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นายศราวฒุ ิ  วงศศรี
นายอภสิทิธิ ์ สงศรี
นายปวรศิร  สงัขวรรณ
นายชลสวสัดิ ์ รอดระหงษ
นายรงุนรินัดร  จนัทรงาม
นายศภุณฐั  ผลศริิ
นายสหรตั  แตงกลบั
นายสุเมธ  งามสม
นายเกยีรตศิกัดิ ์  รงุเรอืง
นางสาวจุฑามาศ เจริญรวย
นางสาวนติา  อรณุศริิ
นางสาววภิา   วงศแววดี
นางสาวพชิญา   มะลวิลัย
นางสาวกลัยา  ชนิบตุร
นางสาววรรณวิศา บรรเทาทุกข
นางสาวปาริฉัตร เจริญรวย
นางสาวยวุด ี อดุม
นางสาวเดือนนภา คุมหอม
นางสาวบรรจงรกัษ บญุให
นางสาวน้ำเพชร  มาคงกลุ
นางสาวกมลวรรณ  เชือ้สงิห
นางสาวธวชนิ ี  เดชธงไชย
นางสาวนลิาวลัย   ควรหา
นางสาวศริกิานต  ลกัษณะสี
นางสาวอมรรตัน  รวงผึง้
นายจกัรพนัธ  สกลุวณชิยอดุม

คณะรฐัศาสตร  มหาวทิยาลยั บรูพา
วทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพซีี
คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา
คณะวทิยาศาสตรการกฬีา มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
วทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพซีี
คณะบรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลยักรงุเทพ
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัอสีเทรินเอเชยี
คณะรฐัศาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี
คณะการจดัการ มหาวทิยาลยัรงัสติ
คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลยัราชมงคลกรงุเทพ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติ
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยักรงุเทพ
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยักรงุเทพ
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะรฐัศาสตร วทิยาลยัเฉลมิกาญจนา
คณะการจดัการ มหาวทิยาลยักรงุเทพ
คณะครศุาสตร  มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร
คณะนเิทศศาสตร มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย
คณะศลิปกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั บรูพา
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี
คณะรฐัศาสตร มหาวทิยาลยั บรูพา
วทิยาลยัเทคโนโลยไีออารพซีี



เมยซือ้หนงัสอืนยิายมาทัง้หมด ๑๐ เลม เปนนยิายของนกัเขยีน ๕ คน นกัเขยีน T

เขยีนนยิาย ๔ เลม นกัเขยีน S เขยีนนยิาย ๒ เลม นกัเขยีน U เขยีนนยิาย ๒ เลม นกัเขยีน V
เขยีนนยิาย ๑ เลมและนกัเขยีน O  เขยีนนยิาย ๑ เลม โดยใชเวลาอานหนงัสอืนยิายทัง้หมด ๕ สปัดาห

เงือ่นไข
๑. ในสปัดาหเดยีวกนัหามอานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีนคนเดยีวกนั (ยกเวนในสปัดาหที ่๓ ตองอานหนงัสอืนยิาย

ของนกัเขยีน T ทัง้ ๒ เลม)
๒. สปัดาหที ่๕ ตองอานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีน V
๓. หามอานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีน T และนกัเขยีน S ในสปัดาหเดยีวกนั
ถามวา ถาอานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีน S ในสปัดาหที ่๕ เหตกุารณขอใดไมนาจะเกดิขึน้

๑. อานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีน U และนกัเขยีน T ในสปัดาหที ่๔   ๒. อานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีน O ในสปัดาหที่
๓. อานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีน S ในสปัดาหที ่๒  ๔. อานหนงัสอืนยิายของนกัเขยีน U และนกัเขยีน O ในสปัดาหที ่๑
สงคำตอบมาทีก่ลองรบัคำตอบหองกลมุบรหิารทัว่ไป ภายในวนัที ่๒๐ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

