิงฐิติกานต  สาระโภค  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 22. เด็กหญิงวรัชญา  สุนาวิน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 23. เด็กหญิงวิภาวี ยวงสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/7 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 24. เด็กชายธีรตม โตเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/9  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

 1. เด็กชายธานัท  สระบัวทอง   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 2. เด็กชายธาวิน  เจริญสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 3. เด็กหญิงกมลชนก คุณารักษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 4. เด็กหญิงจิดาภา ตรีรัตนวณิช  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 5. เด็กหญิงธัญวรัตน สิทธินันทเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 6. เด็กหญิงปุญญิศา ผึ้งนอย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 7. เด็กหญิงพริมา พิพัฒนนราพงศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมวงษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 9. เด็กหญิงจิตรี แจมจํารัส  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 10. เด็กหญิงณัฐณิชา เพียรเงิน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 11. เด็กหญิงอชิรญา รอดสมบูรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 12. เด็กหญิงรมยธีรา จันทรประพาฬ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 13. เด็กหญิงกลชนก ปุญณพัฒน   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 14. เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงภิรมยชื่น  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 15. เด็กหญิงธัญชนก เทียนมี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 16. เด็กหญิงนภสร อินทรเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 17. เด็กชายชานนท ตันคงคารัตน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 18. เด็กหญิงนัทธมน โสวรรณะ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 19. เด็กหญิงสิรินธร สิทธิรัตนพานิช  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 20. เด็กชายกองเกียรติ  เทพสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 21. เด็กชายภูวเนศวร ปริติวิชกานต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 22. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชูเชื้อ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 23. เด็กหญิงณิชา จุยเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 24. เด็กหญิงธัญวรัตม พุฒตาล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 25. เด็กหญิงฟาใส จารุเกษม  ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 26. เด็กหญิงภัณฑิรา ภัทรนาวิก  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 27. เด็กหญิงสุพิชชา  ลิมปวัฒนะ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 28. เด็กหญิงธมกร  ชูชาติเจริญพร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 29. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดเสนหา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 30. เด็กหญิงบัวบูชา  บุญประกอบ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 31. เด็กหญิงเขมจิรา  กุลอุดมโภคากุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 32. เด็กหญิงวีนัส  สะแกคุม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/6  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 33. เด็กชายนิติ กาลพัฒน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 34. เด็กหญิงณปภา  ธุวสินธุ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 35. เด็กหญิงณัฐนันท  โกศานต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 36. เด็กหญิงนภัสสร โฉมเฉลา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 37. เด็กหญิงปุณฑริกา เหลาพร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 38. เด็กหญิงวริศรา พงษพิมาย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 39. เด็กหญิงกัลยพร ญาณพาณิชย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 40. เด็กหญิงนวิยา เพ็งเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 41 .เด็กหญิงวรรณฤดี พันธคํา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/7  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 42. เด็กหญิงสุขภิชญา คะเนเร็ว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 43. เด็กชายพุฒิธร ตันสุวรรณรัตน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 44. เด็กหญิงเมธิรา ไตรยสุทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 45 .เด็กหญิงฤทัยภัทร  จิตจํานง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 46. เด็กชายภัทรพล วชีรสกุล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 47. เด็กหญิงมนัสนิตย  สีมันตร  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 48. เด็กหญิงสุชญา  สุขปต ิ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 49. เด็กหญิงอลิสา  พรหมดี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/9  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

 1. นายจิรัฏฐชัย ไทยทรง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 2. นายดุลยพัฒน พรพนาวัลย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 3. นางสาวกีรติกา ทองชัยประสิทธิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 4. เด็กหญิงจินตวรรณ เวทยศุรกฤต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 5. นางสาวณัฐสร  เพงพินิจ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 6. นายพัทธดนย เพงพินิจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 7. นางสาวธัญธิตา ปานเนาว  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 8. นางสาวยุวธิดา  บุตรดา  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 9. นายธนัทพงศ เกงการพานิช  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 10. นายมิตรภาพ อิฐงาม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 11. เด็กหญิงชัญญา วีระเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 12. นางสาวอชิรญาณ กระโจม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 13. นางสาวณภัทร จิระวัฒน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 14. นางสาวไปรยา  พุมพวง  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 15. เด็กหญิงมิ่งกมล ปตาระเต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 16. นางสาวศุภรานันท  มัญชุไพบูลย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 17. นางสาวสาริสา พันธุธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 18. นางสาวจุฑารัตน  บุญปด  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2  ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00



เบญจมฯ สาร  ::  25

 19. นางสาวณัฐณิชา คุณรักษ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 20. นางสาววรัชยา ดุษดี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 21. เด็กหญิงศศิพร  นาสมนึก  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 22. นางสาวอนันตชนา สรงมงคล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 23. นายกฤษณ วิไลพัฒน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 24. เด็กหญิงคณัสนันท อวมเกษม  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 25. นางสาวณิสรา จงสุข  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 26. นายธนดล บุญจรัล  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 27. เด็กชายธนบดี ไชยสิงห  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 28. เด็กหญิงกัลปยกร เกงการพานิช  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 29. นางสาววรรณชนก อินทโชติ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 30. นางสาวชัญญา  ทรงเนติเชาวลิต  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 31. นางสาวพัชรฌิมา เปยมพรอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 32. นางสาวสุรียภรณ ปญญาเลิศ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 33. นายเสฏฐวุฒิ พุทธสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 34. นางสาวญาณกร ศรีอยู  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 35. นางสาวปญญาพร อิ่มสําราญ  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 36. นางสาวพรอําไพ จินดาศักดิ์  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/7  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 37. เด็กชายวีรภัทร พรหมศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 38. นางสาวพรสวรรค โชติปทุมวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/8  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 39. นางสาวอรกัญญา จันทรมณี  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 40. นางสาวกัญญาพัชร ภูออน  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 41. นางสาวจิตตกาญจน อินทรจันทร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 42. นางสาวพรรษา ฉิมจารย  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

 43. นางสาวเสาวลักษณ สมประสงค  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/9  ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

 1.  นายบริพัตร อรัญยกานนท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 2.  นายปราชญา พวงมณี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 3.  นางสาวญาติกานต คงสัมฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 4.  นางสาวธนพร แสนศรี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 5.  นายภูผา ปานเจริญกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 6.  นางสาวปานิชยาณ ตันพานิชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 7.  นางสาวกรชนก จันวะโร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 8.  นางสาวกันยาวีร ทิพยสุข ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 9.  นางสาวณัฐรดา หนูจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 10.  นางสาวพัณฑิรา จันทรอํ่า ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 11.  นางสาวพัตรพิมล ศักดิ์สวัสดิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 12.  นางสาวพิชญาภัค กระโจม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 13.  นางสาวสราพร โฆษิตวิวัฒน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 14.  นางสาวสุดารัตน สุวรรณนพเกา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 15.  นางสาวหริณดา บุญถนอม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 16.  นายธนเสฏฐ ศรีหาบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 17.  นางสาวสุพิชฌา ไชยกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 18.  นางสาวสุทธิดา เเสงรุงเรืองสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00

