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นายสพุจน  เบญจามฤต
ผอูำนวยการโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"

สวสัดลีกูเหลอืง- แดง แกลง"วทิยสถาวร"
ระยะเวลา ๔๑ ป มากกวาครึง่หนึง่ของชวีติทีไ่ดอยบูนเสนทางสายวชิาชพีคร ูในหนาที่

ของความเปนคร ูอาชพีทีท่รงเกยีรต ิเมือ่ครัง้ปฏบิตัหินาทีเ่ปนครผูสูอนเปนระยะเวลา ๑๙ ป
ไดทมุเทปฏบิตัหินาทีเ่ตม็ความสามารถ ในการอบรมสัง่สอนศษิยใหเปนคนดมีคีวามรเูพือ่ไป
ประกอบวชิาชพี ผมมคีวามภาคภมูใิจในวชิาชพีแหงความเปนคร ูซึง่เปนผสูรางคนเพือ่ใหคน
ไดสรางชาต ิแตดวยเปนคนไมเคยหยดุนิง่ชอบพฒันาตนเองอยตูลอดเวลา เชน ดานการศกึษา
ทำใหเกดิความรอบรใูนหลกัทฤษฎกีารบรหิารงานรปูแบบตาง ๆ ประสบการณจากการเขารบั
การฝกอบรม ศกึษาดงูานทัง้ในและตางประเทศไดเพิม่พนูวสิยัทศันและศกัยภาพดานการบรหิาร
ครัน้เมือ่มโีอกาสเอือ้อำนวย จงึไดหนัเหเขาสเูสนทางสายบรหิาร เพือ่จะไดมหีนทางใน
การนำความรปูระสบการณทีไ่ดสะสมมาใชพฒันาตามแนวทางทีไ่ดวาดฝนไว เมือ่ไดมาปฏบิตัหินาที่
ในสายผบูรหิาร ไดทมุเททัง้กำลงักาย กำลงัใจ และกำลงัทรพัยอยางสดุกำลงัดวยความวริยิะ อตุสาหะ อดทนตอส ูเพือ่ใหเดนิทางไป
ถึงตามเสนทางแหงความฝนนั้น ผลงานที่ประจักษใหเห็นเดนชัดคือไมวาผมจะไปเปนผูบริหารอยู ณ โรงเรียนใดก็ตาม ผมก็จะมี
ความมุงมั่นพัฒนาอยางเต็มกำลังตามศักยภาพ เพื่อใหสถานศึกษาแหงนั้นไดพัฒนาบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดเทาที่สามารถทำได
ดงัปรากฏผลงานสถานศกึษารางวลัพระราชทาน และสถานศกึษารางวลัพระราชทานในโรงเรยีนตาง ๆ  ในชวงระยะเวลาทีไ่ดดำรงตำแหนง
ผบูรหิารถงึ ๓ โรงเรยีน คอืโรงเรยีนหวยยางศกึษา โรงเรยีนวงัจนัทรวทิยา และโรงเรยีนสดุทายทีด่ำรงตำแหนงในปจจบุนัคอื โรงเรยีน
แกลง "วิทยสถาวร"  นับเปนความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตการทำงานรับราชการในสายบริหารที่สามารถนำมาซึ่งความสำเร็จของ
การไดรบัรางวลัสงูสดุ คอื สถานศกึษารางวลัพระราชทานนัน่เอง

เมือ่ผมไดดำรงตำแหนงผอูำนวยการโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๗ เปนเวลาถงึ ๑๑ ป ผมมเีวลา
เพียงพอที่จะบริหารงานโรงเรียนใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งดานอาคารสถานที่ มีอาคารและ
มีสิ่งกอสรางใหม ๆ เกิดขึ้นอยางมากมาย เพื่อใหเพียงพอและรองรับตอการพัฒนาของโรงเรียน งานทุกดานไดรับการพัฒนา
ไปพรอม ๆ กันทั้งทางดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทั่วไป สามารถทำใหโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เปนโรงเรียน
มชีือ่เสยีงเปนทีร่จูกัของคนทัว่ไป

และแลววนัเวลา ๑๑ ป ของการเปนผบูรหิาร ณ โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"แหงนี ้ชางผานไปอยางรวดเรว็ ความรสูกึของ
ผมทีม่ตีอสถาบนัแหงนีม้มีาอยางยาวนาน เริม่ตนดวยเคยไดเรยีน และเมือ่ศกึษาจบกม็าเปนครสูอนวชิาอตุสาหกรรมศลิป แมเมือ่ไดไป
เปนผบูรหิารในโรงเรยีนตาง ๆ แลวกย็งัไดยอนกลบัมา ณ ทีน่ีอ่กีครัง้ รวมระยะเวลายาวนาน ๓๓ ป ทีไ่ดใชชวีติอยทูีน่ีท่ัง้การเรยีน การ
สอนและการบริหาร ทำใหผมมีความรักและความผูกพันอยางลึกซึ้งตอสถานศึกษาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"แหงนี้  เมื่อถึงเวลา
ผมก็อดใจหายไมไดที่จะตองจากโรงเรียนอันเปนที่รักนี้ไป ตลอดเวลาที่ผานมาผมเปนคนรักโรงเรียน อยากอยูกับโรงเรียนใหยาวนาน
ทีส่ดุ แตเมือ่วนันีม้าถงึจรงิ ๆ ขอฝากโรงเรยีนนีไ้วใหทกุคนชวยกนัดแูลใหดีทีส่ดุ

ผมขอขอบคณุขาราชการคร ูบคุลากร และชมุชนทีไ่ดรวมมอืรวมใจดวยดเีสมอมา การไดเขามามสีวนรวมของทกุทานเปน
สวนสำคญัทีท่ำใหโรงเรยีนประสบความสำเรจ็ในวนันี ้แตในการปฏบิตังิานรวมกนักบัคนจำนวนมาก ในบางครัง้อาจมปีญหากระทบ
กระทัง่ใครไปบางนัน้ผมขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วย เหตมุาจากความมงุมัน่ตัง้ใจตอผลสำเรจ็ของโรงเรยีนเปนทีต่ัง้เหนอืสิง่อืน่ใดนัน่เอง
มิไดมีเจตนาเปนอยางอื่นและในโอกาสสุดทาย ในวาระที่ผมเกษียณอายุราชการก็ขอกลาวคำอำลา และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายไดโปรดคุมครองใหทุกทานมีความสุข ความเจริญ กาวหนาในอาชีพการงาน ยิ่ง ๆขึ้นไป มีความหวัง พลังกาย พลังใจ
เตม็พรอมรวมกนัพฒันาสรางสรรคเยาวชนใหเปนคนทีด่ขีองสงัคมและประเทศชาตติอไป
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ศักดิ์ศรี   วันเกษียณ  แสนภาคภูมิ
               "ตลาดนดัสนามแกลง"

ชวีติราชการทีผ่นัผาน
ครบถงึกาลวนัเกษยีณเปลีย่นวถิี
ครองชวีติ งดงาม คณุความดี
มศีกัดิศ์ร ีเกยีรตยิศปรากฏมา

นามผอ.สพุจน เบญจามฤต
ชือ่ประดบัประทบัจติสถติคา
คอืแสงทองผองเพรศิเลศิพฒันา
ชาวเหลอืง-แดงกาวหนา“สถาวร”
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เฉียบคม.......ดานระเบยีบกฎหมายทางการศกึษา
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ลกึซึง้.........ดานพฤตกิรรมของผรูวมงาน
คมคาย.......ดานการนำเสนอขอมลูในทีป่ระชมุครู

นายพรศลิป   สทิธไิชย
รองผอูำนวยการกลมุบรหิารวชิาการ

ผูอำนวยการเปนผูมีความรู ความสามารถ
ในการปฏบิตัริาชการ ปฏบิตัหินาทีด่วยความเสยีสละ
รับผิดชอบมีระเบียบวินัย ทำใหโรงเรียนพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะดานอาคารและสถานทีต่าง ๆ

นายทว ี พรมจนัทร
รองผอูำนวยการกลมุบรหิารงานบคุคล

นายสมปอง  โชคนมิติร
รองผอูำนายการกลมุบรหิารงบประมาณ

นางสาวนวรตัน  อตัตนาถวงษ
นายกองคการบรหิารสวนนกัเรยีน

ดฉินัเขาศกึษาทีโ่รงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" มาตัง้แต
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๑ ปจจบุนัอยชูัน้มธัยมศกึษาปที ่ ๕ ดฉินั
รจูกัทานในวนัปฐมนเิทศของโรงเรยีน ในทกุครัง้ของการเปด
ภาคเรียนและขึ้นกลาวใหโอวาทกับนักเรียน ใบหนาของทาน
แจมใสและเต็มไปดวยรอยยิ้มอันเปยมสุขที่ไดเห็นลูกหลาน
ของทานทำกิจกรรมตาง ๆ สำเร็จลุลวงไปได สวนหนึ่ง
ก็มาจากการสนับสนุนและชวยเหลือของทาน และจากการ
ทีด่ฉินัไดทำงานในองคการบรหิารสวนนกัเรยีนทำใหไดรจูกัทาน
มากขึ้น

ความเปลีย่นแปลงเปนสิง่ทีเ่กดิขึน้ในทกุขณะ
เกิดกับทุกสิ่งทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต อาจจะเปน
ในการทีด่แีลไมดกีไ็ด สำหรบัโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"
ในชวงเวลาสิบเอ็ดปที่ผ านมาจะเห็นไดชัดวามี
การเปลีย่นแปลงและพฒันาไปอยางมากมายในทางทีด่ี
ไมวาจะเปนดานกายภาพ อาคารสิ่งแวดลอมตาง ๆ
มีความสะอาดสวยงามเพียงพอตอนักเรียนเกือบ
สามพันคน หรือคุณภาพผู เรียนดานอื่นเปนผล
มาจากความรวมใจรวมมอื ความสามคัคโีดยการขบัเคลือ่น
จากทานผูอำนวยการสุพจน เบญจามฤต ขอใหทาน
ไดพักผอนจากงานหนักในวันเกษียณอายุราชการ
พวกเราจะจดจำ ความดีความสามารถของทาน
ไวตลอดไป