สงกนัมามาก ๆนะคะ

สวสัดคีะ ดฉินัเดก็หญงิโชตชินติ มงุตอกจิ พบกนัอกีครัง้
ในวารสารรมแกลง ในฉบบันีด้ฉินัขอนำแบบทดสอบการคดิวเิคราะห
หรอืทีเ่รยีกกนัวา ขอสอบ SAT มาใหทกุคนลองทำกนั ดฉินัหวงัวาขอสอบ
ทีฉ่นันำมาใหทกุคนไดลองทำคงจะมปีระโยชนใหกบัเพือ่นๆ
ม.๓ และพี ่ๆ ม.๖ ทีก่ำลงัเตรยีมสอบเขาในโรงเรยีนหรอื
มหาวทิยาลยัตาง ๆนะคะ

๑๗



    สวสัดคีะ ดฉินัเดก็หญงิโชตชินติ มงุตอกจิ พบกนัอกีครัง้ในวารสารรมแกลงฉบบัที ่๒ ฉบบันี้
ดฉินัขอเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัดานหลงัของธนบตัร ธนบตัรทีเ่ราใชกนัอยเูปนประจำ  มเีหรยีญกแ็ตมี
แบงคยอมเปนของคกูนัธรรมดา  ดานหนึง่คือ พระบรมฉายาลกัษณของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั
อกีดานกค็อืพระราชกรณยีกจิของรชักาลตาง ๆคะ

ภาพประธานดานหนา  พระบรมฉายาลักษณของพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงเครือ่งแบบจอมทพั
ภาพประทานดานหลงั  พระบรมราชานสุาวรยีพระบาทสมเดจ็
พระนัง่เกลาเจาอยหูวั ณ ลานพลบัพลา มหาเจษฎาบดนิทร
ภาพโลหะปราสาท วดัราชนดัดารามวรวหิาร
และภาพเรอืสำเภา

ภาพประธานดานหนา  พระบรมฉายาลกัษณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงเครือ่งแบบจอมทพั
ภาพประทานดานหลงั  พระบรมราชานสุาวรยี
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยหูวั
ณ กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม
ภาพลูกโลกดาว กลองโทรทรรศน และภาพพระปฐมเจดีย
จ.นครปฐม

ภาพประธานดานหนา  พระบรมฉายาลกัษณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงเครือ่งแบบจอมทพั
ภาพประทานดานหลงั  พระบรมฉายาลกัษณพระบาทสมเดจ็
พระเจาอยหูวัอานนัทมหดิล ภาพพระราชกรณยีกจิ
เมือ่ครัง้เสดจ็พระราชดำเนนิทีส่ำเพง็
และภาพสะพานพระราม ๘

ภาพประธานดานหนา  พระบรมฉายาลกัษณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงเครือ่งแบบจอมทพั
ภาพประทานดานหลงั  พระบรมฉายาลกัษณ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยหูวั ทรงเครือ่งแบบ
เตม็ยศทหารเรอื และภาพพระราชกรณยีกจิ
เกีย่วกบัการเลกิทาส

ภาพประธานดานหนา  พระบรมฉายาลกัษณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ทรงเครือ่งแบบจอมทพั
ภาพประทานดานหลงั  พระบรมฉายาลกัษณ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ภาพเขือ่นปาสกัชลสทิธิ์
และภาพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำรทิฤษฎใีหม

ธนบตัร ๒o บาท

ธนบตัร ๕o บาท

ธนบตัร ๑๐o บาท

ธนบตัร ๕๐๐ บาท

ธนบตัร ๑,๐๐๐ บาท

๑๘



Star of social
ชือ่  นางสาวจริาพร รอดหลกั
ชือ่เลน  นิว
วนัเกดิ  ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
กิจกรรมดานสังคม
๑. นายกองคการบรหิารสวนนกัเรยีน (อบน.)
๒. กจิกรรมจดัคายนกัสบืสายน้ำ
๓. โครงการจติอาสา เพือ่เดก็ดอยโอกาส
๔. กจิกรรมโครงการตายภยัยาเสพตดิ
๕. กจิกรรมยวุทตูคณุภาพแมน้ำประแสร