หองเรียนพิเศษ IEP

 1.  นางสาวฐิติภา วรกุลเกริกไกร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 2.  นางสาวณิชาภัทร เน่ืองนิกร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 3.  นางสาวภัทรพร เพ็ญวงษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ผลการเรยีนเฉล่ีย 4.00  

 4.  นางสาวกัญศลักษณ สุรัตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 5.  นางสาวปยธิดา หอมพิกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

 1.  นางสาวชลธิชา พรมคํา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ผลการเรียนเฉลีย่ 4.00  

 2.  นางสาวธนกร คําแพง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 3.  นายกฤษดา ตันเฮง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 4.  นางสาวธมลวรรณ จิตตวิกูล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 5.  นางสาวรตีวันต หาญณรงค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 6.  นายเทฮัน ยอดสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 7.  นางสาวชนิกานต ทรงทองคํา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 8.  นางสาวญาโณทัย ควรสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 9.  นางสาวดวงกมล ยงสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 10.  นางสาวนันทวรรณ พูลเพิ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 11.  นางสาวนิราวัลย พันธุเรณู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 12.  นางสาวปริยาภัทร ศรีหทัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 13.  นางสาวภัณฑิรา รื่นเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 14.  นางสาวศรุตยา สุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 15.  นางสาวสุวรรณศิริ ศรีสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 16.  นางสาวอัยยา บุบผา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 17. นางสาวอาภิสรา ใหมหะลา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 18.  นางสาวณัฎชาวี พรมตื้อ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 19.  นางสาวธนัญชนก ถินถาวร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 20.  นางสาวธัณชนก ปยะจันทร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 21.  นางสาวนภัสนันท ดามะพร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 22.  นางสาวพรกนก ปนทอง ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4/8 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 23.  นางสาวภคพร ผลทรัพย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

แผนการเรียนศิลป - คํานวณ (ภาษา - คณิต)

 1.  นางสาวอนัญญา ภักดี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/15 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

 2.  นางสาวเยาวเรศ แยมเกสร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/15 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.93

 3.  นางสาวนิรชา ชินใย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/15 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.93

แผนการเรียนอังกฤษ - จนี (เตรียมทักษะภาษาสูสากล)

 1.  นางสาวพัณณิตา สุรารักษ   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/16 ผลการเรียนเฉล่ีย 3.96 

 2.  นางสาวสุพิชฌาย ประทุมวัล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/16 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.93

 3.  นางสาวจุฑามณี ปนกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/16 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.89

แผนการเรียนอังกฤษ - ไทย - สังคม

 1.  นายศิลา หนูเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/17 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.84

 2.  นางสาวชุติมา ศรีกลชาญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/17 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.74

 3.  นายธีระภัทร เนตรสาคร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/17 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.69

 4.  นางสาวกชกร โคแสงรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/17 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.69

  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

 1.  นายวิวรรธน พิทักษมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 2.  นางสาวศาณิญา ไชยกูล ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 3.  นางสาวสุธาสินี วิริยะไกรกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 4.  นางสาวกุลภัทร หลอทองคํา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 5.  นางสาวปาลิตา หลําเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  



เบญจมฯ สาร  ::  26

 6.  นางสาวพิชญธิดา ศรีกฤษดารมณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 7.  นางสาวสุภาสินี กันทะชัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 8.  นางสาวอภิชญา ปนมา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 9.  นายพศุตม อวพรชัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 10.  นางสาวชุติมา แกวชัง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 11.  นางสาวปฐมา บุญสิน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 12.  นางสาววาสิตา ดําริมุงกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 13.  นางสาวปริชญา มัชฉิมวงศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 14.  นางสาวพัชรพร มากมณี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 15.  นายกิตติธัช ขจัดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 16.  นายเพรียวพันธุ พัดทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 17.  นายศิลปชัย รตโนภาส ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 18.  นางสาวจุฑาวรรณ รัตนะสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 19.  นางสาวชลธิชา ศรีวัฒนาเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 20.  นางสาวนภาธร จอมศิลป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 21.  นางสาวพิมพลดา วัชรีนันท ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 22.  นางสาววณิชชา บุญเฉลิมชัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/2 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00

หองเรียนพิเศษ IEP

 1. นางสาวธัญจิรา เกตุเอี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.97

 2.  นางสาวกานตธนิยา สีมาเอกรัตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ผลการเรียนเฉล่ีย 3.96 

 3.  นายชัดเจน สนขาว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.92

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

 1. นางสาวพรชนก จิรดํารงกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 2.  นายธรรมฤทธ์ิ บุญเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 3. นางสาวณัฐนันท อภิสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 4.  นางสาวปริยาภัทร นิ่มเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 5.  นางสาวพรหมพร พุทธรักษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 6.  นางสาวกมลพรรณ วรรณธะสุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 7.  นางสาวปวริศา เจนภูมิเดช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 8.  นางสาวสุฑามาศ สิมะรัตนมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/9 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00  

 9.  นายปณชัย บุญญา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/9 ผลการเรยีนเฉลีย่ 4.00 

แผนการเรียนศิลป - คํานวณ (ภาษา - คณิต)

 1.  นางสาวอารียา วสุวิทย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/15 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.96

 2.  นางสาวญาณิศากานต แกวบุญเพ่ิม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/15 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.81

 3.  นางสาวสุรียนิภา ไชยวงษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/15 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.74

แผนการเรียนอังกฤษ - จีน (เตรียมทักษะภาษาสูสากล)

 1.  นางสาวพิชญสิณี จันทรวัฒน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/16 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.75

 2.  นางสาวนภัสวรรณ ปฏิโยเก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/16 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.69

 3.  นายพูศักด์ิ แดงสี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/16 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.66

 4.  นางสาวภัทรฤทัย ศาสตระรุจิ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/16 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.66

แผนการเรียนอังกฤษ - ไทย – สังคม

 1.  นายสิรภพ เขมนนามัด ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/17 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.92

 2.  นายณัฐติพงษ วงศวัฒนาวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/17 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.83

 3.  นายณัฐพล กอสมบูรณศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/17 ผลการเรยีนเฉลีย่ 3.83

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

 1.  นายกนก เผด็จศึก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย4.00

 2.  นายเจษฎา ฤทธิ์มหันต ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 3.  นายธีรโชติ รัตนศิริดําริ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 4.  นายวาทยุทธ ไพชยนตวิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 5.  นางสาวรณกร นิยม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 6.  นางสาวณฐมน แผลงปญญา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 7.  นางสาวณัฐรัตน ธรรมสุนทรา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 8.  นางสาวพิมพมาดา จุนเจริญวงศา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 9.  นางสาววรกมล อัศวุตมางกุร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 10.  นางสาวสุภัสสรา ศรีเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 11.  นางสาวปณฑิตา ยิ่งศักดิ์มงคล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 12.  นายวรัชญ พาลพาย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 13.  นางสาวนภัสรา วิสุทธิศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 14.  นางสาวนวินดา วิเศษสุนทร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 15.  นางสาววริศรา เข็มทอง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