ตามที่ทานผูอำนวยการไดบริจาคทรัพยจำนวน
๕,๐๐๐ บาท ดฉินัตัง้ใจทีจ่ะนำทนุทีไ่ดรบัในครัง้นีไ้ปใชเปนทนุ
การศึกษาตอในอนาคตและใชจายในเวลาที่จำเปน ในเวลาที่
ดฉินัอยบูาน สิง่ทีด่ฉินัชวยแบงเบาภาระคณุแมไดกค็อืชวยทาน
ทำงานบานและงานอื่น ๆตามกำลังความสามารถที่ดิฉันจะทำได
นอกจากนี้ดิฉันยังชวยกิจกรรมของทางโรงเรียนนั่นคือการ
ทำงานในคณะองคการบรหิารสวนนกัเรยีน ประจำป ๒๕๕๖
ซึง่ดฉินัดำรงตำแหนงเปนเลขานกุาร ดฉินัมคีวามยนิดี
เปนอยางยิง่ทีไ่ดมสีวนรวมในการชวยกจิกรรมของโรงเรยีน
     ขอขอบพระคณุทานเปนอยางยิง่ทีก่รณุามอบทนุให
         นางสาวนศุรา   ฉายาชวลติ ชัน้ม.๖/๑

 นายสมนกึ  คฤคราช
รองผอูำนวยการกลมุบรหิารทัว่ไป

ในฐานะที่ ไดมีโอกาสรวมงานกับทานผูอำนวยการ
สพุจน  เบญจามฤต มาตลอดชวีติการรบัราชการทานเปนผมูคีวาม
สามารถ มคีวามรกัความทมุเทและเสยีสละอยางยิง่ ในการสราง
และพัฒนาใหโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ใหมีความเจริญ
กาวหนาอยางตอเนื่องในทุกดาน โดยเฉพาะสถานศึกษารางวัล
พระราชทานทีไ่ดมานัน้สำเรจ็ดวยการบรหิารงานอยางมปีระสทิธภิาพ
ของทาน ทานเปนผูมีเมตตาทั้งตอนักเรียนและผูใตบังคับบัญชา
ทกุคน ชวยเหลอืเอือ้เฟออำนวยความสะดวกจนกจิกรรมตาง ๆ ลลุวง
ไปดวยดี  ในโอกาสที่ทานเกษียณอายุราชการครั้งนี้ เราทุกคน
รสูกึเสยีดายผบูรหิารทีท่รงคณุคายิง่ แตสิง่ตาง ๆ  ทีท่านวางรากฐาน
ไวจะคงอยูและแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนของเราใหเจริญ
กาวหนายิง่ขึน้ตอไป

ครเูบญจพร  สตัยอดุม



นางสาวณชิาภทัร  จนีประโคน
กลมุสาระการเรยีนรภูาษาตางประเทศ
ภมูลิำเนา  จงัหวดับรุรีมัย
การศกึษา  คณะครศุาสตร
สาขาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย  จงัหวดับรุรีมัย
วนัเขารบัราชการ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

นางสาวอรจริา  ศรอีมัพรกลุ
กลมุสาระการเรยีนรภูาษาตางประเทศ
ภมูลิำเนา  จงัหวดัชลบรุี
การศกึษา  คณะศกึษาศาสตร
สาขาการสอนภาษาจนี  มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุี
วนัเขารบัราชการ  ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

นางสาวองัคณา  กรณีะรา
กลมุสาระการเรยีนรคูณติศาสตร
ภมูลิำเนา  จงัหวดัชมุพร
การศกึษา  คณะศกึษาศาสตร
สาขาการสอนคณติศาสตร  มหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุี
วนัเขารบัราชการ ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗

นางเตอืนใจ  สมคดิ
กลมุสาระการเรยีนรสูงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ภมูลิำเนา  จงัหวดัระยอง
การศกึษา  การศกึษามหาบณัฑติ
สาขาการบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยับรูพา
วนัเขารบัราชการ  ๒๙ ก.ค. ๒๕๓๐
ยายมาจากโรงเรยีนชำนาญสามคัควีทิยา

นางสาวภรณสดุา  นาดี
กลมุสาระการเรยีนรสูงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
ภมูลิำเนา  จงัหวดัศรสีะเกษ
การศกึษา  คณะครศุาสตร
สาขาสงัคมศกึษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี
วนัเขารบัราชการ  ๙ ก.ค. ๒๕๕๗
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วารสาร “รมแกลง”๘

นางสาววรางคณา  ทางทอง
กลมุสาระการเรยีนรภูาษาตางประเทศ
ภมูลิำเนา  จงัหวดัชลบรุี
การศกึษา  คณะศกึษาศาสตร
สาขาภาษาองักฤษ  มหาวทิยาลยัศลิปากร
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร จงัหวดันครปฐม
วนัเขารบัราชการ  ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๗



นายนวพล   ลำพล คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
นายธีรภัทร  วงศพิทักษ คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายธนดล  หวยหงษทอง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายอภิชา  อินทรพรหม คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา
นายปรัชญาวิช  เรามานะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
นายพิชัยยุทธ  สุวรรณโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายอภิวัฒน  ศรียานงค คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา
นายศิรธัช  นักเจริญ คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวกุลสตรี  สวัสดิไชย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวปณิชา  รักวิเศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวพรนภา  บุญเกื้อ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นางสาววัทนวิภา เหล็กเพ็ชร คณะศึกษาศาสตร สาขาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวจิตราพร  กาญจนศุภศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร สาขาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวปรีชญา  รัตนมหาไพศาล คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
นางสาวสจุติรา  สขุจติต คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวธารทิพย  สุทธิสถิตย คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
นางสาวผุสดี  เมฆตรู คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
นางสาวศศิพิมพ  ปองหมู สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
นางสาวศุจินธร  ออนดี คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวสลิสา เจริญกัลป คณะนิเทศศาสตร สาขาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวอลิษา  หวานเสนาะ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวธนัชพร ศรีแกว คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
นางสาววรรณิกา  ใจดี คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
นางสาวสุภาวดี  ใจดี คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
นางสาวเกศินี ขันเคน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยบูรพา

รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๑

นายสหรัฐ คฤคราช คณะศึกษาศาตร สาขาการสอนคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
นายชยานนท  เทียนธนานุรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายธนวฒัน  ศกัดิต์มิงคล คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
นายสมพงษ  โพงามวงศวันชัย คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายชฎายุทธ  บุปผา คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นายธนวัฒน  มะลิวัลย คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
นายชาติชาย  สุขเทียบ คณะวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายนิรวิทย  อรรถมงคลนาม คณะศึกษาศาสตร วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นายอมรเทพ   วงศศรีจันทร คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
นางสาวณิชกานต  วงศจันทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวนวพร  เครือแส คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวมัชฌิมา  คมขำ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวนิชนันท  เจริญวงศ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางสาวอุษามาส  แววดี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวกัญญารัตน  เกิดศิริ คณะอตุสาหกรรมเกษตร ภาควชิาวศิวกรรมแปรรปูอาหาร สถาบนัเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
นางสาวเกษราภรณ  แมนหมาย คณะเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวชาลินี  เย็นฉ่ำ คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
นางสาวญาณวรรณ  เพ็ชรทองคำ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวสุธิตา  มุกดาสนิท คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวกนิษฐา  หลวงอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
นางสาวเกวลิน  ชาญดวยกิจ คณะวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวจิรพร  ทองหลอ คณะพานิชศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแกน
นางสาวชนิดา  จินดารัตน คณะศึกษาศาสตร สาขาการสอนเคมี (หลักสูตร 2 ปริญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวธนพร  ใจใส คณะศึกษาศาสตร สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวปกเกศ  ปนสมสกุล คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาวภัทราภรณ  สิงหเจริญ คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวจริยา  สุริยะกานตรง คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
นางสาวขอบฟา  โหตระวารีกาญจน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๒
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ขอมลูโดย ครนูพพร  เสมอตน
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรอนุปริญญาคณะ AMEL สาขานายชางบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน
คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะสหเวชศาสตร สาขาชีวเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร สภากาชาดไทย
คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
คณะวิทยาศาสตร สาขาซอฟแวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรพยาบาลเพิ่มภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาอนามัยสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะโลจิสติกส สาขาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวะกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร สาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะโลจิสติกส สาขาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา

นายพัชรพล  เมตตา
นายชาลิต  ปทมสุขสุคนธ
นายณัฏฐพนธ  รมโพธิ์ทองเจริญ
นายธนภัทร  งามกมล
นายทศพล อยูสุข
นายศิวกร จติรตัง้ตรง
นางสาวจุไรพร  ปะสิ่งชอบ
นางสาวณหทัย  มีบุญ
นางสาวณัฐริกา  สิทธิชัย
นางสาวทิพยวรรณ  เจียมอนุกูลกิจ
นางสาวธันยชนก  อาสา
นางสาวปภัสสร  เสนห
นางสาวพัชราภรณ  ทองคำ
นางสาววารี  บุญเส็ง
นางสาวสุธิตา  สรอยวาที
นางสาวสุภาภรณ  อุดมคราม
นางสาวศุภิสรา  วรโรจนศิริ
นางสาวณัฐนันท  ศิริเลิศ
นางสาวลลิตา  แสนแกว
นางสาวนลยา  อุปรโคตร
นางสาววันวิสา  ขวัญออน
นางสาวสุชยามนต  แกวประเสริฐ
นางสาวอัญชลี  ใจซื่อ
นางสาวชุติมา  สุพรรณวงศ
นางสาวดารณี  ไกรวาส
นางสาวตวงสุข  วรรณูปถัมภ
นางสาวพีรยา  กลาหาญ
นางสาวลลิตา  ยวดยิ่ง
นางสาววนิดา  เนียมพิทักษ
นางสาวณัฎฐา  หมายลาภผล
นางสาวสุภาพร  วงษอยู

คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะสหเวชศาสตร สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะการจัดการและการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะสหเวชศาสตร สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

นายวิทยา เพงพศิ
นายศุภกฤต  นิธิพรชัยกุล
นายอนนัต  ปะสิ่งชอบ
นายสาธิต  อนิทะแสง
นายอธิป หุตะวาณิชยกุล
นายยงยศ การดี
นายสิทธิศักดิ์  บุญสง
นางสาวจิรพรรณ  ศรีทองคำ
นางสาวมานิตา  กฤษณรังคุณ
นางสาวสุดารัตน  พานทอง
นางสาวอรอนงค  ยิ้มเยื้อน
นางสาวโยษิตา  เกิดศิริ
นางสาวจิราพร  ศิริสวัสดิ์
นางสาวชื่นกมล  พานทอง

คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คณะเกษตรศาสตร สาขาการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

นายพงศธร  เจริญมี
นายจิรายุ แสนฤทธิ์
นายอภิรัตน  เนตรสุวรรณ
นางสาวมุทิตา  ชางเหล็ก
นางสาวธมลวรรณ  แกนประกอบ
นางสาวพวงผกา  มุกดาสนิท
นางสาวอภิษฎา  แพทยรักษา

รายชือ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖/๓
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หมากฝรั่งมาจากที่ไหน
ชาวพืน้เมอืงบนคาบสมทุรยคูาทาน ประเทศเมก็ซโิก เปนพวกแรกทีเ่คีย้วหมากฝรัง่

ซึง่ทำจากยางทีป่ราศจากรสชาต ิผานการตมและทำใหแขง็ ยางนีเ้ปนของเหลวสขีาวทีเ่รยีกวา
"ชกิเคลิ" ของตนละมดุ ตอมาวธิกีารนี ้กแ็พรไปในประเทศอเมรกิา ซึง่มกีารเคีย้วหมากฝรัง่กนั
ในตน ค.ศ.1864 โดยการเตมิรสชาตแิละกลิน่ทำใหหมากฝรัง่เปนทีน่ยิมไปทัว่โลก

ทำไมบางคนถนดัมอืขวา บางคนถนดัมอืซาย
สมองของคนเราแบงซกีขวาและซกีซาย ซึง่ควบคมุรางกายโดยสงขาวสาร

ไปตามเสนประสาท เสนประสาทเหลานีอ้ยคูนละดานกบัสวนของสมอง นัน่คอืถาดาน
ซายของสมองเปนดานแขง็แรงกวาคน ๆ นัน้ กจ็ะถนดัขวา ถาสมองดานขวา
แขง็แรงกวาคน ๆ นัน้กจ็ะถนดัซาย

เตา
เธอรไูหมวาอณุหภมูขิองหลมุ (รงั) ทีล่กูเตาอยชูวยกำหนด

เพศของมนั ไขของเตาทะเลจะฟกเปนเพศเมยีหรอืเพศผขูึน้อยกูบั
อณุหภมูขิองรงั ถาไขอยใูนที ่ๆ อบอนุและแดด ลกูเตาจะเปนตวัเมยี
แตถาอยใูนทีเ่ยน็ ไมถกูแดดจะฟกเปนตวัผู

วาซาบ ิทำมาจากตนอะไร
วาซาบ ิทำมาจากตน คาโนลา (Canola) สวนทีน่ำมาใชไมใชรากของมนัแตเปน

สวนโคนลำตนทีม่คีวามหนา เมือ่นำมาบดเปนแปงสารประกอบทางเคมใีนวาซาบทิีช่ือ่วา
"อลัลลิ ไอโซไธโอไซยาเนต" (Allyl Isothiocyanate) จะถกูกบัออกซเิจนในอากาศ
ทำใหมนัยิง่มรีสฉนุและแรงขึน้ ดวยลกัษณะของความฉนุของมนันีเ่องทีช่วยดบักลิน่คาว
ของอาหารทะเลทุกชนิดไดดี
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        สวสัดชีาวเหลอืงแดงทกุคนครบั  ผมเพยีวคนเดมิจะชวน
พานอง ๆ มารูจักทริคการเรียนเกงที่อาจจะคาดไมถึงกันครับ
ทรคินีข้อเพยีงแค "แคคดิบวกกเ็รยีนเกงได"  เชือ่หรอืไม?
ซึง่ผมเอามาจากเวบ็ไซตเดก็ดทีีเ่พือ่น ๆ ทกุคน ตางรจูกักนั

มวีธิดีงันีเ้ราเรยีนไมเกง ยงัไงกไ็มมวีนัเกง การคดิแบบนีท้ำใหนอง ๆ ไมมคีวามพยายาม
ในการพัฒนาตัวเองแน ๆ ครับ เพราะแคคิดก็กดความพยายามและแรงในตัวเองแลว
ถาแพตวัเองแลว เราจะไมมทีางชนะคนอืน่แน ๆ  เปลีย่นมาคดิวา เกงไดแนถาเราแคขาดความ
พยายาม มาพยายามกนั!! สรางพลงัใหตวัเองครบั
*คนอืน่เรยีนเกง ยงัไงเรากส็เูขาไมได

ไมเอาครบั ไมคดิแบบนี ้เปลีย่นมาคดิวา คนอืน่เกงได ทำไมเราจะเกงไมได แบบนี้
มกีำลงัใจขึน้เยอะเลย แลวเรากจ็ะพยายามมากขึน้ ยงัไงกเ็รยีนเกงแนนอน อาจจะเอาเพือ่น
ทีเ่กงเปนเปาหมาย แลวผลกัดนัตวัเองใหตวัเองไปอยใูนจดุนัน้ไดเหมอืนกนั
*คนอยางเราไมมีวันชนะคนอื่นไดหรอก

ถาเราอยูอยางผูแพ เราก็จะแพตลอดไป เปลี่ยนความคิดเสียใหมวาถาอยากเปน
ผชูนะกอ็ยาอยอูยางผแูพ เพราะมนัจะคอยบัน่ทอนจนเราไมมวีนัชนะ
*ขอสอบยากขนาดนี ้ทำไมได ใชซ ิเรามนัโง

ขอสอบอาจจะไมยากถาเรารู บอยครั้งขอสอบก็ออกไมตรงกับที่เรารู เราแคตอง
พยายามรูใหรูมากขึ้น แคนั้นเองไมมีใครโงตลอดไป และไมมีใครรูไปทุกเรื่องหรอกครับ
อยาโทษตวัเองและดถูกูตวัเองกพ็อ
*ฉนัสอบตก คงไมมวีนัผานแลว

อยาคิดวาเราสอบตก เพราะเราโง เราตกเพราะเราไมฉลาด เปลี่ยนแนวคิดใหม
เปนเราตกเพือ่ใหรจูกัตวัเอง และขยนัขึน้ ไมใชเพือ่ใหย่ำอยกูบัทีต่ลอดไป คดิวาการสอบตก
หนึง่ครัง้ คอืการเรยีนรจูดุผดิพลาดอยางหนึง่ของตวัเอง

นี่แคตัวอยางสำหรับการคิดบวก เพ่ือใหเรามีทัศนคติที่ดีสำหรับการเรียน ไมกด
ไมเหยยีบย่ำความผดิพลาดของตวัเองดวยใจตวัเอง และถาคดิหรอืพยายามทำอะไรขึน้มาแลว
ยงัไมสำเรจ็ในครัง้นัน้ กอ็ยาเพิง่ผดิหวงั แตขอใหใหกำลงัใจตวัเองและชืน่ชมตวัเองทีเ่ดนิไกล
ออกมาอกีกาวดวยความตัง้ใจและความพยายาม

ไมเชือ่ อยาลบหลู
"แคคดิบวก" กเ็รยีนเกงไดแลว

ผมเชือ่วาจติใจทีด่ ีและความคดิทีด่ ีจะนำพาเราไปสสูิง่ทีด่ ีอยาลมืนะครบั
"ฉนั ทำ ได" เชือ่มัน่ตวัเองไวไมใชแคเรือ่งเรยีนเทานัน้ แตรวมถงึทกุ ๆ
เรื่องที่ผานเขามาในชีวิต

"ฉนั
ทำ
ได"
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สวสัดคีะ ดฉินัเอยเอย พบกนัเปนครัง้แรก
ในคอลัมน My Idol of school คอลัมนนี้จะนำเสนอ
เกีย่วกบัเหลา Idol ของโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"
ทัง้หญงิ ชาย และมาพรอมกบัความโดดเดนในดานตางๆ

เอยเอย : เริม่รจูกัและสนทิกนัตัง้แตเมือ่ไหรคะ
พีน่วิ & พีพ่ัน้ช :  รจูกักนัแตตอน ม.ตน ซึง่เราไดไปแขงโครงงานสิง่ประดษิฐรวมกนัและเริม่สนทิกนัตอนทีเ่ขามาทำงาน

          เปนคณะกรรมการองคการบรหิารสวนนกัเรยีนกไ็ดมาเปนเพือ่นกลมุเดยีวกนั
เอยเอย : ชอบกิจกรรมไหนที่ทำรวมกันมากที่สุดคะ
พีน่วิ & พีพ่ัน้ช :  กจิกรรมคณะกรรมการองคการบรหิารสวนนกัเรยีนเปนกจิกรรมทีเ่ราไดทำงานรวมกนั รวมทกุข รวมสขุดวยกนั
                    และทำใหเรารกักนั
เอยเอย :ความประทับใจซึ่งกันและกัน
พีน่วิ : พัน้ช เปนคนเกงและมทีกัษะในการพดู พัน้ซเปนคนทีพ่ดูตรง ๆ เวลาทีม่ปีญหากจ็ะเปนทีป่รกึษาทีด่แีละคอยใหกำลงัใจเวลาทีเ่ราทอ
พีพ่ัน้ช : นวิเปนคนทีม่ภีาวะผนูำสงู เวลาทำงานรวมกนั เวลามปีญหานวิจะอดทนรองรบัปญหาตาง ๆและรบันสิยัของเพือ่นได ทกุอยาง