Star of  Magic
ชือ่ นายนพพล วงศประดษิฐ
ชื่อเลน คุกกี้
เกิด ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๘
ผลงานระดับประเทศ

๑. ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๑ ในการแขงขนั
มายากลงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัชาต ิครัง้ที ่๖๒

๒. ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๓ ในการแขงขนั
มายากลของชมรมวิทยากลแหงประเทศไทย
ผลงานระดับนานาชาติ

๑. ไดรบัการคดัเลอืกเขารอบชงิชนะเลศิในการแขงขนั
มายากล งาน King's Cup Thailand Magic Competition
๒๐๑๒

๒. ไดเขารวมการแขงขนัมายากลชงิถวยนายกรฐัมนตรี
ในงาน 1st Thailand Magic Contest ๒๐๑๒

Star of study
ชือ่   เดก็หญงินนัฐกมลพร  ศริสิกลุงาม
ชื่อเลน   ขวญั
วันเกิด   ๑๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ผลงานดานวิชาการ
๑. แขงขนัตอบปญหาวทิยาศาสตรม.ตน งานสปัดาหวทิยาศาสตร ม.บรูพา
   ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๓
๒. สอบชงิทนุวสิคอนซลิ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผานรอบแรกเขาสอบรอบสมัภาษณ
๓. แขงขนัพดูภาษาองักฤษ Impromptu Speech โรงเรยีนชลกลัยานกุลู
    ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั ๓
๔. สอบผานรอบแรกโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ

๑๙



ธนาคารโรงเรยีนแกลง "วทิยสถาวร" เปนการการจำลองธนาคารในสถาบนัการศกึษา  เพือ่เปดโอกาส
ใหนกัเรยีนเปนผดูำเนนิการธนาคารดวยตนเอง ภายใตการดแูลของธนาคารออมสนิ โดยธนาคารออมสนิทำหนาทีเ่ปนพีเ่ลีย้ง
ใหคำแนะนำในการดำเนนิงาน  เพือ่เสรมิสรางประสบการณในการทำงานทีเ่สมอืนจรงิและพฒันาตอยอดใหนกัเรยีนมนีสิยั
รักการออม โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" โดยคณะครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไดเห็นถึง
ความสำคัญดานการออมเงินของนักเรียนไดรวมมือกับธนาคารออมสิน (สาขาแกลง) จัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียน
เพื่อสงเสริมการออมเงินของบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบดวยครู นักเรียนและนักการภารโรง การดำเนินการ
ธนาคารโรงเรียน ยังเปดโอกาสใหนักเรียนเปนผูดำเนินงานเปนเจาหนาที่ธนาคารดวยตนเอง ภายใตการดูแล
ของธนาคารออมสินและคณะครูผูรับผิดชอบโครงการนี้ ประโยชนของโครงการนี้ทำใหนักเรียนรูจักการออมเงินและเพื่อ
สรางประสบการณในการทำงาน  โครงการธนาคารโรงเรยีนเปดเปนทางการในวนัศกุรที ่๒๘ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๖

    เปดใหบรกิาร วนัจนัทร-วนัพฤหสับดขีองทกุวนั
    ชวงเชาเวลา ๐๗.๒๐ น.- ๐๗.๕๐ น.  และ ชวงกลางวนั เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.
   จดุเดนของผลงาน

๑. นกัเรยีนมกีารออมเงนิอยางตอเนือ่ง มรีะเบยีบวนิยัในการใชเงนิ รจูกัวางแผนการใชเงนิ
๒. ตระหนกัถงึความสำคญัในการออมเงนิเพือ่อนาคต
๓. เปนแหลงเรยีนรเูรือ่งการทำงานของธนาคารในปจจบุนั