หองเรียนพิเศษ IEP

 1.  นายศุภลักษณ นําศรีเจริญสุข ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 2.  นางสาวหทัยทิพย คงเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 3.  นายพชรพล มหาราช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 4.  นางสาวไอรินลดา ชินวุฒิกุลกาญจน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 5.  นางสาวธันยชนก บุญทะโชติ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

แผนการเรียนวิทยาศาสตร - คณิตศาสตร

 1.  นางสาวชมพูนุท กิตติภัทโธ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 2.  นางสาวปนมนัส สังเกตกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/6 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 3.  นางสาวสุพรรณี พรมหู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 4.  นางสาวสุภาพร พรมหู ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 5.  นายกิตติพงศ กลิ่นมณฑา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 6.  นางสาวธนพร ศรีบัว ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 7.  นางสาวปณัญญา ธรรมเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 8.  นางสาวบัวชมพู สินธารา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

 9.  นางสาวอาทิตยา เสือคํา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/9 ผลการเรียนเฉลี่ย 4.00

แผนการเรียนศิลป - คํานวณ (ภาษา - คณิต)

 1.  นางสาวฉัตรตรีญา พาโนมัย ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.93

 2.  นางสาวธัญญรัตน แกวประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.57

 3.  นางสาวพัชริดา ธรรมธุระ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.54

 4. นางสาวจุฑามาศ เจนสาริกรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/15 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.54

แผนการเรียนอังกฤษ - จีน (เตรียมทักษะภาษาสูสากล)

 1.  นางสาวจิราภรณ ประจงศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/16 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.90

 2.  นางสาวรินลนี ตง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/16 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.78

 3.  นางสาวเกศศิณีย สุริยา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/16 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.72

 4.  นางสาวนิภาพร มั่นคง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/16 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.72

แผนการเรียนอังกฤษ - ไทย – สังคม

 1.  นางสาวกมลนัทธ บุนนาค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/17 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.84

 2.  นางสาวอภิษฎา อินทสุวรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/17 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.63

 3.  นายพงศกร สาธิตวงศเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/17 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.54



เบญจมฯ สาร  ::  27

  กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดจดัสงนกัเรยีน
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ดังตอไปนี้
รายการท่ี 1
  นกัเรียนทีส่อบผานการคัดเลือกโครงการโอลิมปกวชิาการ สอวน. 
ปการศึกษา 2563  ไดเปนผูแทนศูนย เขารวมแขงขันระดับประเทศ                 
ประจําป 2563  (ระดับชาติ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาชีววิทยา (ศูนยมหาวิทยาลัยบูรพา)
 1. นางสาวกุลภัทร  หลอทองคํา  ม.6/1
 2. นางสาวชุติมา  แกวชัง ม.6/1
สาขาฟสิกส (ศูนยมหาวิทยาลัยบูรพา)
 1. นายจิราวัฒน  เพ็ชรเจริญ ม.6/1
 2. นายวิวรรธน  พิทักษมงคล ม.6/1
สาขาเคมี  (ศูนยมหาวิทยาลัยบูรพา)

 1. นายกิตติพงษ  รวมทรัพย ม.6/1

 2. นายณัฐนนท  อุดมมงคล ม.6/1

 3. นายปณณวัฒน  ศรีอุราม ม.5/1

ดาราศาสตร (ศูนยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)

 1. นางสาวพัณฑิรา  จันทรอํ่า  ม.5/1   

วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ (ศูนยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

 1. นายณภัทร  คนธรัตนกุล  ม.6/1 

 2. นายปราชญา  พวงมณี ม.5/1 

 3. นางสาวสุดารัตน  สุวรรณนพเกลา ม.5/1 

 4. นางสาวธนพร  แสนศรี    ม.5/1 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ดาราศาสตร (ศูนยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์)

 1. เด็กชายพสธร  สรอยคีรี ม.2/1

 2. เดก็หญิงฆรวัณณ  สุทร ม.2/1

 3. เด็กชายภูริทัต  โชติทอง ม.3/1

 4. เด็กชายปราชญา  รัตนศิริดําริ ม.3/1
 5. เด็กชายชนาธีร  บุบผาชาติ ม.3/6
 6. เด็กหญิงสไบทิพย  เอียมปอ ม.4/1

รายการที่ 2

  นักเรียนที่สอบผานการสอบคัดเลือกและมีสิทธ์ิเขาอบรม              
ในโครงการโอลิมปกวิชาการ สอวน. ปการศึกษา 2563 (คาย 2)
สาขาชีววิทยา

 1. นางสาวกุลภทัร  หลอทองคํา  ม.6/1

 2. นางสาวชุติมา  แกวชัง ม.6/1
 3. นางสาวกรชนก  จันวะโร ม.5/1

 4. เด็กหญิงกีรติกา  ทองชัยประสิทธิ์ ม.4 
  (ศึกษาตอโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ)
สาขาฟสิกส 

 1. นายจิราวัฒน  เพ็ชรเจริญ ม.6/1
 2. นายอชิระ  แยมพินิจ ม.6/1

 3. นายนิติธรรม  วรศิลป ม.6/1
 4. นายวิวรรธน  พิทักษมงคล ม.6/1
 5. นางสาวพัณฑริา  จันทรอํ่า  ม.5/1
 6. เด็กชายพัทธดลย  เพงพินิจ  ม.4 
  (ศึกษาตอโรงเรียนกําเนิดวิทย)
สาขาเคมี
 1. นายกิตติพงษ  รวมทรัพย ม.6/1
 2. นายณัฐนนท  อุดมมงคล ม.6/1
 3. นายกิตติ  พงษพัฒนาพนิต ม.6/6
 4. นายชยพล  อัศวุตมางกูร ม.5/1
 5. นายธีธัช  ไพบูลย ม.5/1
 6. นายปราชญา  พวงมณี ม.5/1
 7. นายปณณวัฒน  ศรีอุราม ม.5/1
 8. เด็กหญิงอชิรญาณ  กระโจม ม.4/1

 9. นายอชิตพล  โพธิ์ทอง ม.4 

  (ศึกษาตอโรงเรียนกําเนิดวิทย)

รายการท่ี 3

  การแขงขันวิทยาศาสตร โลกและอวกาศ โอลิมปกระดับชาติ               

ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563 (The first Thailand Earth Science                         

Olympiad ) มีนักเรียนผูไดรับรางวัล ดังนี้

 1. นายปราชญา  พวงมณี  ม.5/1 ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง
 2. นางสาวสุดารัตน สุวรรณนพเกลา ม .5/1 ไดรับรางวัล                     