แมวาในตอนแรกนวิอาจจะไมชอบ แตนวิกพ็ยายามปรบัตวัเขาหาเพือ่น
เอยเอย :  จบ ม. ๖ พีจ่ะเลอืกเรยีนตอสาขาใด เพราะอะไรคะ
พีน่วิ & พัน้ช  : เภสชักร เพราะเปนอาชพีทีม่ัน่คงและเปนอาชพีทีไ่ดชวยเหลอืคนอืน่

นางสาวจรีาพร รอดหลกั
 (พีน่วิ) ชัน้ ม.๖/๒

นางสาวรวพิร อตันาถวงศ
(พีพ่ัน้ช)  ชัน้ ม.๖/๑

By เอยเอย
มาเริม่ตนกนัทีฝ่ายหญงิเลยคะ เขาเปนเพือ่นคหู ูเพือ่นสนทิ ซึง่เคยทำงานองคการบรหิารสวนนกัเรยีนดวยกนั

ในปการศึกษา ๒๕๕๖ นั่นก็คือ พี่นิว นางสาวจีราพร รอดหลัก ม.๖/๒  (นายกองคการบริหารสวนนักเรียน
ปการศกึษา ๒๕๕๖) และพีพ่ัน้ช  นางสาวรวพิร อตันาถวงศ ม.๖/๑ (คณะกรรมการนกัเรยีน ปการศกึษา ๒๕๕๖)

มาตอกนัที ่Idol ฝายชายกนับางนะคะ นาทนีีไ้มมใีคร
ไมรจูกัเขาคนนีเ้จาของฉายา "คณุชายเสอืภเูขา" อยางพีแ่จบ็
รชัชานนท บญุยิง่  ผทูีม่คีวามโดดเดนทางดานกฬีา อยางจกัรยานเสอืภเูขา
เรามาทำความรูจักเขาในอีกแงมุมหนึ่งไปพรอมกันเลยคะ
เอยเอย :เริ่มสนใจกีฬาจักรยานเสือภูเขาตั้งแตเมื่อไหรคะ
พีแ่จบ็ : เริม่สนใจในกฬีาชนดินีต้ัง้แตสมยัประถมครบั พอฝกใหเลนตัง้แตเดก็ ๆครบั
เอยเอย : แอบรมูาวาพีเ่คยไดรางวลัเกีย่วกบัการแขงขนัจกัรยานเสอืภเูขา อยากทราบวาคอืรางวลัอะไรคะ
พีแ่จบ็ : รางวลัจากการแขงขนัจกัรยานเสอืภเูขา Mountain Bike (MTB) ตดิอนัดบั Top ๑๐ ของรายการนีค้รบั
เอยเอย :พีเ่คยรสูกึทอหรอืเหนือ่ยกบัการซอม หรอืการแขงขนับางไหมคะ แลวจดัการกบัปญหาเหลานัน้อยางไร
พีแ่จบ็ : กม็ทีอบางครบั อยางเวลาทีซ่อมหนกั พอถงึเวลาแขงแลวทำไมไดอยางทีต่ัง้ใจไว กร็สูกึทอ แตพีก่ข็ยนั
            ซอมและซอมอยเูปนประจำ ครบั
เอยเอย :เสนหของกีฬาชนิดนี้อยูที่ตรงไหนคะ
พีแ่จบ็ : เสนหของกฬีาชนดินีค้อืมติรภาพครบั อยางเวลาทีเ่ราอยใูนสนามแขงเรากจ็ะเปนคแูขงกนั

แตพอการแขงขันจบลงเราก็กลับเปนเพื่อนกันเหมือนเดิม
เอยเอย : จบ ม.๖  พีจ่ะเลอืกเรยีนตอสาขาใด เพราะอะไรคะ
พีแ่จบ็ : พีค่ดิไวสองอยางคอืโคช กบันกักายภาพบำบดั ทีอ่ยากเปนนกักายภาพบำบดัเพราะ อยากดแูลพอกบัแม ในยามทีเ่จบ็ปวยครบั

รชัชานนท  บญุยิง่ (พีแ่จบ็)
ชัน้ ม.๖/๑

เปนอยางไรกันบางคะกับ Idolฝายหญิงและฝายชาย ของเราในฉบับนี้นี่ก็คือตัวตนของพวกเขาในอีกแงมุมซึ่งเราอาจจะไมเคยรู
มากอน เอยเอยก็ขอเปนกำลังใจใหพี่ทั้งสามคนประสบความสำเร็จอยางที่ตั้งใจไว และกอนจากกันเอยเอยขอใหทุกคนมีความสุขและ
โชคด ี  สำหรบั Idol คนตอไปจะเปนใครนัน้กต็องตดิตามกนัในฉบบัหนา ไมแนนะคะ Idol คนตอไปอาจเปนคณุ พบกนัใหมในฉบบัหนา
สวัสดีคะ
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In this issue of My Experience Aboard. Announcing the success
of the three students and sharing the experience of one student in New
Zealand.

Allow me to announce the success of the three students
from M.6. They are going to go aboard for their further study.

The first student is Kittisak Charitngam. He made his decision
to study in England when he visited in M.2 (grade 8) as an exchange
student in the UCE program. He will take a one-year foundation
program at INTO London World Study Centre, starting on September
29th, then spend another three years for a university or college degree.

The second student is Pornsinee Charoenwong.  When she
was in M.5 (grade 11) she visited New Zealand as an educational
and cultural exchange student in the  ECE program. She dreams of
going to Europe. She is eager to learn more about languages. She has
chosen Portugal to learn Portuguese. Besides its language, she likes its
interesting history. We hope she has a very great year.

Lastly is Pornwanat Charoenwong, like her sister, Pornsinee, she
has been an exchange student. She would like to know German language
and its beautiful culture. In the middle of this August, her dream will
come true. She is going to be an exchange student in Germany for a year.
Congratulations on her future success.

And here's from another student sharing her 3 weeks experience.
"Kia ora everyone! My name is Phonkaew Kerdlapphon (Bell)

from M 3/11(Grade 9). Last summer, I went to Christchurch, New Zealand,
as an exchange student at Mount Hutt College (high school) in the
UCE program. I stayed with my host family. My host parents have one daughter, Emma, and two sons, Harry and
George. They were friendly. We got along well. They loved Taylor Swift so much.

 At school, I had 2 buddies, Vikki and Emily, They
accompanied me to classes. My 9FD classmates were very friendly.
       There were many students from different countries such
       as Japan, Brazil and the Philippines. They were interested
  in learning Thai. They practiced saying "Sawasdee". My 3 weeks
there were a great time in my life. People in New Zealand speak very
fast and I have never experienced their English. What I did there was
try to listen carefully then practise speaking. It worked, I could use
language for communication. I learned to staywith others and new
different cultures. My last day, I gave my host family cards. We cried
a lot. We promise to keep in touch via the internet. If I have the
opportunity I will visit New Zealand again."
Thank you. Till next issue.
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สวสัดคีะ ดฉินัชือ่นางสาวกลุกนัยา โหลเหลีย่น นกัเรยีนชัน้  ม. ๖/๒  นกัเรยีน
แลกเปลีย่นในโครงการ AFS (Intercultural Programs Thailand) ไดเดนิทางไปแลกเปลีย่นวฒันธรรม
ที่ประเทศเปรู ณ ทวีปอเมริกาใต เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และเดินทางกลับมาเมื่อวันที่
๒๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ตัง้แตวนัแรกทีร่วูาตวัเองสอบไดรสูกึดใีจและตืน่เตนมคีวามคาดหวงัและ
กดดนัหลายอยางมากในการเตรยีมตวัเองใหพรอมทีจ่ะนำความร ูความเปนไทยไปเผยแพรและแลกเปลีย่น
ที่ประเทศอุปถัมภ หลายคนอาจสงสัยวาทำไมดิฉันถึงเลือกที่จะเดินทางไปประเทศเปรู สำหรับ
ตวัดฉินัเองคดิวาเปรอูยไูกลจากประเทศไทยมาก  ชาวเปรไูมรจูกัประเทศไทยมากนกัและประเทศไทยเอง
กเ็ชนกนั นีอ่าจจะเปนโอกาสทีจ่ะไดเลาเรือ่งราวด ีๆและแลกเปลีย่นวฒันธรรมกนัมากขึน้ สวนตวัดฉินั
เองมคีวามชอบในประเทศแถบอเมรกิาใตอยดูวยเหมอืนกนัคะ

จากวนันัน้จนถงึวนัเดนิทางความรสูกึตืน่เตนมากๆ รสูกึหววิ ๆ เมือ่คดิวาหลงัจากทีเ่ราขึน้เครือ่งบนิ
ในวนันีแ้ละตืน่ขึน้มาในเชาวนัใหมจะไมไดเจอครอบครวั เพือ่น ๆ  ไมใชบานหลงัเดมิแตเปนทีท่ีอ่ยไูกลจาก
ประเทศไทยถงึอกีซกีโลกหนึง่ ทกุคนพดูภาษาอืน่ทีไ่มใชภาษาไทยซึง่เรายงัไมสามารถทีจ่ะสือ่สารกบัพวก
เขาได แตพอเดนิทางมาถงึกร็สูกึอนุใจเมือ่โฮสแฟมลิีม่าตอนรบัดวยรอยยิม้ ดฉินักท็ำไดเพยีงยิม้ตอบกลบั
ไปและทักทายดวยความสามารถทางภาษาสเปนอันนอยนิดที่ซอมมาอยางดิบดีบนเครื่องบิน

