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โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง

• วัตถุประสงค
1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร และกิจกรรมของโรงเรียน
2. เพื่อใหครู บุคลากร และนักเรียนไดนําเสนอผลงาน ความรู
ทางวิชาการ สาระนารู แนวคิด และประสบการณตางๆ
3. เพื่อเปนสื่อประชาสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ครู นักเรียน
ผูปกครอง และชุมชน
• ที่ปรึกษา
ดร.วรรณชัย รังษี
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รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป
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รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงบประมาณ
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รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล
นางสาวกองแกว คุมทรัพย
ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานบุคคล
• บรรณาธิการ
นางสาวศิริรุง เขียวคลี่

หัวหนางานประชาสัมพันธ

• ผูชวยบรรณาธิการ
วาที่รอยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม

รองหัวหนางานประชาสัมพันธ

• กองบรรณาธิการ
นางสาวศิฐิตา เจนดานกลาง
นางสาวศนีชา วิเดช
นายอภิเชษฐ บุญศรี
นายเกรียงไกร นครพงศ
นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
นายพิชัญญะ หลําสะอาด
นายเศรษฐพัฒน แสนสากล
นายธนภูมิ หินออน

นางโสภา เสือรอด
นางสาวปาริฉัตร ชอชิต
นายอภินันท บุญลอม
นางสาวพัทธนันท ศึกษิต
นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
นางทัศนวรรณ นราดิลก
นางสาวกมลลักษณ ศรีวิเชียร
นายรเมศร พรมแสง

• ฝายภาพ
นายนนทชัย บุญสวัสดิ์

นายนฤทธิ์ ชมงาม

• พิสูจนอักษร
นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
นางสาวศิฐิตา เจนดานกลาง
นายปราโมช สาลี่
นายจีรศักดิ์ สันทาลุนัย
นางสาวเฌอณัฏฐชา หลิมพลอย นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
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ประจําปการศึกษา 2564

บทบรรณาธิการแถลง
สวัสดีคะ มาพบกันกับวารสาร “เพชรกลลา
ฟ า นํ้ า เงิ น ” ฉบั บ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2564
64
ซึ่ ง วารสารฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น ในช ว งการระบาด
บาดด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุโอมิครอน
(Omicron) ในฐานะบรรณาธิการ จึงขอสงความหวงใยมายังผูอาน
ทุกทานใหปลอดภัยจากโรคระบาดในครั้งนี้
วารสารฉบับนี้ไดรวบรวมผลงาน กิจกรรม ชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของโรงเรียน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสูนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน
และทุ ก ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง นั บ เป น สื่ อ กลางเสริ ม สร า ง
ความสัมพันธอันดีตอกัน
ในฐานะสือ่ กลาง “วารสารเพชรกลา ฟา นํา้ เงิน” หวังเปนอยางยิง่ วา
ผูอานทุกทานจะไดรับความรูความประทับใจในเรื่องราวดี ๆ ของพวกเรา
ชาวรัตนราษฎรบํารุง ขอขอบคุณผู ใหขอมูลทุกทานที่มีสวนรวม ทําให
วารสารฉบับนี้เกิดขึ้น และขอเชิญชวนทุกทานเพลิดเพลินและภาคภูมิใจ
กับชาวรัตนราษฎรบํารุงไปพรอมกันคะ
ศิริรุง เขียวคลี่
ครูชํานาญการพิเศษ
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ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง

From the heart of the director

จากใจ...ผู้อ�ำนวยกำร

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในชวงระยะเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมและการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุงมีการเปลี่ยนแปลง
ใหเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว อันไดแกการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลนใหนกั เรียนไดเรียนรูอ ยูท บี่ า น โดยมีคณ
ุ พอคุณแมหรือผูป กครองคอยใหคาํ แนะนํา ดูแลชวยเหลือ
การจัดการเรียนการสอน 2 ระบบ คือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใหนกั เรียนมาเรียนทีโ่ รงเรียน
สลับกับการเรียนออนไลนอยูที่บานวันเวนวัน โดยนักเรียนเลขที่คี่มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ที่เปนเลขคี่
และนักเรียนเลขที่คูมาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ที่เปนเลขคู การดําเนินการดังกลาวนั้น ปญหาเกิดขึ้นบาง
ซึ่งโรงเรียนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโดยมีคุณเจษณี เจริญศรี
เปนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดดําเนินการกําหนดแนวทางการแก ไขปญหา
อยางเต็มกําลังความสามารถเพือ่ ใหการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมและการดูแล ชวยเหลือ
นักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูคุณภาพของนักเรียนซึ่งสอดคลองกับคาเปาหมายที่กําหนดไว
จากการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและความตองการของนักเรียน ผูปกครอง
ในส ว นของการดู แ ลสุ ข ภาพของนั ก เรี ย น ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุงใหปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น
โรงเรียนไดปฏิบัติตามมาตรการการปองกันตามกําหนดจากกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด
โดยไดรบั การสนับสนุน และชวยเหลือจากบุคคลและองคกรตาง ๆ ไดแก ส.ส. อัครเดช วงษพทิ กั ษโรจน
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร เขต 4 จังหวัดราชบุรี อําเภอบานโปง โรงพยาบาลบานโปง เทศบาลเมืองบานโปง
องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี สมาคมศิษยเกาครู-ผูปกครองรัตนราษฎรบํารุง ชมรมครูเกา
โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง เครือขายผูปกครอง คณะกรรมการสภานักเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ตลอดจนกลุมจิตอาสาเสนดาย โรงเรียนจึงมี
ความมั่นใจวานักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะปลอดภัยและผานพนวิกฤติโรคระบาด
ครั้งนี้ไปได
นอกจากนี้ กระผมขอเรียนใหทุกทานทราบวาโรงเรียนไดดําเนินการจัดซื้อที่ดินซึ่งอยูติดกับที่ดินเดิมของโรงเรียน เพื่อใชเปน
สถานที่ในการจัดการศึกษาเพิ่มเติม มีเนื้อที่ 149.5 ตารางวา งบประมาณในการจัดซื้อที่ดิน เปนจํานวนเงิน 3,049,360.00 บาท (สามลาน
สี่หมื่นเกาพันสามรอยหกสิบบาทถวน) ซึ่งมาจากเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค ในการจัดซื้อที่ดินตั้งแตสมัยทานผูอํานวยการอนันต บุญแตง
จนถึงปจจุบัน และเงินบริจาคจากสมาคมศิษยเกา ครู-ผูปกครองรัตนราษฎรบํารุง ซึ่งมี รองศาสตราจารยวรพล มูระพันธ เปนนายกสมาคมฯ
จํานวนเงิน 1,700,000.00 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) กระผมขอขอบพระคุณทานผูปกครองนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุน และดูแลชวยเหลือในการบริหารจัดการของโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
สามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่นดวยดีเสมอมา
ทายนี้ ขอเปนกําลังใจใหกบั ลูกนักเรียนทุกคนใหสามารถศึกษาเลาเรียนในชวงสถานการณวกิ ฤติของโรคระบาดในครัง้ นี้ไดอยางมีความสุข
และขออวยพรใหลูกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 ซึ่งจะจบการศึกษาในปการศึกษานี้ประสบความสําเร็จดังความปรารถนาทุกประการ
ตลอดจนสามารถเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยตามความประสงค ไดทุกคน

จากใจ...รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
Deputy Director of Budget Management Group

เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงใช้รปู แบบการเรียนรูแ้ บบออนไลน์ (Online)
เป็นหลัก ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้
ขอให้นักเรียนทุกคนมีความมานะ พยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
และเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ทั้งในและนอกห้องเรียนให้มากที่สุด
เพื่ อ พั ฒ นาตนเองอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพให้ ค งคุ ณ ค่ า ของเพชรแห่ ง
รัตนราษฎร์บำ� รุง
ท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ทุกคน และขออวยพรให้นกั เรียนค้นพบแนวทางใน การศึกษาต่อ
ตามความถนัดและสนใจของตนเอง สามารถเข้าศึกษาในคณะวิชา
สถาบัน หรือมหาวิทยาลัยทีต่ นเองใฝ่ฝนั ขอให้นกั เรียนและครอบครัว
มีสขุ ภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  และประสบความสุข
ในปีเสือทองตลอดปีและตลอดไป
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จากใจ...
รองผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล

สวั ส ดี นั ก เรี ย นรั ต นราษฎร์ บ� ำ รุ ง ทุ ก คน สิ่ ง ที่ ค รู
อยากจะกล่ า วกั บ ลู ก รั ต นฯ ทุ ก คน คื อ อยากให้ ทุ ก คน
มี เ ป้ า หมายของชี วิ ต ซึ่ ง เป้ า หมายของชี วิ ต นี้ คื อ สิ่ ง ที่ เ รา
ให้ ค วามส� ำ คั ญ และเต็ ม เปี ่ ย มด้ ว ยแรงปรารถนาอย่ า ง
แรงกล้ า อั น จะน� ำ มาซึ่ ง แรงบั น ดาลใจในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
ของตนเอง เพื่ อ ท� ำ ให้ สิ่ ง นั้ น เกิ ด ขึ้ น จริ ง ในอนาคต
2

Deputy Director of Personnel Management Group

สามารถใช้เป็นเข็มทิศทางในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินชีวิต
ของตนเองที่ ชั ด เจนได้ ถึ ง แม้ ใ นปั จ จุ บั น เป้ า หมายของชี วิ ต
จะเป็นเพียงแค่ภาพฝันในจินตนาการ แต่เชื่อว่าหากเราไม่ทิ้ง
เป้ า หมายสั ก วั น สิ่ ง ที่ อ ยู ่ ใ นจิ น ตนาการของเรานั้ น จะสามารถ
เป็นความจริงได้อย่างแน่นอน
สุดท้ายนี้ อยากให้ลูก ๆ ทุกคน ใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัย
ของตนเองอย่างมีความสุข เรียนให้เต็มที่ เล่นให้สนุกสนาน
และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย

จากใจ...รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
Deputy Director of Academic Management Group

ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโลกและประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่การเรียนรู้
ของนั ก เรี ย นทุ ก คน โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ� ำ รุ ง กลุ ่ ม บริ ห ารวิ ช าการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงวิกฤตการณ์ดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนสนุกสนานกับการเรียนรู้ รู้จักที่จะใฝ่หา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สามารถน�ำความรู้ความเข้าใจ
ทีแ่ จ่มแจ้ง ไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ มีเจตคติทดี่ ตี อ่ การเรียน และถูกต้อง
ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง
ให้ปลอดภัยจากโรคภัยทุกชนิด
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รองผอ.กลุ่มบริหา

จากใจ...

รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
Deputy Director of General Management Group

เรียน ท่านผู้อ่านวารสารโรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ำรุงที่เคารพรักทุกท่าน
ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับลูก ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทุกคน
ที่ศึกษาเล่าเรียนจนส�ำเร็จหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 นี้ และขออ�ำนวยพรให้ลูก ๆ
นักเรียนทุกคนประสบความส�ำเร็จในการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ หรือประกอบอาชีพ
ตามที่ได้มุ่งหวังไว้ทุกประการ
ในฐานะที่รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปซึ่งได้รับมอบนโยบาย และ
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านจากท่ า นผู ้ อ� ำ นวยการ ขอน� ำ เรี ย นให้ ทุ ก ท่ า นทราบว่ า
ในปีก ารศึ ก ษา 2564 ที่ผ ่า นมา ประเทศไทยยัง คงต้อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤตการณ์
การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง
หากแต่ ด ้ ว ยความร่ ว มแรงร่ ว มใจของบุ ค ลากรทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ จึงส่งผลให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยตลอดมา
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ทั้ ง นี้ ข อฝากความปรารถนาดี ไ ปยั ง ท่ า น
ผู้ปกครองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกท่านให้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันฯ
ดั ง กล่ าวอย่ างเคร่ ง ครั ด ต่ อไปเพื่ อความปลอดภั ย
ของทุ ก คน และท้ า ยที่ สุ ด นี้ โรงเรี ย นขอยื น ยั น กั บ
ทุกท่านว่าจะปฏิบัติงานเพื่อดูแลและป้องกันนักเรียน
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ก� ำ ลั ง
ความสามารถ เพื่ อ ให้ ทุ ก ท่ า นมี สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรง
และปลอดภัยตลอดไป
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร์ บ� ำ รุ ง
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รางวัลแหง

ขอแสดงความยินดีกับผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดีเดน ที่ ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อสงเสริม
ยกยอง พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบ และเปนแบบอยางที่ดีแกบุคคลอื่น สรางขวัญกําลังใจ
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางเต็มกําลังความสามารถ
มีรายชื่อดังตอไปนี้

ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน
ที่ ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
• ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ดีเดน
นายพลวัฒน รุจยากรกุล