เหรียญทองแดง

รายการท่ี 4 
  นั ก เ รี ยน ผู ผ านการสอบ               

คัดเลือกผูแทนประเทศไทย ไปแขงขัน

วิทยาศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ครั้งที่ 18 
ประจาํปการศกึษา 2564 ไดแก เดก็ชาย

ดุลยพัฒน พรพนาวัลย (ศึกษาตอ

โรงเรียนกําเนิดวิทย) 

 รายการท่ี 5
  โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 

โรงเรยีนเบญจมราชรงัสฤษฎิ ์ไดสงนกัเรียนเขารวมการแขงขนัการเขยีนแบบ
วศิวกรรมพ้ืนฐาน จดัโดย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศรีราชา  วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ปรากฏวานักเรียนไดรับรางวัล                          
รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก



เบญจมฯ สาร  ::  28

 1.  นายธณวัฒน พิสุทธิ์ทรัพย ม.6/5 (ศึกษาตอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ) 
        2. นางสาวณชัชา  บวัผดงุ ม.6/5 (ศกึษาตอ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)

รายการท่ี 6

  โครงการโรงประลองตนแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ไดสงนักเรียนของกิจกรรมชุมนุม fablab brr. 

เขารวมการแขงขัน Collaborative 3D Printing Challenge 2021                 

(รูปแบบออนไลน) รอบชิงชนะเลิศ 8 ทีมสุดทาย วันที่ 2 เมษายน 2564              

จัดโดย สถาบันหุนยนตภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี ปรากฏวานักเรียนไดรับรางวัลชมเชย ไดแก

         1.  นายปริญญา ขําเหม  ม.4/2

 2. นายพัทธดลย เพงพินิจ ม.4 (ศึกษาตอโรงเรียนกําเนิดวิทย)

 3. นายวรากร พิริยศาสน ม.4 (ศึกษาตอโรงเรียนวิทยาศาสตร             
จุฬาภรณราชวิทยาลัย) 

รายการที่ 7
  มอบทุ นก า รศึ กษ า มู ล นิ ธิ  สอวน .  ประจํ า ป  2 563                                             

โดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา ในนามประธานศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา   

มอบทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.ประจําป 2563 ของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษาในพระอุปถัมภสมเด็จ

พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร              
(สอวน.) ทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) ใหกับนักเรียนจาก                       
ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 2 คน คือ นายจิราวัฒน   
เพ็ชรเจริญ และนายนันทธร จอมศิลป นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5                        

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ณ หองประชุม SD 502 อาคารสิรินธร                 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา

รายการท่ี 8

  พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการเปดโลกเยาวชนไทยกาวไกล               

สูนานาชาต ิรุนท่ี 1 ประจาํป พ.ศ. 2563 THE C21 SCHOLARSHIP (OBEC) 
Y2020/2021 ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ  มีนักเรียนที่เขารับทุน คือ                      
นางสาวปฐมา บุญสิน  ม.6/1

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร)

การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ประจําป 2564 ชิงถวย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายการเกมการแขงขันที่ 1 ROBO BIT RACER 
 -  เด็กหญิงอัจจิมา  โชควิริยะสัมพันธ  นักเรียนชั้น ม.2/1
 -  เด็กชายยศรัล  จันทรเขียว นักเรียนชั้น ม.2/2
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รายการเกมการแขงขันที่ 2 ROBO MISSION CHALLENGE
 -  นายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิลาภ  นักเรียนช้ัน ม.5/7 
 -  นายชวิน  เบ็ญจศักดิ์      นักเรียนช้ัน ม.5/7
  ทั้งสองรายการ ไดผานการสอบคัดเลือก Online ในวันที่ 25 
กุมภาพันธ 2564 เขาสูรอบชิงชนะเลิศการแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. - สพฐ.              
ยุวชน ประจําป 2564 ณ ศูนยการคาเซียร รังสิต ตอไป

กลุมสาระยอยคอมพวิเตอร ไดจดัสงนายวรชัญ พาลพาย เขารวมกจิกรรม
ตางๆ และไดรับรางวัลดังตอไปนี้
 1. เขารับการอบรมหลักสูตรโอลิมปกวิชาการ คาย 1 ระหวางวันที่  

5 – 20  ตุลาคม  พ.ศ.2562 ณ ศูนยโรงเรียนระยองวิทยาคม  จังหวัดระยอง

 2. เขารับการอบรมหลักสูตรโอลิมปกวิชาการ คาย 2 ระหวาง               
วันที่ 1 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนยโอลิมปกวิชาการ สอวน. 

มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 3. เขารวมการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก ระดับชาติ ครั้งที่ 16 

ระหวางวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย สอวน. 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน

 4. รับรางวัลเหรียญทองการแขงขันโอลิมปกระดับชาติ ครั้งที่ 16         

ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางวันที่ 28 พ.ย - 1 ธ.ค. 

2563

 5. เขาคายอบรมวิชาคอมพิวเตอร สสวท. ครั้งที่ 1 (อบรมออนไลน 

5–21 มกราคม พ.ศ.2564) ระหวางวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 
(สอบคัดเลือก) ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) กรุงเทพฯ
 6. เปนนกัเรยีนทีผ่านเขาอบรมโครงการโอลิมปกวชิาการของ สสวท. 

คร้ังที่ 2 ทุกคนไดสิทธิ์เขาแขงขันรายการ “การแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปก  
ระดับเอเชียแปซิฟก 2021 (APIO 2021)” ณ ประเทศสิงคโปร (ผานระบบ
ออนไลน) นักเรียนไทยไดรับรางวัล  2  คน ไดแก

  6.1. นายปพน ละเภท รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนมหิดล      
วิทยานุสรณ  จังหวัดนครปฐม  

  6.2. นายวรัชญ พาลพาย รางวัลเหรียญทองแดง โรงเรียน                   

เบญจมราชรังสฤษฎิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
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 1. นักเรียนที่สอบผานการคัดเลือกและไดเขารวมอบรมโครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) ศูนยมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิชาคณิตศาสตร คาย 2 ปการศึกษา 2563 จํานวน 2 คน มีดังนี้
  1) นายพศุตม  อวพรชัย   ม.5/1 
  2) เด็กหญิงธัญธิตา ปานเนาว  ม.3/1

   2. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  ประจําปการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 จํานวน 3 คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 2 คน ไดคะแนนเต็ม  100  คะแนนดังรายชื่อตอไปนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 

  1) เด็กหญิงธัญธิตา ปานเนาว   ม.3/1  
  2) เด็กชายพชรดนัย สิวะโมกข  ม.3/2 

  3) เด็กหญิงณิชาภา อัครพรเดชธนา   ม.3/3  
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  6 
 1)  นายธีรโชติ  รัตนศิริดําริ  ม.6/1
 2)  นายภูริณัฐ  พิสิษฐศักดิ์  ม.6/1