โฮสแฟมลิีข่องดฉินัมพีอ แม ยาย นาและนองอกี ๒ คน นองอาย ุ๑๕ ปสวนคนเลก็ อาย ุ๓ป
เปนครอบครวัทีน่ารกั ดฉินักบันองเราอยโูรงเรยีนเดยีวกนั โรงเรยีนเปนโรงเรยีนเลก็ ๆมตีัง้แตอนบุาล
ถงึม. ๕ (เปรมูถีงึชัน้ม. ๕ เปนชัน้สดุทาย) นกัเรยีนบางคนเรยีนทีน่ีต่ัง้แตอนบุาลทำใหทกุคนสนทิสนม
กนัมากรวมถงึคณุครทูีน่ีจ่ำชือ่นกัเรยีนไดเกอืบทัง้โรงเรยีนทำใหบรรยากาศทีโ่รงเรยีนเหมอืนเปนครอบครวั
อกีครอบครวัหนึง่ การใชชวีติอยใูนโรงเรยีนกค็ลาย ๆกบัโรงเรยีนทีไ่ทยแตกฎระเบยีบอาจไมเครงครดั
เทา ดฉินัไดเขาเรยีนในเกรด ๔ เทยีบไดกบัม. ๕ ของไทย เพือ่น ๆหลายคนถามเกีย่วกบัประเทศไทย
หลายอยาง เชน คนไทยขีช่างไปโรงเรยีนไหม ?  ทำไมคนไทยกนิขาวเปนกอน ๆ(ขาวเหนยีว)  บางคน
กเ็อาภาษาเกาหลมีาใหดฉินัอานใหฟงเพราะคดิวาเปนตวัหนงัสอืไทยและบอกวาวฒันธรรมการไหวของ
เราแปลกดแีตมนักลบัสวยงามกวาการทกัทายของชาตไิหน ๆเพราะทีเ่ปรทูกุคนทีน่ัน่จะทกัทายโดยการ
เอาแกมขวาชนกนัแลวทำเสยีงคลายการจบุแกม O_O! การมาใชชวีติอยใูนตางประเทศครัง้นี ้ทำใหดฉินั
รูสึกวาตัวเองเขมแข็งขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น การปรับตัวใหเขากับสังคมใหมและก็ตองไมลืมวัฒนธรรม
ของเราเอง การมเีพือ่นใหมตางชาตติางภาษา  ประสบการณหลายอยางทัง้ดแีละไมดไีดสอนใหดฉินัพึง่
พาตวัเองแกไขปญหาใหผานไปไดดวยดแีละมคีวามสขุแมเปนเพยีงชวงเวลาแคปเดยีว แตความทรงจำ
เหลานีจ้ะยงัคงอยใูนความทรงจำเสมอ โฮสแฟมลิีข่องดฉินัไดพดูไวกอนทีด่ฉินัจะกลบัมาวา "จะกลบัมา
หาพวกเขาเมื่อไหรก็ไดประตูบานนี้เปดรอคุณเสมอคุณคือครอบครัวของเราเสมอ" ทำใหทุกวันนี้
ดฉินัยงัรกัและรสูกึขอบคณุพวกเขามากจรงิ ๆสำหรบัสิง่ด ีๆเหลานี้

ตอมาเรามารูจักประเทศเปรูกันนะคะ ประเทศเปรูหรือดินแดนอารยธรรมแหงอินคาอยู
ในทวปีอเมรกิาใต มขีนาดใหญเปนอนัดบัสามของทวปี ภาษาทีใ่ชเปนภาษาสเปน สภาพอากาศเยน็สบาย
อยูระหวาง ๑๖- ๒๐ องศาเซลเซียส และที่สำคัญเพื่อน ๆอาจจะเคยไดยินสถานที่แหงนี้มาบาง
"Macchu picchu  อาณาจกัรอนิคาโบราณ" ๑ ใน ๗ สิง่มหศัจรรยของโลก”  สำหรบัใครทีช่อบการ
ทองเทีย่วแบบองิธรรมชาต ิหลงใหลในอารยธรรมโบราณและศลิปะแบบสเปน ประเทศเปรู
จะเปนอกีหนึง่ตวัเลอืกทีไ่มผดิหวงัแนนอนคะ  สดุทายนีส้ำหรบันอง ๆทีม่คีวามฝน
ทีจ่ะเปนนกัเรยีนแลกเปลีย่นเหมอืนพี ่ มนัไมไดยากเกนิความสามารถของนอง ๆ
แนนอนคะ มารวมเปนสวนหนึง่ของครอบครวั AFS กนัเยอะ ๆนะคะ"

Hola! Soy estudiante intercambi? cultural de AFS
programa ๒๐๑๓ - ๒๐๑๔ en Per?.  Me llamo KULKANYA
LOLIAN, ahora estoy estudiando en sexto grado. Hoy
voy a decir m?s  o menos mis experiencias. Espero que
les gusta. ?Est?n listas para leer?...vamos!
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โรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร" เขารวมโครงการโรงเรยีนมาตรฐานตานสิง่เสพตดิ
(Thai Red Cross Volunteer Bureau Harm Prevention)

และไดรบัการตรวจเยีย่มจาก นายกเหลากาชาดจงัหวดัระยอง  คณุสพุรรณ ี สามารถกจิ และคณะกรรมการ

ดานสิง่เสพตดิ สารเสพตดิ
              สาเหตุ
๑. บคุคลขาดจดุยนืไมเหน็คณุคาของตนเอง
๒. ปญหาครอบครวัขาดความอบอนุ
๓. ระบบการศกึษาเนนการแขงขนัเยาวชนเกดิความเครยีด
๔. ตองการการยอมรบัในสงัคม
๕. สือ่มวลชนเผยแพรขอมลู ขาวสาร ทีล่อแหลมทำใหเยาวชนเลยีนแบบ

ดานการอปุโภคบรโิภค
          สาเหตุ
๑. บรโิภคน้ำนมไมเหมาะสม
๒. การบรโิภคอาหารไมถกูสขุลกัษณะ
๓. นกัเรยีนไดรบัอนัตรายจากเครือ่งใชตาง ๆ
๔. มาตรฐานสขุาภบิาลและโภชนาการไมถกูตอง
๖. ขาดการตรวจสอบคณุภาพ
   และสารปนเปอนในอาหาร

ดานเพศศกึษา
    สาเหตุ
๑. สภาพครอบครวัของนกัเรยีนทีข่าดการเอาใจใสดแูล
๒. ความตองการอยากร ูอยากลอง
๓. สภาพแวดลอมของสงัคมรอบตวันกัเรยีน สือ่ แพรหลายจำนวนมาก
๔. การมคีานยิมเจตคตเิรือ่งเพศในชวงเวลาทีไ่มเหมาะสมกบัวยั

   ดาน เกม
       สาเหตุ

๑. ความเจรญิกาวหนาทางเทคโนโลยทีีไ่มมขีอบเขตจำกดั
๒. นกัเรยีนขาดวจิารณญาณในการบรโิภคขาวสารจากสือ่อนิเตอรเนต็
๓. จำนวนสถานบนัเทงิมจีำนวนมากทำใหนกัเรยีนมคีวามตองการสงู
๔. สถาบนัครอบครวัไมคอยมเีวลาวางในการเอาใจใสกวดขนั
๕. คบเพือ่นหรอืกลมุเพือ่นทีม่พีฤตกิรรมไมเหมาะสม
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สวสัดคีรบั/คะ พวกเราคณะกรรมการองคการบรหิารสวนนกัเรยีน
พวกเราตองขอบพระคณุ ทกุคะแนนเสยีงทีไ่ววางใจใหพวกเราไดมโีอกาส เขามาทำงาน

พวกเราจะตัง้ใจทำงานเพือ่โรงเรยีนอยางเตม็กำลงัความสามารถ ตลอดภาคเรยีนทีผ่านมา
พวกเราไดมโีอกาสเขามาทำงานตรงนี ้ทำใหพวกเราไดประสบการณตาง ๆมากมาย

ไดความสามคัค ีความเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั
พวกเราคณะกรรมการองคการบรหิารสวนนกัเรยีน ตองขอขอบคณุคณุครทูกุทาน

ทีช่วยดแูลใหคำแนะนำในการทำงานตลอดการทำงานทีผ่านมา
พวกเราไมอาจสญัญาไดวา งานทกุงานทีเ่ราทำออกมานัน้จะออกมาดทีีส่ดุ

แตพวกเราสัญญาวาจะทำงานกันอยางเต็มที่
ใหสมกบัทีพ่วกเราไดรบัความไววางใจจากพีน่องชาวเหลอืง-แดง แกลง“วทิยสถาวร”
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ในวนันีผ้เูขยีนไดมโีอกาสพบ"ตนกลาพนัธดุ"ี  กำลงัโตวนัโตคนื กข็อมสีวนชวยรดน้ำพรวนดนิ ใหกบัเหลา"ตนกลาพนัธดุ"ีนี ้ เรือ่ง
ราวทีไ่ดพบ เปนการรวมตวัของเดก็ศษิยปจจบุนัทีก่ำลงัศกึษาอยชูัน้มธัยมปที ่๒/๔ จำนวน ๕ คน  ไดรเิริม่จดัทำโครงงานจติอาสาชือ่
วา"วยัรนุยคุใหม  ใสใจสงัคม" ผเูขยีนไดเหน็และทึง่ในศกัยภาพในตวัตนทีพ่วกเขาแสดงออก  ซึง่เปนพลงัของเยาวชนทีม่คีวามตัง้ใจ
ในการทำความด ีกร็สูกึชืน่ชมและประทบัใจ  ในชวงเวลาเพยีงเดอืนเศษ จากโครงงานไดพฒันาการจดัตัง้เปนชมรมใชชือ่วา "ชมรม
จติอาสา เพือ่การกศุล" Volunteer for charity มวีตัถปุระสงคในการทำความดเีพือ่แม ถวายตอสมเดจ็พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ
รวมกันทำกิจกรรมจิตอาสาและขยายเครือขายออกสูภายนอกโรงเรียน มีการดำเนินงานกิจกรรมใน ๕ โครงการครอบคลุมทั้งบาน
วดั โรงเรยีน โรงพยาบาลและชมุชน ไดแก

