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๑. ขอมลูสวนตวั

ป  ๒๕๐๖ จบ ป.๔ จาก  โรงเรยีนวดัเนนิยาง
ป  ๒๕๐๙ จบ ป.๗ จาก  โรงเรยีนวดัเนนิเขาดนิ
ป  ๒๕๑๒ จบ ม.ศ.๓ จาก  โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"
ป  ๒๕๑๔ จบ ป.กศ. จาก  วทิยาลยัครจูนัทรเกษม
ป  ๒๕๑๖ จบ ป.กศ.สงู จาก  วทิยาลยัครพูระนคร วชิาเอกอตุสาหกรรมศลิป รนุ ๗
ป  ๒๕๒๐ จบ กศ.บ. จาก  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  บางแสน
ป  ๒๕๒๗ จบ น.บ. จาก  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
ป  ๒๕๔๒ จบ กศ.ม. จาก  มหาวทิยาลยับรูพา

ป  ๒๕๑๗ ครตูร ีโรงเรยีนวดัปากน้ำ(ตลิง่ชนั)  จงัหวดักรงุเทพมหานคร
ป  ๒๕๑๗ ครตูร ีโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"  จงัหวดัระยอง
ป  ๒๕๓๕ ผดูแูลสาขาโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" (โรงเรยีนหวยยางพทิยาคม)
ป  ๒๕๓๖ ครใูหญ - อาจารยใหญ โรงเรยีนหวยยางศกึษา (โรงเรยีนหวยยางพทิยาคม เดมิ)
ป  ๒๕๔๐ ผอูำนวยการโรงเรยีนพลตูาหลวงวทิยา  จงัหวดัชลบรุี
ป  ๒๕๔๑ ผอูำนวยการโรงเรยีนเขาชะเมาวทิยา  จงัหวดัระยอง
ป  ๒๕๔๒ ผอูำนวยการโรงเรยีนวงัจนัทรวทิยา  จงัหวดัระยอง
ป  ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ (เกษยีณอายรุาชการ) ผอูำนวยการโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"

ชือ่ นายสพุจน  เบญจามฤต เกดิวนัที ่ ๑๒  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๔๙๖
ตำแหนง ผอูำนวยการ วทิยฐานะ เชีย่วชาญ ค.ศ. ๕(๔)  ขัน้  ๖๙,๘๑๐  บาท

โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" สงักดั สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๘
ทีอ่ยปูจจบุนั บานเลขที ่๓ หมทูี ่๓  ตำบลเนนิฆอ  อำเภอแกลง  จงัหวดัระยอง  ๒๑๑๑๐
คสูมรสชือ่ นางทองหลอ  เบญจามฤต  ศกึษานเิทศกชำนาญการพเิศษ ขาราชการบำนาญ สพป.ระยอง ๒
บตุร ๑. สตัวแพทยหญงินนัทรตัน  เบญจามฤต  พนกังานราชการ สำนกัพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐาน

  สนิคาปศสุตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ คสูมรส นายศภุเชษฐ  พงศดารา
๒. นางสาวณฐัพร  เบญจามฤต  พนกังานราชการ โรงเรยีนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั สพม.๑๘

๒. ประวตักิารศกึษา

๓. ประวตักิารรบัราชการ
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ป  ๒๕๓๕ ผกูอตัง้สาขา/โรงเรยีน ครใูหญ-อาจารยใหญ คนแรกของโรงเรยีนหวยยางศกึษา
ป  ๒๕๓๘ นกัเรยีนโรงเรยีนหวยยางศกึษา ไดรบัรางวลัพระราชทาน (เดก็หญงิพชัร ี คมุหอม)
ป  ๒๕๓๙ โรงเรยีนหวยยางศกึษา ไดรบัรางวลัพระราชทาน สถานศกึษาขนาดเลก็
ป  ๒๕๔๑ นกัเรยีนโรงเรยีนเขาชะเมาวทิยา ไดรบัรางวลัพระราชทาน (เดก็ชายวราวฒุ ิ ทวดหอย)
ป  ๒๕๔๖ โรงเรยีนวงัจนัทรวทิยาไดรบัรางวลัพระราชทาน สถานศกึษาขนาดกลาง
ป  ๒๕๔๙ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ชนะเลศิหองสมดุยอดเยีย่ม โรงเรยีนขนาดใหญ จาก สพฐ.
ป  ๒๕๔๙ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ชนะเลศิโรงเรยีนรกัการอานยอดเยีย่ม โรงเรยีนขนาดใหญ จาก สพฐ.
ป  ๒๕๕๐ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ชนะเลศิรางวลั "ลกูโลกสเีขยีว" จาก ปตท.
ป  ๒๕๕๐ นกัเรยีนโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ไดรบัรางวลัพระราชทาน (เดก็ชายปกปอง  วงษสรรพ)
ป  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ชนะเลศิการประกวด อย.นอย กระทรวงศกึษาธกิาร
ป  ๒๕๕๑ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ผานการรบัรองเปนตนแบบโรงเรยีนในฝน รนุที ่๒
ป  ๒๕๕๔ นายสพุจน  เบญจามฤต ไดเลือ่นวทิยฐานะเปน ผอูำนวยการเชีย่วชาญ
ป  ๒๕๕๕ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ไดรบัรางวลัพระราชทาน สถานศกึษาขนาดใหญ

โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ผานการรบัรองจาก สมศ. (รอบ ๑ ป ๒๕๔๖) (รอบ ๒ ป ๒๕๔๙) (รอบ ๓ ป ๒๕๕๔)

ป  ๒๕๓๖ หลกัสตูรผบูรหิารสถานศกึษาระดบัสงู
สังกัดกรมสามัญศึกษา

ป  ๒๕๔๕ หลกัสตูรผชูวยผบูรหิารสถานศกึษา
รนุ ๙/๒๕๔๕ (เปนวทิยากรพีเ่ลีย้ง)

ป  ๒๕๔๕ หลกัสตูรผนูำระดบัชาต ิสำนกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ป  ๒๕๔๖ หลกัสตูรผนูำการเปลีย่นแปลง สพฐ.
ศกึษาดงูาน องักฤษ เวลส สวติเซอรแลนด ลกิเตนสไตน
สาธารณรฐัเชก็ ออสเตรยี เยอรมนั  ญีป่นุ ออสเตรเลยี
นวิซแีลนด จนี และประเทศในกลมุอาเซยีน

ป  ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ไดรับการสนบัสนนุจากชมุชนและองคกรปกครองสวนทองถิน่
ดำเนนิงานจดัสรางแหลงเรยีนรเูพือ่สงเสรมิการเรยีนร ูในสถานศกึษา รวม ๑๒๐.๕๐ ลานบาท ดงันี้

ป  ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗ ไดรบัการสนบัสนนุจากผปูกครองเปนเงนิบำรงุการศกึษา-เงนิระดมทรพัยากร
ปละประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐*๑๑ ลานบาท รวม ๖๖ ลานบาท

ป  ๒๕๔๖ อบจ.ระยอง สรางโรงอาหาร ๘๖ ป ๒ ลานบาท โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" สมทบ ๐.๙ ลานบาท
ป  ๒๕๔๖ สมาคมศษิยเกาโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" สรางโรงอาหาร ๘๖ ป ๑.๑ ลานบาท
ป  ๒๕๔๗ ทอดผาปา สรางหอสมดุพระราชอรยิคณุาธาร (หล่ำ ยัง่ยนื)  ๓.๕ ลานบาท โรงเรยีนฯ สมทบ ๓ ลานบาท
ป  ๒๕๔๗ สมาคมศษิยเกาโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" สรางหอสมดุพระราชอรยิคณุาธาร(หล่ำ ยัง่ยนื) ๐.๕ ลานบาท
ป  ๒๕๔๗ อบจ.ระยอง สรางหอสมดุพระราชอรยิคณุาธาร(หล่ำ ยัง่ยนื) ๑.๙ ลานบาท
ป  ๒๕๔๘ อบจ.ระยอง สรางสนามกฬีาฟตุบอลมาตรฐาน - ลวูิง่ ๒ ลานบาท
ป  ๒๕๔๙ อบจ.ระยอง สรางหอง e-learnning ๑.๙ ลานบาท
ป  ๒๕๔๙ เทศบาลตำบลเมอืงแกลง สรางลานเสาธง ๒ ลานบาท
ป  ๒๕๕๐ อบจ.ระยอง สรางอฒัจนัทรสนามกฬีา ๒ ลานบาท
ป  ๒๕๕๐ สมาคมผปูกครองและครโูรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" สรางหลงัคาคลมุอฒัจนัทร ๐.๔ ลานบาท
ป  ๒๕๕๐ เทศบาลตำบลเมอืงแกลง สรางระบบน้ำดืม่ ๐.๑ ลานบาท
ป  ๒๕๕๑ อบจ.ระยอง สรางพลบัพลาและสนามฟตุซอล ๓ ลานบาท
ป  ๒๕๕๓ -๒๕๕๔ อบจ.ระยอง สรางอาคารเรยีน ๕ ชัน้ ๒๓ ลานบาท
ป  ๒๕๕๔ งบแปรญตัตฯิ ตามขอเสนอ ส.ส.น.พ.บญัญตั ิเจตนจนัทร สรางเรอืนสขุภาพ ๐.๙ ลานบาท
ป  ๒๕๕๔ สมาคมศษิยเกาโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" สรางรัว้, ประตโูรงเรยีน ๑.๕ ลานบาท
ป  ๒๕๕๖ โรงเรยีนรวมกบัสมาคมฯ จดัทอดผาปาสมทบทนุ มลูนธิโิรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ๑.๗ ลานบาท
ป  ๒๕๕๗ อบจ.ระยอง สรางทางเชือ่มตออาคาร ๐.๖๕ ลานบาท
ป  ๒๕๕๗ กรมทรพัยากรน้ำบาดาล อนมุตังิบประมาณสรางระบบน้ำดืม่สะอาดจากน้ำบาดาลกรอยเคม็ ๒ ลานบาท