 3. เด็กหญิงพริมา พิพัฒนนราพงศ ม.3/1 นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ แขงขันคณิตศาสตร รายการ CMGC 
(Canadian Mathematical Gray Jay Competition) เขารับรางวัลเหรียญทอง (BEST IN GRADE 8) ใบประกาศนียบัตร                 
พรอมเงินรางวัลจากทานทูตแคนาดาประจําประเทศไทย ทานทูตซาลาห เทยเลอร ในพิธมีอบรางวัลการแขงขนัคณิตศาสตรแฺคนาดา 
(Canadian Open Mathematics Competition) ประจําป 2563 โดยสมาคมนักเรียนเกาแคนาดารวมกับสมาคมคณิตศาสตร
แคนาดา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ป ของความสัมพันธทางการทูตระหวางประเทศแคนาดาและประเทศไทยเม่ือวันที่ 8 
เมษายน 2564 ณ สมาคม YWTA 

 4. นายกิตติพงษ รวมทรัพย ม.6/1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ไดรับรางวัลคะแนนสูงสุดของระดับช้ันมัธยมศึกษา              
ปที่ 5 (อันดับท่ี 2) ไดรับรางวัลเหรียญทองพรอมเกียรติบัตร และเงินรางวัลจํานวน 10,000 บาท จากการแขงขันคณิตศาสตร
ประเทศไทย ครั้งที่ 9 (9th TMC - Thailand Mathematics Contest) เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ 2564
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 5. เด็กหญิงพริมา พิพัฒนนราพงศ ม.3/1 นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ไดคะแนนสูงสุดอันดับท่ี 1                                          
ของภาคตะวันออก วิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา                                 
จํานวน 1,000 บาท ในการแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจําป 2563 

 6. กจิกรรมอบรมเตรียมความพรอมในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Google Meet สาํหรับนกัเรียนทีส่อบคัดเลือกเขารวม
โครงการโอลิมปกวิชาการ (สอวน.) วิชาคณิตศาสตร  ศูนยมหาวิทยาลัยบูรพา ประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 71 คน ระหวางวันที่                  
14 กรกฎาคม 2564 ถึงวันท่ี 3 กันยายน 2564
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 7. การนิเทศครูเครือขายของโรงเรียนเครือขายขยายผลองคความรูทางวิชาการ และวิธีจัดการเรียนการสอนสูโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจําป 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 

   8. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแกวิทยากรโรงเรียนเครือขายแกนนําขยายองคความรู                     
ทางวิชาการ และวิธีจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ณ หอง
ศูนยการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
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 9. การตรวจหลักฐานและการประเมินเพื่อใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียน                           
เบญจมราชรังสฤษฎิ์

 10. กิจกรรมสานสัมพันธ “ความพันผูก ผูกสายใยรวมใจนองพี่ วันดี ๆ ของครอบครัวคณิตศาสตร” ของกลุม                             
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในวันท่ี 26 มีนาคม 2564 ณ หอง 513 อาคารเรียน 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
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 นางสาวนิชานันท โรจนเพียรสถิต ม.4/3 ผานรอบคัดเลือกเขารวมโครงการประกวด
สนุทรพจน ภาษาองักฤษ “สือ่สารสนเทศเพือ่ปองกนัโควดิ - 19 และฟนฟอูาเซียนหลังโควดิ - 19” 
เขารับการอบรมเพื่อเตรียมความพรอมการประกวดสุนทรพจนฯ ระหวางที่ 18 - 19 สิงหาคม 
2564 ผานการประชุมทางไกล และจะเขารวมประกวดสุนทรพจนรอบชิงชนะเลิศในวันที่                       
25 สิงหาคม 2564 จัดโดย กรมประชาสัมพันธ

 การสอบ Oxford online placement test ของนักเรียนหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร - คณิตศาสตรและหองเรียนภาษาอังกฤษ                   
เขมขน IEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจําปการศึกษา 2563

 นางสาววรวรรณ  
ศิริฤกษมงคล นักเรียนระดับ

ชั้น ม.6/8 เขารวมโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน OEG             
รุนที ่28 ป ค.ศ. 2021 - 2022 
ระหวางเดือนกันยายน 2564 
- มิถุนายน 2565

   นายฉัตฤณท อินทรสุขุม
นกัเรยีนระดับช้ันมธัยมศึกษา
ปที่ 5/1 เขารวมโครงการ
นักเรียนแลกเปล่ียน GEP          
รุนท่ี 26 (2021 - 2022)   

ระหวางวันที่ 20 ส.ค. 2564 
- 4 ก.ค. 2565 โรงเรียน West 

Vancouver Secondary 
School เมืองแวนคูเวอร

ประเทศแคนาดา

 ผลการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 2 ประจําป 2564 โดยโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรม Engenius                  

International Student Exchange Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ผลการทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1.  นายฐิติกร ดํารงค ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3 
  Total (50) : 49, ELTiS  : 251, CEFR : C1 Percentage (100%) : 98
 2.  นางสาวคณัสนันท อวมเกษม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/3 
  Total (50) : 48,  ELTiS  : 242, CEFR : C1, Percentage (100%) : 96
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กิจกรรมการแขงขันเน่ืองในวันภาษาไทยแหงชาติ ปการศึกษา 2564

1.  กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือ

 ประเภทตัวอักษรกระทรวงศึกษาธิการ

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

 รางวัลชนะเลิศ

  เด็กหญิงธารญา  ยาชัยยะ ชั้น ม.3/7

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  เด็กหญิงวริศรา พงษพิมาย ชั้น ม.3/7

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  เด็กหญิงอชิรญา  บุญชวย ชั้น ม.3/9

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 รางวัลชนะเลิศ

  นางสาวปริยาภัทร นิ่มเจริญ  ชั้น ม.6/6

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

  นางสาวปานิชยาณ ตันพาณิชกุล  ชั้น ม.5/1

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  นางสาวกัลยากร แสงล้ํา ชั้น ม.4/7
 ประเภทตัวอักษรอาลักษณ
 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน
 รางวัลชนะเลิศ
  เด็กหญิงนภัสสร โฉมเฉลา  ชั้น ม.3/7 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 รางวัลชนะเลิศ
  นางสาววาสิตา สุชิน  ชั้น ม.5/13
 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1
  นางสาวจิดาภา มะณูธรรม  ชั้น ม.4/16

2. กิจกรรมการแขงขัน “เรียงถอยรอยความ”

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  เด็กหญิงวลิษชญา  มวงศรี   ชั้น ม.2/1

 รางวัลชมเชย

  เด็กชายกิตติพศ โอวเจริญ   ชั้น ม.2/1
 รางวัลชมเชย
  เด็กชายวรุต วนาพรรณ   ชั้น ม.2/2

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 รางวัลชนะเลิศ 
 นางสาวปานิชยาณ  ตันพานิชกุล  ชั้น ม.5/1