๒๐



บานที ่๑ เลอืกในสิง่ทีร่กั
เราตองคนพบตัวเองใหเร็วที่สุด

คนทกุคนตางใชระยะเวลาในการคนพบตวั
เองไมเทากนั บางคนอาจจะใชระยะเวลา
สั้นๆ  ก็คนพบตัวเอง แตบางคนอาจใช
เวลาทั้งชีวิต  แตก็ยังไมคนพบตัวเอง
การคนพบตวัเองใหเรว็นัน้เราตอง"เปดใจ"
การเปดใจ คือการคิดใหเปนกลาง โดย
ไมตั้งแงวาสิ่งที่ทำจะเปนที่นิยมหรือ
ไมนิยม เราก็จะสามารถทำใหเราคนพบ
ตวัเองอยางรวดเรว็ หากเราคนพบตวัเอง
เรว็เทาใด เรากจ็ะสามารถมงุส ู "สิง่ทีร่กั
เรว็เทานัน้"

บานที ่๒  ประจกัษในเปาหมาย
การตั้งเปาหมายที่ชัดเจนใหกับ

ชวีตินัน้ถอืวาเปนสิง่สำคญั เราควรตัง้จดุ
มุงหมายใหเปนขั้น เปนตอน ไมจำเปนที่
ตองเปนเปาหมายทีย่าวและไกล เพราะถา
เปาหมายยาวและไกลเกนิไป อาจจะทำให
ระหวางการเดนิทางไปสคูวามสำเรจ็ เรา
จะรสูกึทอ สิน้หวงั หมดกำลงัใจ และอาจ
จะทำใหเราไมสามารถประสบความสำเรจ็
ในชวีติได เปาหมายทีด่คีวรทีจ่ะเปนเปา

เรยีบเรยีงโดย เดก็ชายนพนนท  เทีย่งแท

บานที ่๔ กดัไวอยาปลอยมนั
         กดัไมปลอย หมายถงึ เราตอง
ตอสูและพยายามอยางสุดความสามารถ
ที่จะทำในสิ่งที่ตั้งใจใหสำเร็จ ไมวาจะมี
อุปสรรคใดๆเราตองกาวขามมันไปใหได
การกดัไมปลอย ไมไดหมายถงึจะตอดือ้ดงึ
หรอืจะตองทำแบบเดมิ ๆเปนรอยเปนพนั
ครั้งโดยที่ไมเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีในการ
แกไขเลย การดื้อดึงโดยไมใชมันสมอง
เพียงเพื่อหวังจะเคนเอาผลลัพธที่ไดออก
มาจนไดไมไดเรยีกวา กดัไมปลอย

แตการกดัไมปลอยนัน้ คอืการที่
เราลองพยายามทำแบบนีไ้ปสกั ๓-๔ ครัง้
แตยังทำไมไดหรือไมประสบผลสำเร็จ
เราตองเปดใจเปลีย่นทศันคตอิืน่วา จะมวีธิี
ใดทีท่ำใหประสบผลสำเรจ็หรอืได? จะหา
ตัวชวยอื่นมาแกไขปญหาไดหรือไม? แต
เปาหมายยังคงเปนเปาหมายเดิม แตเรา
ตองกดัเอาไว...อยาปลอยมนั