      สวสัดีสมาชกิชาวเหลอืง-แดง ทีร่กัทกุทาน พบกนัเปนปฐมฤกษ
กบัคอลมัน "ตนกลาพนัธดุ"ี สือ่กลางทีจ่ะรวมกนัตดิตามคนหาทัง้ศษิยเกา
ศษิยปจจบุนั ทีไ่ดประกอบคณุงามความดสีรางสรรคคณุประโยชนตอสงัคมมานำเสนอ
ใหไดรบัทราบกนั ผเูขยีนในฐานะศษิยเกาคนหนึง่ ทีส่บืสายมาจากเมลด็พนัธขุองไมใหญ ตนหนึง่ทีใ่ชชือ่วา

"รมแกลง" วนัหนึง่ไดเตบิโตเปนตนกลา และวนันีม้าเปนตนไมใหญของรนุตอไป สถาบนัการศกึษาโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"แหงน้ี
ไดเปนทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรใูหแกผเูขยีนและชาวแกลงมาอยางมากมายนบัไมถวน แมกาลเวลาจะลวงมาเกอืบรอยป การให
รมเงาของตนรมแกลงกม็ไิดจบสิน้ กลบัพฒันาเพิม่พนูคณุภาพมาตรฐานและชือ่เสยีงใหเปนทีย่อมรบัและยงัความภาคภมูใิจมาสชูาว
แกลงเปนอยางยิง่ ผเูขยีนในวนันีไ้ดมโีอกาสกลบัมาทดแทนคณุสถาบนัทีเ่คยไดใหการศกึษาตัง้แตเยาววยั จนบดันีไ้ดมวีชิาชพีทีด่มีคีณุ
ประโยชนตอสงัคม กจ็ะชวยเปนหเูปนตาเสาะหา"ตนกลาพนัธดุ"ีทีป่จจบุนัเมลด็พนัธไุดถกูแพรกระจาย แยกยายไปเจรญิงอกงามและ
เตบิโตเปนตนไมใหญไปทัว่ทกุสารทศิ ไมวาจะเปน ณ ทีแ่หงใด ตนกลาพนัธดุทีกุตน กไ็ดกลายตนไมใหญทีใ่หรมเงาและสรางคณุประโยชน
แกแผนดนิมารนุแลวรนุเลา

๑.โครงการเพื่อนชวยเพื่อน ๒.โครงการทำบุญวันพระ ๓.โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง
๔.โครงการจิตอาสาเพื่อผูปวยและ ๕.โครงการทำดีเพื่อแม ปลูกปาชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
ปจจุบันกิจกรรมของโครงการดำเนินการอยางตอเนื่องไปแลวกวา ๖๐ เปอรเซ็นต ไดรับ
ความสำเรจ็ในความรวมมอืจากทกุฝาย สามารถทีจ่ะขยายเครอืขายของผมูาเขารวมกจิกรรมจติ
อาสาออกไปไดอยางกวางขวาง นี่เปนความสำเร็จในเบื้องตนที่สมาชิกแกนนำทุกคนภาคภูมิใจ
และเปนแรงผลกัดนัใหพวกเขามขีวญักำลงัใจทีจ่ะเดนิหนาในการสรางความดตีอไปดวยความมัน่ใจ
เรามารวมสนบัสนนุและสานฝนของเหลาเดก็ๆ ตนกลาพนัธใุหม "ตนกลาพนัธดุ"ี  เหลานี ้ใหไดมี
โอกาสเตบิโตเปนตนไมใหญทีท่รงคณุคาใหแกแผนดนิเปนรนุตอไปกนันะคะ
          ผเูขยีนเลง็เหน็คณุคาในสิง่ทีเ่ดก็ๆ ไดรวมสรางจดุเลก็ ๆ ใหมบีงัเกดิขึน้ในสงัคม และขยาย
เครอืขายใหกวางไกลออกสชูมุชนภายนอก นบัเปนแบบอยางของ "เยาวชนยคุใหม ใสใจสงัคม"
การมจีติอาสา หรอื จติสาธารณะ(CSR)นัน้ คอืการแบงปน การเสยีสละ การใหโดยไมหวงัผล
ตอบแทน เปนการทำความดทีีม่คีณุคาตอจติใจของทกุคน การมจีติสาธารณะเปนหนึง่ในคณุธรรม
พืน้ฐาน ๘  ประการ และในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตฉิบบัที ่๑๑ ทีค่นไทยทกุคนตอง
ตระหนัก ใหความสนใจและสรางใหบังเกิดในจิตใจของทุกคน สังคมเราจะเปนสังคมที่นาอยู
มคีวามสงบสขุ เตม็ไปดวยบรรยากาศของการให การดแูลชวยเหลอืเอือ้อาทร และมคีวามรกั
ความสามัคคีปรองดองกันซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศชาติมีความตองการเปนอยางมากในปจจุบัน
เชิญทุกทานอัพเดทการดำเนินงานของชมรมไดทางเฟสบุค "ชมรมจิตอาสา เพื่อการกุศล"
Volunteer for charity แกลง“วทิยสถาวร”  หากทานมโีอกาสไดพบเหน็"ตนกลาพนัธดุ"ี
                  กโ็ปรดไดแจงหรอืแนะนำมายงัเราจะไดนำเสนอในโอกาสตอไป
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     สวสัดคีะ " รมแกลง"  ฉบบันีค้รสูมพรไดมโีอกาสกลบัมาพบกบัผสูนใจอาน
เกรด็ความรภูาษาองักฤษอกีครัง้หนึง่ ในครัง้นีข้อมสีวนรวมในการคนืความสขุ
ใหกบัประชาชนตามนโยบายคสช.นะคะ ความสขุทีว่านีค้อืการนำเสนอมขุตลกขำขำของฝรัง่
อานเพื่อความเพลิดเพลินไดคำศัพทไดแงคิดที่คาดไมถึง ฝกการแตงประโยค ซึ่งไมตางไปจากของคนไทยมากนัก
บางครัง้กอ็าจจะถามเปนประโยคในเชงิอะไรเอยสัน้ ๆ กม็ซีึง่ภาษาองักฤษใชคำวาRiddle และยงัสามารถนำไปเปนตวัอยาง
ในการตัง้คำถามเปนภาษาองักฤษถาม ตอบกบัเพือ่นๆไดอกีดวย เรามาลองดตูวัอยางกนัเลยนะคะ

เหน็ตวัอยางแลวไมยากเลยใชไหมคะ  ครานีล้องมาหาคำตอบ RIDDLE กนับาง

Q : What bird can you
write with?

A : A PENguin. Lol

Q: What is a bear's
favorite phone?

A: A  blackberry

Q. What's the difference
between a fly and
a bird?

A. A bird can fly but
a fly can't bird.

There's a red house,
a white house, and a blue
house. The blue house
is on the left. The red house
is on the right. Where
is the white house? In
Washington, DC!!
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คำคอบ Riddle (JOKES)
๑. A mushroom  ๒. Because it was full.
๓. Because she found her honey  ๔. It grew square roots!
๕. A  Blue berry!      ๖. With scotch tape
๗. Because he wanted to go on his website
๘. A Stamp             ๙. Because it has to many problems
๑๐. Saturday and Sunday because the rest are weekdays.

What type of room has nothing in it?
Why was the moon not hungry!!!!!
Why did the bee get married?
What did the plant do in math class?
What do you call a sad strawberry?
How do you fix a car in Scotland?
Why did the spider go on his computer?
What goes around the world and stays in a corner?
Why was the math book sad?
What are the strongest days of the week?

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.



เดก็ ๆคงเคยสงสยัวา ทำไมไขของนกนางแอนจงึเปนรปูทรงกรวย ผึง้สรางรงัอยางไรใหแขง็แรง ชาวอยีปิตโบราณ
วัดความสูงของพีระมิดไดอยางไร เหตุใดจานดาวเทียมจึงมีรูปรางเหมือนกระทะ คำถามเหลานี้อาจฟงดูเหมือนขอสงสัย
เรือ่งทัว่ ๆไป แตรไูหมวา คำตอบลวนเกีย่วของกบัคณติศาสตรทัง้สิน้ ดงัเชนคำถามนี้

Q : ขอความขางลางคอื จดหมายลบัจากองคหญงิมาเรยี มาลองถอดรหสัลบัในจดหมายกนัเถอะวาองคหญงิ
อยากบอกอะไร

"โปรด อาน จำนวนเฉพาะเทานัน้ ชาง ตอนนี ้ เจบ็ ฉนั ชอบ ไสกรอก เยน็ ถกูขงั คนเดยีว อยทูี ่ผามาน สเีขยีว
ของเธอ หอคอย เรอื ของแมมด กบ รองอบอบ องคหญงิ กำลงั แตงตวั ไป พลอย น้ำตา  มาเรยี น้ำตาล สงจาก แดนไกล
ภายหลงั เกดิอทุกภยั อกีครัง้ หอง ใตบนัได มดื วงัเวง หนาตาง บานใหญ สีเ่หลีย่ม"
เบาะแสที ่๑
โปรดอานจำนวนเฉพาะเทานัน้

งงใชไหมวานีเ่ปนจดหมายอะไรกนัแน เดก็ ๆลองอานด ีๆสเิจาหญงิบอกวา "โปรด อาน จำนวนเฉพาะเทานัน้" จาก
นัน้กต็ามดวยคำศพัทมากมาย วาแตจำนวนเฉพาะทีว่าเปนจำนวนเฉพาะของอะไรกนันะ

เจาะลึกคำถามคณิตศาสตรเจาะลึกคำถามคณิตศาสตรเจาะลึกคำถามคณิตศาสตรเจาะลึกคำถามคณิตศาสตรเจาะลึกคำถามคณิตศาสตร
ครขูวญัใจ  ศรทีาพกัตร