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  นายสหรัช เขียวขํา ชั้น ม.6/4

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  นางสาวมนัสสินี  ชาติเชษฐพงษ ชั้น ม.4/5

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
  นางสาวอนุสรา  เขียนวงศ ชั้น ม.4/5

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4

  นางสาวปาณิสรา คฤคราช ชั้น ม.4/6
 รางวัลชมเชย

  นางสาวณิชชา  พวงศิริ ชั้น ม.5/11

 รางวัลชมเชย

  นางสาวธนิดา  วิมลรัตนกิจ ชั้น ม.4/5

3. กิจกรรมการแขงขัน “กวีเยาวชนคนรุนใหม”

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  ประเภท กาพยยานี 11

 รางวัลชนะเลิศ 

  เด็กชายวรุต วนาพรรณ ชั้น ม.2/2

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภท กลอนสุภาพ

 รางวัลชนะเลิศ 

  นางสาวชนิกานต  พุกศรีสุข  ชั้น ม.5/6

 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1

  นายชณิสรณ  พูลศิริ  ชั้น ม.4/7

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  นายเมธาพัฒน ธันยวัชรกุลภัค ชั้น ม.4/4

 รางวัลชมเชย
  นางสาวปาณิสรา คฤคราช ชั้น ม.4/6
 รางวัลชมเชย
  นางสาวธิตยา อินทศรี  ชั้น ม.5/4

4.  กิจกรรมตอบปญหาตอบปญหาภาษาไทย
 ผูไดรับรางวัล
 1. นายอัครพนธ จดแตง ชั้น ม.6/5
 2. เด็กหญิงพัฒนนรี  บุญศักดิ์เฉลิม  ชั้น ม.3/7
 3. เด็กหญิงพัณณชิตา  ปญญาวสิษฐ ชั้น ม.3/9
 4. นางสาวพัชรีภรณ สุทธาแสง  ชั้น ม.5/9
 5. นางสาวพิมพญาดา  ตุมสุวรรณ  ชั้น ม.5/16
 6. นางสาวกนกวรรณ  บุญเจริญ  ชั้น ม.6/2

 7. นายกิตติภพ  แปลกสกุลสมบัติ ชั้น ม.6/5
 8. นางสาววชิราภา  ลิมปนะวรรณกุล  ชั้น ม.6/5
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“เสริมสรางพลังกาย สานตอพลังใจ สูภัยโควิด - 19”
    
    ผูเขียน  นุกูล  สันทัดคา
 
 ทุกวันนี้ ไมวาจะยางกาวไป ณ ที่ ใด จะเห็นแตผูคน                             
สวมหนากากเพื่อปองกันโควิด - 19 ไมมีใครอยากออกจากบาน                   
ไมกลาไปในที่พลุกพลาน ไมตองการใหใครมาหาแมแตญาติก็ไมอยาก
ใหมาเยีย่ม รฐับาลสัง่ลอ็คดาวนจงัหวดัในเขตพืน้ทีส่แีดงเขมใหเปนพืน้ที่
ควบคุมสูงสุดและเขมงวด สถานที่ทองเที่ยวเงียบเหงา พนักงาน                  
ถูกเลิกจาง ประชาชนขาดรายได สงผลกระทบตอธุรกิจมากมาย 
เศรษฐกิจของประเทศเสียหายอยางรุนแรง 
 โควิด - 19 ทําใหเราไดเรียนรู และตองปรับเปล่ียน                 
วิถีชีวิตอยางที่ทุกคนคาดไมถึงเลยทีเดียว  นักเรียนตองเรียนออนไลน
อยูที่บาน ตองนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรทั้งวัน ไมมีโอกาสที่จะ
ปฏิสัมพันธกับครูและเพ่ือน ทุกคนตองปรับตัวกับสภาพแวดลอม              
แบบใหม และยังมีอีกหลายครอบครัวที่ขาดความพรอม ขาดรายได 
ไมมีเงินจะซื้ออุปกรณการเรียน ไมมสีัญญาณอินเทอรเน็ต ไมมีสถานที่
เงียบสงบใหลูกไดเรียนออนไลนอยางมีประสิทธิภาพ บางครอบครัว
แมแตจะซื้ออาหารมารับประทานในแตละวันยังยากลําบาก 
สถานการณความรุนแรงของโควดิ - 19 เพิม่ขึน้ทกุวนั ผูคนเสพขาวสาร
จริงบางเท็จบางปะปนกันไป  ความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ                  
ตางเฝาภาวนาวา ขอใหโรคระบาดนี้คลี่คลายไปในทางท่ีดีขึ้นในเร็ววัน
 การเฝาภาวนาคงจะไมมีประโยชนเทากับการที่เราตองชวย
ตวัเองกอน อนัดบัแรกจงเรียนรูและรูเทาทนัเจาไวรัสลางโลก โควดิ - 19 
ตองศึกษาวา เจาเช้ือไวรัสรายนี้เกิดจากสาเหตุใด เรียนรูวิธีปองกัน              
ตัวเองใหปลอดภัย เชน พักผอนใหเพียงพอ ลางมือบอย ๆ  รักษาระยะหาง 
ที่ปลอดภัย สวมหนากากอนามัย ไมสัมผัสตา จมูก ปาก เก็บตัว                   
เม่ือรูสึกไมสบาย หากมีไข ไอ จาม หายใจลําบาก รีบไปพบแพทย                 
ยัง ! เทานี้คงยังไมเพียงพอที่จะปองกันภัยโควิด - 19 ตองเสริมสราง
พลังกายดวย เพราะรางกายท่ีแข็งแกรงยอมเปนปอมปราการ                     
เปนเกราะปองกนัภยัไมใหโรครายทลายกาํแพงเขามาประชดิตวัคุณได
นั่นเอง จากผลงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาพบวา “ผูที่ออกกําลังกาย
อยางสมํ่าเสมอ จะมีผลในการปองกันอาการรุนแรงจากโควิด - 19             
ชวยลดความเสี่ยงในการปวยและเสียชีวิตดวยโรคติดเชื้อได 37 %             
และยังเพิ่มประสิทธิภาพหลังฉีดวัคซีนอีกดวย” 
 เมื่อเสริมสรางพลังบวกใหรางกายแลว เราตองสานตอ               
ดวยการเพ่ิมพลังบวกใหกับจิตใจดวยการคิดเชิงบวก คือ คิดดี พูดดี ทําดี 
เพราะความคดิจะเปนผูกาํหนดทศิทางชวีติของคณุ สภาพจติใจทีต่กตํา่
จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของรางกายลดลงตามไปดวย              
ปรบัสภาพจติใจใหด ีคณุจะไดมพีลงัสูกบัปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  ได 
การแบงปนซึ่งกันและกันในยามวิกฤตเชนนี้ อาจจะไมใชเงินทอง               
แคเพียงรอยย้ิม คําพูดใหกําลังใจ คนในสังคมดูแลชวยเหลือกัน                      
ไมทอดทิ้งกัน ปนสุขใหแกกัน หลักคําสอนของศาสนาพุทธกลาววา 
“ไมมีอะไรจีรัง” ความทุกขก็เชนกันเดี๋ยวก็ผานไป อุปสรรคยอม                  
ผานพนไปไดในไมชา“หลังพายุโหมกระหนํ่ามักจะมีสายรุงเกิดขึ้น                
ที่ปลายขอบฟาเสมอ”