สำหรับผมแลว "ชีวิตเราทุกคน
เราเปนคนสราง ผมอยากใหทุกคนมุงมั่น
ตัง้ใจและเพิม่พนูศกัยภาพของตนเอง อยา
คิดวาตัวเองทำไมไดในขณะที่ยังไมไดทำ
เราตองคดิวาเรากท็ำไดเหมอืนกนั เพราะ
คนปกตเิกดิมามหีนึง่สมอง สองมอืเทากนั
ถาทำไมไดก็ใหมันรูไปและเลือกในสิ่งที่
อยากทำ รวมทัง้รกัในสิง่ทีท่ำ"
       สำหรบัความรกัในวยัเรยีนผมกว็า
มันก็ดีนะ ถาเราใช ในทางที่ถูกตอง
ดงัคำกลาวของ ดร.นศิรา  การณุอทุยัศริิ
กลาววา
    "….เรารูนะวาความรักมันอยูที่ใจแต
เวลาเรยีนเราใชมนัสมอง แตถามนัสมอง
ของคณุยงัไมมวีฒุภิาวะพรอมทีจ่ะมาควบ
คมุจติใจเพราะฉะนัน้อยาม.ี.."

แลวเพือ่น ๆ พี ่ๆ นอง ๆ หละครบั
มีวุฒิภาวะพรอมจะควบคุมจิตใจ...
หรอืยงั ?

หมายที่ทาทายพอสมควร ไมควรจะเปน
เปาหมายทีง่ายหรอืยากจนเกนิไป เพราะ
ถาเปนเปาหมายทีง่ายจนเกนิไปจะทำใหเรา
ไมเกิดความกระตือรือรนในเปาหมายนั้น
และถาเปนเปาหมายทีย่ากจนเกนิไป ถาเรา
ทำไมได กจ็ะทำใหเรารสูกึทอแทหมดกำลงั
ใจ และเรากไ็มสามารถไปถงึเปาหมายทีต่ัง้
ไวได

บานที ่๓ คนหาแรงบนัดาลใจ
สำหรับใครหลายๆ  คนแรง

บนัดาลใจคอืสิง่ทีส่ำคญัอยางมาก เพราะ
แรงบันดาลใจเปรียบไดกับพลังวิเศษที่
ทำใหเรามุงมั่นไปสูความสำเร็จในชีวิตเร็ว
ยิง่ขึน้ ในการคนหาแรงบนัดาลใจหาไดทกุ
ที ่ เชน แรงบนัดาลใจจากตวัเอง ซึง่แรง
บนัดาลใจในขอนีเ้นนไปทางการแขงขนักบั
ตวัเอง  การพยายามทีจ่ะชนะอปุสรรคที่
ขางทางอยูหรือกาวขามขีดจำกัดของตัว
เอง การจะชนะตวัเองนัน้ตองมองจดุเดน
หรือจุดดอยของตัวเองและนำมาพัฒนา
แตมนษุย มกัไมยอมรบัความจรงิ และมกั
จะไมยอมรบัขอบกพรองของตวัเอง การ
แกไขคอื "เราตองเปดใจ"

พบกันอีกครั้งนะครับผมเพรียว'ริคุ คนเดิม ครั้งนี้ผมจะมาบอก
เคลด็(ไม)ลบัทีส่ามารถทำใหทกุคนเรยีนเกงขึน้ ผมนำเรือ่งนีม้าจากหนงัสอื "Push
the limit"  เกงไดไร...ขดีจำกดั ผเูขยีนมดีกีรเีปนดอกเตอร เกยีรตนิยิมอนัดบั
๑จากมหาวทิยาลยัชัน้นำ ดร.นศิรา  การณุอทุยัศริ ิหรอื ดร.ตายเปนหวัหนาหอง
ปฏบิตักิารไมโครอะเรยแบบครบวงจร ศนูยพนัธวุศิวกรรมและ  เทคโนโลยชีวีภาพ
แหงชาต ิ(ไบโอเทค) ในวยัเรยีนเธอมคีวามคดิวา "ไมเคยคดิวาตวัเอง จะสอบเขา
สถาบนัแหงใดไมได"  และเธอกท็ำได ทศันคตใินการทำงาน คอื "Push the limit
เกงไดไร...ขีดจำกัด (เพราะขีดจำกัดมีไวใหกาวขาม)" เคล็ดลับที่ทำใหประสบ
ความสำเรจ็ คอื ประต ู๔ บาน ในการดำเนนิชวีติ ประกอบดวย
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