๔. ประสบการณฝกอบรม ศกึษาดงูาน

๕. ผลงานดเีดน/ผลงานทีภ่าคภมูใิจในการบรหิารโรงเรยีน

๖. ผลการสนบัสนนุจากชมุชน
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๗. หลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีทีใ่ชในการบรหิารงาน

๘. ความภาคภมูใิจทีม่ตีอโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"

วารสาร“รมแกลง” ๑๗

ขาพเจายดึหลกัการบรหิารงานโรงเรยีนใหมปีระสทิธภิาพ ดวยยทุธศาสตรการบรหิารแบบมสีวนรวม พฒันาครใูหมกีารพฒันา
ตนเอง ปฏบิตังิานอยางมปีระสทิธภิาพ ใหครมูคีวามมงุมัน่ในการพฒันาคณุภาพนกัเรยีน ดานความร ูทกัษะทางวชิาการ มคุีณธรรมจรยิธรรม
ใหเปนคนด ีคนเกง อยใูนสงัคมอยางมคีวามสขุ เปนทีย่อมรบัของชมุชน โดยใชหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎ ีดงันี้

๑. การจัดการศึกษาที่ยึดหลักวาผูเรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ

๒. การพฒันาทัง้โรงเรยีน เปนแนวคดิทีอ่าศยัการมสีวนรวมของผเูกีย่วของทกุฝาย ในการพฒันาทัง้โรงเรยีน
๓. การบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน เพือ่ใหสถานศกึษามอีำนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ มอีสิระ และมคีวามคลองตวัในการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
รวมกนับรหิารสถานศกึษา ใหเปนไปตามความตองการของผเูรยีน ผปูกครองและชมุชนมากทีส่ดุ

๔. หลกัธรรมาภบิาล หรอืหลกัการจดัการบานเมอืงทีด่ ีคอื หลกันติธิรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปรงใส หลกัการมสีวนรวม
หลกัความรบัผดิชอบ และหลกัความคมุคา

๕. การบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะทรัพยากรมนุษยเปนตัวกลางในการสรางและการกระจาย
ความรไูปสกูารพฒันา

๖. ทฤษฎตีามสถานการณ ไมมรีปูแบบการบรหิารใดทีส่มบรูณแบบ และนำมาใชไดในการบรหิารองคกรตางๆ ไดทกุองคกร

โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" เปนสถาบนัการศกึษาทีอ่ยใูนความทรงจำของขาพเจาเสมอมา เพราะขาพเจาไดอาศยัศกึษาเลาเรยีน
ในชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ - ๓ รวม ๓ ป ตอมาเมือ่เรยีนจบ ป.กศ.สงู กม็าสอบและบรรจเุปนครโูรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" รวม ๑๙ ป
ตอมาไดเขาสูลูนักบริหารสถานศึกษา จากผูดูแลสาขาของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"(โรงเรียนหวยยางพิทยาคม) ดำรงตำแหนง
ครใูหญ - อาจารยใหญ โรงเรยีนหวยยางศกึษา (โรงเรยีนหวยยางพทิยาคม เดมิ) ผอูำนวยการโรงเรยีนพลตูาหลวงวทิยา จงัหวดัชลบรุี
ผูอำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จังหวัดระยอง ผูอำนวยการโรงเรียนวังจันทรวิทยา จังหวัดระยอง และในป ๒๕๔๖ ตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" วางลง ขาพเจาจึงขออาสาเพื่อจะใชพลังตางๆ ที่มีอยูมาพัฒนาโรงเรียนอันเปนที่รักและ
ขาพเจาเปนหนีบ้ญุคณุในสถาบนัการศกึษาแหงนี ้เพือ่ใหมคีวามเจรญิกาวหนาทดัเทยีมสถาบนัการศกึษาอืน่ๆ ขาพเจาไดเสยีสละทมุเทกำลงั
กาย สติปญญา กำลังทรัพย รวมกับคณะฝายบริหาร ครู ลูกจาง นักเรียนและชุมชนทุกๆ คน พัฒนาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
จนเปนที่นิยมชมชอบของทุกฝาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี สามารถเขาศึกษาตอยังสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ
เปนคนดี มีความรู คูคุณธรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน ผูปกครองสงเสริมบุตรหลานเขามาศึกษาตอ จนเปนโรงเรียนยอดนิยม
แหงหนึ่งของจังหวัดระยอง จวบจน ป ๒๕๕๗ (เกษียณอายุราชการ) รวม ๑๑ ป รวมระยะเวลาที่ขาพเจาเดินวนเวียนอยูในรั้ว
"เหลอืง-แดง" โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" แหงนี ้ขณะเปนนกัเรยีน ๓ ป เปนคร ู๑๙ ป เปนผบูรหิารสถานศกึษา ๑๑ ป รวมทัง้สิน้ ๓๓ ป
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เกดิวนัพฤหสับดทีี ่ ๘  ตลุาคม ๒๔๙๖
คสูมรส  นางนวลทพิย  วรโรจนศริ ิ มธีดิา ๒ คน
ประวตักิารศกึษา
ประถมศกึษาปที ่๗ โรงเรยีนวดัทาเรอื(ทาเรอืวทิยาคาร)

ตำบลแกลง  อำเภอเมอืง  จงัหวดัระยอง
มธัยมศกึษาปที ่๓ โรงเรยีนระยองมติรอปุถมัภ

อำเภอเมอืง  จงัหวดัระยอง
ป.กศ.ตน โรงเรยีนฝกหดัครฉูะเชงิเทรา

อำเภอเมอืง  จงัหวดัฉะเชงิเทรา
ป.กศ.สงู วทิยาลยัพลศกึษาเชยีงใหม อำเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม
กศ.บ. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พลศกึษา กรงุเทพมหานคร

เปนเวลา ๓๘  ปเศษ ที่ครูเขามาอยูในรั้วเหลือง - แดง แกลง "วิทยสถาวร" หลังจากจบปริญญาตรีจาก มศว. พลศึกษา
ปการศกึษา ๒๕๑๘ ทำการสอนลกูศษิยหลากหลายรนุแลวรนุเลา นบัเปนเวลาคอนชวีติโดยมไิดยายไปโรงเรยีนอืน่เลย  เปนเครือ่งประกนั
วามคีวามผกูพนักบัสถาบนัแหงนีม้ากมายเพยีงใด

ครวูชิยั  วรโรจนศริิ
ครวูทิยฐานะชำนาญการพเิศษ
โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"

ครมูคีวามภาคภมูใิจทีม่สีวนชวยพฒันาความรหูลาย ๆ ดาน โดยเฉพาะเรือ่ง
กฬีา บางครัง้กช็วยสงเสรมินกักฬีาใหประสบความสำเรจ็ถงึระดบัเยาวชนทมีชาต ิระดบั
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและระดบัประเทศ แนะนำการศกึษาตอในระดบัชัน้สงูทกุสาขาวชิา
ทำใหโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" เปนโรงเรยีนยอดนยิม ในระดบัตน ๆ ของประเทศ

๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗ เปนวนัครบเกษยีณอายรุาชการของคร ูเปนเรือ่งสจัธรรม
ของมนษุย มวีนัเริม่ตนกต็องมวีนัสิน้สดุ

ทายสุดนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะ ทานพอหล่ำ ยั่งยืน
ทีเ่ปนผใูหกำเนดิ ว.ส. ของเราจงดลบนัดาลใหคณุครทูกุทาน บคุลากร รวมทัง้นกัเรยีน
ทกุคน ทกุรนุ จงมคีวามสขุในชวีติประสบความสำเรจ็ตามจดุมงุหมายตลอดไป
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จากอดีตถึงปจจุบัน
เกดิเมือ่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๔๙๖
ที ่ต.ทาประด ูอ.เมอืง จ.ระยอง
ชีวิตการศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรยีนวดัปาประด ูจ.ระยอง
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรยีนสตรรีะยอง "บญุศริบิำเพญ็" จ.ระยอง
ระดบั ปกศ. วค.ธนบรุ ีและ วค.สวนดสุติ กรงุเทพฯ
จบ กศบ.คหกรรมศาสตร  ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ (ประสานมติร) กรงุเทพฯ
ชวีติครอบครวั

รวมชวีติกบัครธูวชัชยั  มนตประสทิธิ ์มบีตุรชาย ๒ คน คอืนายอกุฤษฏ  มนตประสทิธิ ์และ
นายวทิติ  มนตประสทิธิ์
ชีวิตราชการครู

เริม่ ๑ ม.ิย. ๒๕๑๙ ที ่ร.ร.แกลง"วทิยสถาวร" ถงึปจจบุนั ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ รวม ๓๘ ป ๔ เดอืน
ขอคิด

ทำงานเพือ่ความเจรญิของตนเอง และตอบแทนแหลงทีต่นทำกนิ ทำดตีอกนั
ความหวงัของความเปนคร ูคอื ลกูศษิยประสบความสำเรจ็ มชีวีติทีด่ี
ชวีติหลงัชวีติเกษยีณ  พกัที ่๗/๔ ม.๒ ต.ตาขนั อ.บานคาย จ.ระยอง โทร. ๐๘๙-๕๔๒๓๙๗๑
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ตำแหนง ครวูทิยาฐานะ ชำนาญการพเิศษ
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
วนับรรจแุตงตัง้ ๒ มถินุายน ๒๕๒๐
วนัเกษยีณ ๓๐ กนัยายน ๒๕๕๗

ในดานการศึกษา
เริม่เรยีนชัน้ประถมตนทีโ่รงเรยีนวดัสมมตุเิทพฐาปนาราม (วดัแหลมสน) จบ ป.๔

ตอจากนัน้มาเขาเรยีนชัน้ประถมปลายทีโ่รงเรยีนวดัตะเคยีนงาม จบชัน้ ป.๗ แลวมาสอบ
เขาเรยีนชัน้มธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" จนจบ มศ.๓ จากนัน้ไปศกึษาตอที่
วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา (ปจจุบันเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร) ในปการศึกษา ๒๕๑๗ แลวสอบเขารับราชการครู
ทีโ่รงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ในป ๒๕๒๐ และปฏบิตัหินาทีค่รคูณติศาสตรมาจนเกษยีณอายรุาชการรวมเวลาได ๓๗ ป โรงเรยีน
แกลง "วทิยสถาวร" คอืบานหลงัที ่๒ เปนสวนหนึง่ของชวีติ สขุบาง ทกุขบาง มทีัง้พี ่ทัง้เพือ่นและนองๆ ทีน่ารกั คอยเปนกำลงัใจ
เมือ่มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชเปด จงึไดเขาศกึษาตอในระดบัปรญิญาตร ีจนจบเปนรนุแรกของมหาวทิยาลยั วชิาเอกคณติศาสตร
ในป พ.ศ. ๒๕๒๗

ในดานชวีติครอบครวั
ไดสมรสกบั ดร.สขุมุ คำแหง มบีตุร ๒ คน คอื

นางสาวฐาปน ีคำแหง และ นายสองสวุนิ  คำแหง
ณ วนันีภ้าระของครเูกษยีณจบลงแลว

ขณะทีภ่าระอนัหนกัของครรูนุนองจะตองดำเนนิตอไป
จงึขอเปนกำลงัใจใหคณุครทูกุทานและ

ขอเปนกำลงัใจ ใหนักเรยีนทกุคนผานปญหาอปุสรรค
ในดานการเรยีนจนพบกบัความสขุในบัน้ปลายชวีติ
ทกุคน  ดงัคำกลอนทีว่า การเรยีนแมเหนือ่ยยาก
ยอมลำบาก อยาทอถอย สดุทางทีร่อคอย
คอือนาคตอนังดงาม
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