ชื่อเรื่องวิจัย :  การพฒันาแบบฝกทกัษะการอานเพือ่การคดิวเิคราะห  
   โดยใชรูปแบบ TBRR Model สําหรับนักเรียน
   ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ชื่อผูวิจัย  :   นางนุกูล  สันทัดคา 

บทคัดยอ

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาและหา
คุณภาพของชุดแบบฝกทักษะการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห โดยใช                 
รูปแบบ TBRR Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อ
เปรยีบเทยีบความสามารถดานการอานเพือ่การคิดวเิคราะหกอนเรยีน
กับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หลังจากใชชุดแบบ             
ฝกทักษะการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห โดยใชรูปแบบ TBRR Model                
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชรูปแบบ TBRR 
Model กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  ไดแก  นักเรียน                                      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน                  
43 คน  ซึง่ไดมาดวยวธิกีารสุมอยางงาย (simple random sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบ
ประเมินความเหมาะสมของชุดแบบฝกทักษะการอานเพ่ือการคิด
วเิคราะห  โดยใชรปูแบบ TBRR Model สาํหรับนกัเรยีนช้ันมธัยมศึกษา
ปที ่6  2) ชดุแบบฝกการอานเพือ่การคดิวเิคราะห  โดยใชรปูแบบ TBRR 
Model สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  3) แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู ชุดแบบฝกการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห  โดยใชรูปแบบ 
TBRR Model สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 4) แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนเชิงบวก 5) แผนการจัดการเรียนรูดานการอาน   
เพื่อการคิดวิเคราะหดวยชุดแบบฝกการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห              
โดยใชรูปแบบ TBRR Model สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ             
รอยละคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมติฐานใช t-test (Dependent samples)
 ผลการวิจยั พบวา 1) การพัฒนาการสรางและหาประสิทธภิาพ
ของชุดแบบฝกการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห โดยใชรูปแบบ TBRR 

Mode l  สํ าหรั บ นัก เรี ยนชั้ น มั ธยมศึ กษาปที่  6  โร ง เรี ยน                                          
เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีคาเทากับ 80.73/83.63               
สูงกวาเกณฑกําหนด 80/80  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มคีวาม
สามารถดานการอานเพ่ือการคิดวิเคราะหหลังเรียน ดวยชุดแบบ                   
ฝกทักษะการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห โดยใชรูปแบบ TBRR Model                

สงูกวากอนการเรยีนดวยชดุแบบฝกทกัษะการอานเพือ่การคดิวเิคราะห 
โดยใชรูปแบบ TBRR Model อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5                
3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีพฤติกรรมการเรียนรูดวย                         
ชดุแบบฝกการอานเพ่ือการคิดวิเคราะห  โดยใชรปูแบบ TBRR Model 
อยูในระดับมาก 
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 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ดังตอไปนี้

 8 ROW PERCUSSION TEAM

 - ชนะเลิศ ถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ การประชันกลอง (Drum Show) การแขงขัน “The 12th Thailand Indoor 
Marching Competition 2020”  ชิงถวยพระราชทานฯ ในวันที่ 30  มีนาคม 2564 ณ ไอสแลนด ฮอลล ชั้น 3 ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพมหานคร

 - ชนะเลิศ Challenge - Open Classes – Drum การแขงขันวงโยธวาทิตนานาชาติ รายการ CGN Global Online Championship 2021 ประเทศ
เนเธอรแลนด ควบคมุการฝกซอมโดย ครธูวชัชยั นติกิาร และคณะครกูลุมสาระการเรยีนรูศลิปะ ฝกซอมโดย BRR BAND STAFF โดยมรีายชือ่นกัเรียนเขารวมการแขงขนั
ดังนี้ 

เด็กชายเตวิช ศรีธีระเนตร  
น.ส.สุกฤตา สุขขะ  

นายธีรโชติ มานพคํา  

นายพลากร กันหนองผือ  
นายวริศ วันประสาท  

นายภาวรรธน จูเจริญ  
นายชินวัตร แกวชัง  

นายสิรภพ ปยะวาทินทร 
นายดุลยทรรศน เทพหิรัญโญ 

เด็กชายกิดากาน จันทรฆะ  

นายภูมิพัฒน วิญญาไชย  
นายนฤชัย ออนมิ่ง  

นายธนิน กาญจนกันทร  
นายธนภัทร เมฆพัฒน  

นายเศรษฐพงศ วิชาวงค  
นายณัฐนันท ลานตวน  
เด็กชายอดิสร ผาสุข  

นายจิรายุ บรรเทิงจิตต  

นายโอบกิจ กกเฮง 
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นายภูมิพัฒน วิญญาไชย  นักเรียนระดับชั้น ม.4/17
 - รางวัล ระดับคะแนน excellent การแขงขัน Solo Snare Drum รุนอายุไมเกิน 19 ป การแขงดนตรีและการแสดงนานาชาติ  
รายการ “WGI Virtual Final 2021” ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ชนะเลิศ Individuals - Open – Snare การแขงขันวงโยธวาทิตนานาชาติ รายการ CGN Global Online Championship 2021   
ประเทศเนเธอรแลนด
 - ชนะเลิศ Individuals - Youth – Snare การแขงขันวงโยธวาทิตนานาชาติ รายการ CGN Global Online Championship 2021   
ประเทศเนเธอรแลนด

 คุณครูพิมพวดี จันทรโกศล ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทย จากศูนยแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวางประเทศ Center of                    
International Cultural Exchange Promotion By CICEP Thailand  ในการจัดงานมหกรรมการแสดงพ้ืนบานนานาชาติ โดยความรวมมือ
ของเทศบาลเมือง VITOSHA และกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศบัลแกเรีย ณ กรุงโซเฟย ระหวางวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2564 และเมือง 
Mezdra ระหวางวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2564 และเมือง Kyustendil ระหวางวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
การอนุรักษศิลปะการแสดงของนานาประเทศ และเพ่ือใหชาวบัลแกเรียไดมีโอกาสรับชมศิลปวัฒนธรรมของประเทศท่ีเขารวมงาน ซึ่งมีกําหนด
เชิญประเทศเขารวมจํานวน 35 ประเทศ ไดรับรางวัล  BEST MUSIC Solo and Duet performance