A : ลองหาจำนวนเฉพาะระหวาง ๑-๔๓
จะเหน็วาจำนวนคำในจดหมายมทีัง้หมด ๔๓ คำ ถาหาจำนวนเฉพาะตัง้แต ๑-๔๓

จะไดตวัเลขคอื ๒,๓,๕,๗,๑๑,๑๓,๑๗,๑๙,๒๓,๒๙,๓๑,๓๗,๔๑,๔๓ จากนัน้ใหลองอานแตคำทีแ่ทนดวยจำนวนเฉพาะ
"อาน จำนวนเฉพาะเทานัน้ ตอนนี ้ฉนั ถกูขงั อยทูี ่หอคอย ของแมมด องคหญงิ มาเรยี

สงจากหอง หนาตาง สีเ่หลีย่ม" ตอนนีอ้งคหญงิมาเรยีถกูขงัอยทูีห่อคอยของแมมด ในหองทีม่ี
หนาตางสีเ่หลีย่ม
วธิกีารถอดรหสั

ลองใชตวัเลขแทนตวัอกัษรภาษาองักฤษ เชนให A เทากบั๐๑, B เทากบั ๐๒, C เทากบั ๐๓
แบบนีไ้ปเรือ่ย ๆ จากนัน้ลองเขยีนตวัเลขแทนอกัษร เรากจ็ะไดรหสัลบัแลว ลองถอดรหสัหาความหมาย
ของขอความนีก้นัเลยดกีวา ๐๙ ๑๒๑๕๒๒๐๕๒๕๑๕๒๑ จะไดวา ๐๙ เทากบั ๑ จำนวน ๑๒๑๕๒๒๐๕
เทา LOVE (L=๑๒, O  =๑๕ V =๒๒, E=๐๕)และเลข ๒๕๑๕๒๑ เทากบั YOU  (Y=๒๕, O=๑๕, U= ๒๑)
นาทึง่ใชไหมละ

เรยีบเรยีงจาก ๑๐๑ รไูหม (เจาะลกึคำถามคณติศาสตร) วมิลมาส หมืน่หอ แปล

เบาะแสที ่๒
ลองเขยีนตวัเลขไวบนคำศพัทแตละคำตามลำดบั

องคหญงิมาเรยีบอกวา "โปรดอานจำนวนเฉพาะเทานัน้" ลองเขยีนตวั
เลขไวบนคำศพัทแตละคำตามลำดบั ขอความทีอ่งคหญงิอยากบอกจะปรากฏ
ออกมาทนัที
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"คนทกุคนมหีนาทีต่องทำ แมเปนเดก็กม็หีนาทีอ่ยางเดก็ คอืศกึษาเลาเรยีน หมายความวาจะตองเรยีนใหรวูชิา ฝกหดั
ทำการงานตาง ๆ ใหเปน อบรมขัดเกลาความประพฤติและจิตใจใหประณีต ใหสุจริต แจมใส และเฉลียวฉลาด
เพือ่จกัไดเตบิโตขึน้ เปนคนทีม่คีวามรคูวามสามารถและทำประโยชนตอชาต ิบานเมอืง" ความตอนหนึง่จากพระบรมราโชวาท
พระราชทานเพือ่จดัพมิพในหนงัสอืวนัเดก็  ประจำป ๒๕๓๕ พระบรมราโชวาทขางตนสะทอนใหเยาวชนของชาตติระหนกัถงึ
หนาทีข่องตนเองอยางแขง็ขนัเชนเดยีวกนักบัในสภุาษติพระรวง วรรณคดคีำสอนสมยัสโุขทยั ทีก่ลาวไวตอนหนึง่วา "เมือ่นอย
ใหเรยีนวชิา ใหหาสนิเมือ่ใหญ" หนาทีข่องเดก็คอืศกึษา เลาเรยีน  หาวชิาความรมูาใสตนเพือ่บำรงุสตปิญญาใหแกกลา ประหนึง่
การใสปุยในตนไมเพื่อการเจรญิงอกงาม ดังนั้นยิ่งประเทศชาติประหนึ่งผูใสปุย  มีความกระตือรือรนที่จะเรงสรางผลิตผล
แหงชาตใิหเจรญิงอกงามเพยีงใด เดก็ไทยผเูปนเมลด็พนัธ ุแหงความเจรญิงอกงามของชาตยิอมเจรญิเตบิโตไดเรว็เพยีงนัน้
ประเทศไทยใหความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด เห็นไดจากการเปนยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตติัง้แตฉบบัที ่๑ จนถงึฉบบัที ่๑๑ และยทุธศาสตรหนึง่ทีส่ำคญัคอื "การพฒันาคนสสูงัคมแหงการเรยีนรตูลอดชวีติ
อยางยัง่ยนื"

ถารากฐานของบานคอืเยาวชนของชาตขิาดความมัน่คง ประเทศชาตคิอืบานหลงัใหญจะตัง้ตระหงานประกาศศกัดา
แกนานาอารยประเทศไดอยางไร การอานจงึเปนกระบวนการเรยีนรทูีด่ทีีส่ดุวธิหีนึง่ ภาครฐัมกีารรณรงคใหคนไทยโดยเฉพาะ
เดก็และเยาวชนรกัการอาน รจูกัเรยีนรดูวยตนเองอยางมปีระสทิธภิาพ คอืทางออกทีส่ำคญัทีด่ทีีส่ดุในการปฏริปูประเทศให
พนจากความลาหลงั จงึเปนหนาทีส่ำคญัของทกุฝายทีค่วรรวมมอืกนัผลกัดนัอยางเปนรปูธรรม

นอกจากเด็กไทยตองรักการเรียนรูอยางรอบดานแลว หนาที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำนุบำรุงและเชิดชู
ศิลปวัฒนธรรม ชาติของเรามีเอกราชมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ เพราะเรามีศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณสะทอนถึง
ความเจรญิรงุเรอืงของชาตไิทย ความเปนไทยอยางงาย ๆ ทีเ่ราจะชวยใหศลิปวฒันธรรมไทยไมสญูหายไปคอื การไหว และ
การใชภาษาไทยใหถกูตอง ถาเดก็ไทยทกุคนรวมมอืกนั เหน็ความสำคญัของเพชรเมด็งามแหงเอกลกัษณไทยแลวนัน้ ในอนาคต
ศลิปวฒันธรรมไทยจะยงัคงอยใูหอนชุนรนุหลงัภาคภมูใิจในสิง่ทีบ่รรพบรุษุพยายามธำรงรกัษาไวอยางมัน่คง แมในปจจบุนัทกุ
องคกรกำลงัตืน่ตวักบัการเตรยีมความพรอมพลเมอืงไทยเพือ่เขาสกูารเปนประชาคมอาเซยีน ในป ๒๕๕๘ ซึง่ทัง้หมดนีย้อม
เปนกลไกสำคัญที่ทำใหชีวิตของเด็กไทยในอนาคตเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง เพราะความเปนสากลอาจทำใหหลงลืมรากเหงา
ความเปนชาตแิละวฒันธรรมอนัดงีาม ถงึอยางไรกต็าม ถาเดก็ไทยทกุคนตระหนกัไวเสมอวา แกนแทความดงีามของการเปน
คนไทย  คอื การมชีาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ทีเ่ปนศนูยรวมใหคนในชาตเิปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนัอกีทัง้การมเียาวชน
อันเปนกำลังของชาติเปนผูมีศักยภาพรักในการเรียนรูแลวไซร ชาติไทยก็ยังคงความเปนชาติไมถูกกลืนกินดวยวัฒนธรรม
ตางชาตอิยางแนนอน

เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา หมั่นคนควาประสบการณงานยิ่งใหญ
รูมุงมั่นทำความดีที่ตั้งใจ รูฝนใฝทางสรางสรรคแหงจรรยา
เดินสายกลางทางแหงธรรมนำรุงโรจน กอประโยชนมากมีทวีคา
เพื่อสังคมอุดมทรัพยดวยปญญา พัฒนาเยาวชนสรางผลงาน
ชวยธำรงศิลปกรรมใหล้ำเลิศ เปนบอเกิดหนทางสรางสุขศานต
พัฒนาความคิดจิตวิญญาณ หยั่งรากนานดวยจิตใจใฝทำดี
เปนเด็กไทยควรรูรักจักเรียนรู มุงเชิดชูวัฒนธรรมนำสุขศรี
กาวไปสูทางสากลชนเปรมปรีดิ์ เพราะชาติมีมือนอยคอยรวมมือ

⌫  
ครสูภุทัรพงศ รวงผึง้รงุโรจน
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เริ่มกันที่นองหญิงลั่นลาอยางนองเจี๊ยบ ม.๑/๒ ที่ลีลาการเตน
และการรอง ไมธรรมดา ลลีานองเคาเดด็จรงิ ๆ นะ...  มาถงึชายหนมุสดุหลอ
เฟรนลี่ตองยกใหนองเบียร ม.๓/๕ ... รักไมยุง มุงแตเรียน(จริงหรือ)
ตองนองแตว ม.๓/๑๒....ขี้เลน อารมณดี ตองนองคอนโด ม.๓/๑๒
นองเคาสงูสมชือ่เลย.... สวยใส ไรมลพษิ ตองนองกานต กบั นองบ ีม.๔/๓
คนอะไรสวยไมเกรงใจมาดามเลย (อจิฉาเบาๆ) ... นารกัโฮ ตลกเบา ๆ ตอง
นองมะปราง ม.๔/๕ ... สาวใส หวัใจรกัษโลกตอง พีไ่หม ม.๕/๓ ...กรีด๊ มาดาม
ขอกรีด๊ใหกบั ความ Bad Boy ของพีก่อง พีม่ะตมู ม.๕/๑๐ ... เรือ่งความ
ไฮเปอรและความหาว ไมใครเกนิสาวคนนีจ้รงิ ๆ พีบ่มู ม.๕/๓ (จรงิไหมเอย)
...สาวเรยีบรอย นสิยัด ีเปนมติรกบัทกุคน ตองพีเ่อ พีน่นุ ม.๕/๑ ... สาวนอย
อารมณดีตอง พี่มุก ม.๕/๘ ...เสียงกังวานใส เหมือนแกว ตองพี่มิ้งค
ม.๕/๘ ... สเตป็ขัน้เทพ ยิง่กวาฮัน่ เดอะสตาร ตอง พีแ่พค็ B-Boy ม.๕/๗
ทักษะในการเตนเมพขิง ๆ ถามีโอกาสมาดามขอไปเตนดวยคนนะ ๕๕๕ ...
เคาไมไดงกนะ แคใชเงนิเปน เจาของประโยคนีค้อื พีแ่อม ม.๕/๑๐ (จรงิเปลา)
...  คหู ูคฮูา ตองพีเ่พลง กบั พีเ่ฟรน ม.๕/๔ ... นารกั ยิม้เกง ตองพีส่ม
ม.๕/๙... ถึงจะไมหลออยางใครเขา แตความเกา และความกวนไมเคยเปน
รองใคร ตองพีป่อกกี ้กบั พีเ่กม ม.๕/๘ ... เพลงมารชโรงเรยีนขึน้เมือ่ไหร
เปนตองเห็นลีลาการเตนสุดแซบของพี่ปูเป กับ พี่ฟน ม. ๕/๑๐ ที่เตน
ไดแซบเวอร (มาดามคอนเฟรมความแซบและความฮา) ... เกรยีนขัน้เทพตอง
พี่ไบรท ม.๕/๓ ขนาดเฮียบอย ปกรณ ยังตองยกนิ้วให ...กระโปรงยาว
๓ เมตร ตองพีเ่ฟรน ม.๖/๒ ... เปะตวัพอ ตองพีก่อลฟ ม.๖/๑ เปะขนาด
ตน ธนษติ ยงัตองชดิซายไปเลย (ใหมนัรซูะบางวาใครเปนใคร จรงิไหมเอย)

สวสัดชีาวเหลอืง-แดง
ทกุคน พบกนัครัง้แรกกบั
Homeroom Gossip
ที่มาดามจะมาซอกแซก
เรือ่งราวตาง ๆของ

ชาวเหลอืง-แดง มาดาม
เปนมอืใหมหดัแซว

เอยยยย! มอืใหมหดัเขยีนคะ
ยงัไงกข็อฝากตวั ฝากหวัใจ
ใครสนใจทักไดมาดามโสด
(ไมเกีย่วและอนัหลงัเนีย่)

“

“

... เอะตกลงวาคนูีเ้ขายงัไงกนั พีแ่จบ็ ม.๖/๑ และ พีฝ่น ม.๖/๒  เหน็หวานกนัทะล ุ IG เลย นีถ่าไมบอกวาเปนแคเพือ่นกนั
มาดามไมเชือ่นะเนีย่ (ตามมาดามไปจิน้ตอ ใน IG กแ็ลวกนั  Fc เหลอืง-ชมพ)ู .... หลอเท เลนกฬีาเกงตอง พีฟ่ลคุ ม. ๖/๓ ...
หลอในสไตล ตาสระอ ิตองพีต่ณิณ ม. ๖/๑ เจาของฉายา "ตณิณ Noรเีทริน" (จรงิแนเหรอ) ... เสยีงทรงพลงั คงไมพน พีด่รมี
ม.๖/๓... หลอ นารัก นสิยัด ีตองยกนิว้ใหพีฟ่อรด ม. ๖/๑ หลอจนตอมเชอรรีข่องมาดาม ทำงานไมหยดุเลย ๕๕๕๕ ... ไมได
เจาช ูแคเปนคนเฟรนลีเ่ฉย ๆ ตองพีห่มพีหู ม. ๖/๘ โปรดอยาเขาใจเฮยีแกผดิไป เปนยงักนับางคะสำหรบัการเมาทมอย

ในฉบบันี ้ถาหากการเมาทมอยของมาดามไมถกูใจใคร กต็องขออภยัไว ณ ทีน่ีด้วยนะคะ แลวพบกนัใหมในฉบบั
หนานะคะ มาดามตองขอไปเกบ็ขอมลูกอน แลวฉบบัหนามาเมาทกนัตอ บาย บาย
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     พีน่องฟงแซวนกกระจบิบนิขามสองแถววนัน้ีจะมาแซวคนดงั
เหลอืง-แดง อนันีก้ว็าแซวจัก๊หนอยกจ็ะมาแซวอกี สวสัดเีพือ่น ๆ พี ่ๆ นอง ๆ
ทกุคน เรากม็าพบกนัอกีครัง้กบัเจเมาสคนเดมิ ในครัง้นีเ้จเมาสกก็ลบัมา
พรอมขาวคราวของคนดงัเหลอืง-แดงของเรา เรามาเริม่กนัเลยดกีวา…

ใครจะจีบนองอิ๋ง ๒/๑ บอกเลยพี่ของนองอิ๋งโหดอยาไปจีบ ๕๕๕…ตอนนี้นองกิว ๒/๑ นารักไมเบาเลยนะ
นารกัอยางนีม้ใีครในใจหรอืปลาวจะ…ไดขาววานองเดยีร ๓/๒ นีเ่จาชไูมเบานะ ๕๕๕…กรีด๊นองดงั ๓/๒ ดดัฟนโอโฮหลอ
ใจละลาย ๕๕๕…กรีด๊!! นองดชั ๓/๘ โอโฮ ขาวสงูเปกเจเลย…ผานไปกีป่นองรวงขาว ๓ /๑๐ กย็งัเปนขวญัใจหนมุ ๆ เหมอืน
เดิมเลยนะ…นารัก ๆตองนองวิม ๓/๑๐ ยังไง ๆ ก็ยังคงความเฟรนลี่เจชอบ…ปาดดด!! พี่เพียว ๔/๑ ตัดผมทรงพี่ไผ
เอาซะเจตกใจนกึวาบวชมากอนซะอกี ๕๕๕…โอยนารกั ๆ พีม่นี ๔/๑ ทำไมนารกังี ๊ เจละลาย…ความฮาของพีไ่อซ ๔/๑
ไมแพใคร…ทำไมพี่กี๋ ๔/๒ ถึงตองเขียนคิ้วเหมือนชินจังดวยอะคะ เจรับไมได…พี่เมย ๔/๓ ทำไมสวยงี๊อาเจไมยอมนะ
ไมยอม…พีก่าญ ๔/๓ นีก่ส็วยวนัสวยคนืจรงิ ๆ…เหน็หนาพีแ่กม ๔/๔ ทไีรอยากกนิซาลาเปาทกุทวีาไหม ๕๕๕…อยากถาม
พีเ่มย ๔/๔ วาโดนบอลเตะใสไอโฟนลอยไป ๑๐ เมตร แตกไหม ๆ ๕๕๕…วนัไหนพีต่อง ๔/๔ ไมถอืพดัจะตายไหม…พีน่นท
๔/๕ เปนคนที่เลนมุกไดแปกจริง ๆไปฝกมาใหมนะ ๕๕๕…ไดขาววาไปตัดผมรานเอกบาเบอรมาใชไหมพี่ออฟ ๔/๕
หลอเลยส ิ๕๕๕…เฮฮาปารตีต้องพีโ่บท ๔/๗ ไมรจูกัไมไดเลยนะ…ขวญัใจเกงกวางตองพีเ่ตย ๔/๘ แหม กน็ารกัจนเจเซ…
ทำไมพีอ่ารต ๔/๑๐ ในเฟสหลอจงั มาเจอตวัจรงิเจผดิหวงัอะซกิ ๆ…อยางพีโ่อด ๕/๓ หลอนะแตเตีย้ ไมเปนไรเตีย้ ๆนีเ่จ
ชอบปล้ำงายด ี๕๕๕…พีฟ่วส ๕/๕ หลอสงูยาวเขาด ีเอะสงูหรอ? ๕๕๕…เจแอบปลืม้น้ำเสยีงของพีเ่ตา ๕/๔ ไพเราะเสนาะหู
จรงิ ๆ…พีต่อง ๕/๔ เหน็เงยีบ ๆแอบซอนใครไวใตเตยีงรปึาวเอย๕๕๕…ยิม้นารกั ๆตองพีต่อง ๖/๓ ยิม้ทเีจละลาย…ทำไม
พี่เบนซ ๖/๔ หลอสูงจังเจชอบ…พี่โบท ๖/๖ แหม ๆ ถายรูปแตละรูปนี่ไมธรรมดาจริง ๆ…พี่คิงส ๖/๖ ไมคอยพูดจา
เอะเปนใบอะปาว? ๕๕๕…พี่กรีน ๖/๘ นี่ก็หลอวันหลอคืนหลอจนเจเอาไปเพอฝนละนอ ๕๕๕…ชื่อเฟสพี่อาเล็ก ๖/๗
มนัเสีย่ว ๆไปนะ…พีไ่กร ๖/๗ เจวาบางทพีีไ่กรเหมอืน...ตดุนะ แอบปะเนีย๊ ๕๕๕…ตอนนี้พีฟ่ลคุ ๖/๘ เครยีดจดังานเยอะ
ใครเปนเอฟซไีปใหกำลงัใจหนอยเรว็ ๕๕๕…เจตองขอโทษนะทีไ่มม ีม.๑ กเ็จยงัไมรจูกัใครเลยนีน่า แฮร ๆ  สดุทายนีเ้จขอให
ทกุคนมคีวามสขุมาก ๆนะ ตัง้ใจเรยีนเปนเดก็ดขีองพอแมนะจะ แลวเจอกนัใหมกบัเจเมาสไดในฉบบัหนา ตอนนีเ้จขอตวั
ไปเมาสกบัหนมุ ๆกอนนะจะ เจเมาสรกัทกุคนบายบาย จบุ จบุ ^___^
        แซว แซว พีน่องฟงแซวนกกระจบิบนิขามกอไผ ถาอานแลวไมพอใจเจขออภยัมา ณ ทีน่ีด้วย
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