เบญจมฯ สาร  ::  40

 คุณครูภาณุพงศ หลอทรง  เขารวมการแขงขันไดรับรางวัล ดังนี้
 - รางวัลระดับความสามารถสูงสุด Master Rating ประเภท Solo Mixed Equipment รุนอายุ 19 ปขึ้นไป การแขงดนตรีและ              
การแสดงนานาชาติ  รายการ “WGI Virtual Final 2021” ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ชนะเลิศ Individuals - Open – Guard การแขงขันวงโยธวาทิตนานาชาติ รายการ CGN Global Online Championship 2021   
ประเทศเนเธอรแลนด
 - ชนะเลิศประเภท Mixed Equipment Solo – Open Class - Male Division การประกวดการแสดง (Color Guard)  นานาชาติ 
ในรูปแบบออนไลน รายการ “CGAP SPINFEST 2021” The Grandest Color Guard Virtual Competition in the Philippines                        
ประเทศฟลิปปนส
 - ชนะเลศิประเภท Rifl e Solo – Open Class - Male Division (100 คะแนนเตม็) การประกวดการแสดง (Color Guard)  นานาชาต ิ
ในรูปแบบออนไลน รายการ “CGAP SPINFEST 2021” The Grandest Color Guard Virtual Competition in the Philippines                        
ประเทศฟลิปปนส
 - ชนะเลศิประเภท Flag Solo – Open Class - Male Division การประกวดการแสดง (Color Guard) นานาชาต ิในรปูแบบออนไลน 
รายการ “CGAP SPINFEST 2021” The Grandest Color Guard Virtual Competition in the Philippines ประเทศฟลิปปนส
 - ชนะเลศิประเภท Color Guard Duo - Open Class การประกวดการแสดง (Color Guard) นานาชาต ิในรปูแบบออนไลน รายการ 
“CGAP SPINFEST 2021” The Grandest Color Guard Virtual Competition in the Philippines ประเทศฟลิปปนส
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE BRR เขารวมโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                  
เมื่อป 2548 ภายใตคําขวัญ “เปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด ดําเนินการตามหลัก 3 ก คือ กรรมการ กองทุน 
กิจกรรม และ 3 ย คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การรณรงคปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอื้อตอการปองกัน   
และแกไขปญหายาเสพติด ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน ยุทธศาสตรที่ 3                 
การสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด” ปจจุบันรักษามาตรฐานพรอมเปน    
ตนแบบระดับทองปที่ 3  โดยปการศึกษา 2563 ดําเนินกิจกรรมสานตอ กอกิจกรรมสรางสรรคอยางตอเนื่อง 

“TO BE BRR เพื่อนอยูบาน หยุดเชื้อ” 
พบกับกิจกรรมตางๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE BRR ติดตามจาก
เพจ Facebook โดยพิมพ https://www.facebook.com/TO-BE-NUMBER-ONE-BRR-179966338818739/

IG :tobenumberonebrr

Youtube : TO BE NUMBER ONE BRR

 เวปไชตhttp://tobebrr.weebly.com
 กิจกรรมในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ดังนี้

 กิจกรรมรับสมัครสมาชิกใหมชมรม TO BE 
NUMBER ONE BRR ในชวงชัน้มธัยมศกึษาปที ่1 และ 
4 ผานชองทางออนไลน โดยการสแกน QR Code 
สําหรับใครที่ยังไมไดสมัคร สแกนเลย !!!

 ชมรม TO BE NUMBER ONE BRR จัดตั้งชุมนุม TO BE สรางสรรค เพื่อเปนพื้นที่เปดโอกาสใหเพื่อน ๆ สมาชิกไดมาทํากิจกรรม             
ที่ชื่นชอบภายใตคําขวัญของศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ” ซึ่งตอนนี้ไดจัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลนผานแอปพลิเคชัน Google Meet
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วันท่ี 1 กันยายน 2564 ชมรม TO BE NUMBER ONE จัดการเลือกตั้งประธานชมรมฯ รุนที่ 14

กิจกรรมชวนติดตาม
 สาระดี ๆ  with TO BE BRR  ในชองทางออนไลน ไมวาจะเปน Facebook Instagram ที่จะอัปเดตขาวสารเก่ียวกับ TO BE NUMBER 
ONE และอื่น ๆ อีกมากมาย ทุกวันพุธ
 - TO BE TO Talk ดีเจจัดรายการ TO BE TO Talk พูดคุยผานรายการเพ่ือกระตุนใหเยาวชนตระหนักถึงภัยรายของยาเสพติด                 

และใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด ทํากิจกรรมท่ีมีประโยชนพรอมทั้งสงเสริมใหสมาชิกหางไกลยาเสพติด ทุกวันพุธ ตั้งแต 07.30 - 07.50 น.
 - กิจกรรมออนไลนของศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ผานหนาเพจ Facebook Instagram  
และ Youtube ที่จะพาเพ่ือน ๆ  สมาชิกมารูจักหองศูนยเพื่อนใจฯ และชวนมาทํากิจกรรม “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ” ไปดวยกัน 
ในทุก ๆ วันพุธ

 ...ถนนคนเดนิของคนดวีถิพีอเพยีง “TO BE Walking 
Street” รูปแบบใหมตลาดออนไลน “TO BE Marketplace”

เปนการเปดพ้ืนท่ีใหกับสมาชิกท่ีสนใจเปนไดทั้งผูขาย ผูซื้อ                
นําศาสตรพระราชาใชในการทําตลาด ที่ผูซื้อจะตองสมัคร                
เขารวมกิจกรรม และจัดสินคาขายท่ีเปนของมือสองสภาพดี 
สินคาทําเอง สินคาเกษตรจากครัวเรือนหรือชุมชน ผลงานฝมือ
ของตนเอง เพื่อนสมาชิกชมรมฯ หรือชุมนุม กําหนดราคาขาย
ตามความเหมาะสมหรือแลกเปลี่ยนสินคาตอสินคาของผูขาย 
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 ดวยโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ  ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงเรียนศูนยขยายผลจากโรงเรียนมหิดล

วิทยานุสรณ ในสาขาวิชา คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี และชีววิทยา โดยไดรับการสนับสนุนทั้งดานวิทยากร               

ใหความรู และงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ตลอดปการศึกษา             

ที่ผานมา  

 ในปการศึกษา 2564 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ไดดําเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ                           

วิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน แกโรงเรียนเครือขายของศูนยขยาย ระหวาง                

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม  2564 ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยมีโรงเรียนเครือขายของศูนยขยายผล จํานวน               

10 โรงเรียน ไดแก  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา, โรงเรียน

พนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”, โรงเรียนสนามชัยเขต, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา, โรงเรียน               

วดัโสธรวรารามวรวหิาร, โรงเรยีนพทุธริงัสพีบิลู, โรงเรยีนบางปะกง “บวรวทิยายน”,  โรงเรยีนบางนํา้เปร้ียววทิยา 

และโรงเรียนหมอนทองวิยา  สงคณะครูเขารับการอบรม จํานวน 80 คน
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