• ประเภทครูผู้สอนดีเด่น

นางเณรดา รังษี
นายปัญญา เกตตะรังศรี
นางจุฑารัตน์ สุขเสรี
นางสมรวย แซ่ภู่
นางสาวนันทิยา ลักษิตานนท์

นางสาวจินดาพร เจริญธรรม
นายอภินันท์ บุญล้อม
นางสาววาสนา สุกใส
นายสมทรง วงษ์ถาวรเรือง
นางจ�ารัส สุวรรณา
นายธนชัย พงษ์นาค
นางส่งศรี โตนุ่ม

• ประเภทบุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น
ลูกจ้างประจ�า ดีเด่น
นายนิพนธ์ ชมหอม

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2564
ที่ ไดรับการคัดเลือกจากเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

• ประเภทครูผู้สอนดีเด่น

นางสาวศิฐิตา เจนด่านกลาง
นางสาวเฌอณัฎฐ์ชา หลิมพลอย
นางกรรณิการ์ สุดฮะ
นางสาวศิริกุล พิทักษ์รักชาติ
นายกฤษณะ แก่งาม
นางสาวสิรินธร พรประดิษฐ์
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นางพรทิพย์ โพธิ์เอม
นางสาวเนตรนภา ลิ้มไพบูลย์
นางดารารัตน์ เพิ่มโสภา
นางวาสนา พงศ์ลักษมาณา
นางสาวสุปราณี สนองค์
นายสิวราช อินตะวิชัย
นายกฤติเดช ประชานุกูล

นางสาวทิฆัมพร สุขปาน
นางพเยาว์ มโนรมณ์
นายดิเรก สุวรรณา
นางณัฎฐินี เพิ่มพูล
นายสมชาติ ฤทธิเพชรอัมพร
นางสาวปาริชาติ กมลยะบุตร
นายเกรียงไกร นครพงศ์

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดน ประจําปการศึกษา 2564
ที่ ไดรับการคัดเลือกจากเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี

• ประเภทบุคลากรในสถานศึกษาดีเด่น
ลูกจ้างประจ�าดีเด่น
นายส�าราญ หลวงจอก
ครูอัตราจ้างดีเด่น
นางสาวนิตยา ศรีสุชา
เจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวณัฐชนา ค�าไก่

• ประเภท Young Teacher Awards 2020
นางสาวสุภาพร เกษตรลักษมี
นางอัญชลี ณ นครพนม
นางสาวชยมล โลหะชุมพล
นางสาววิริยา ศิลสวัสดิ์
นางสาวธริญา สังขลักษณ์
นางทัศนวรรณ นราดิลก
ว่าที่ร้อยตรีพงศภัค เพ็งหนู
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ครดู ขี องแผนดินทไี่ ดร บั คัดเลอื กจา

ครดู ขี องแผน ดนิ

• ครูดีของแผ่นดิน

นายอภินันท์ บุญล้อม
นางสาวเฌอณัฏฐ์ชา หลิมพลอย
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม

นางสาวปาริฉัตร ช่อชิต
นางสาวธนวรรณ เมฆแดง
นางสาวจินดาพร เจริญธรรม

การประกวดนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย น
การสอนในสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของ
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
• ดร.พลวัฒน รุจยากรกุล
(รองผู้อ�านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ)
ไดรับรางวัลระดับ ดีเยี่ยม
ดานการบริหารจัดการของสถานศึกษา
• วาที่รอยตรีหญิงรัชนี เที่ยงลิ้ม
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)
ไดรับรางวัลระดับ ดีเดน
ดานการจัดการเรียนการสอน

นางสาวสรินธร พรประดิษฐ์
นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่
นางสาวณัชปภา ภักตร์วิลัย

ผลการคัดเลือกครูเขารับรางวัล
โครงการครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 19 ระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จากสํ า นั ก งาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี
• ครูชาญณรงค เพ็ชรไทย
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• ครูนภาภรณ เพียงดวงใจ
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

• นายเศรษฐพัฒน แสนสากล
ไดรับรางวัลระดับ ดีเดน
ดานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรี ย นรั ต นรำษฎร บ� ำ รุ ง
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ห้องเรียนพิเศษและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�าให้นักเรียน ไม่สามารถ
มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้ งานห้องเรียนพิเศษและการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ EIS จึงได้จัดกิจกรรม
ค่ายออนไลน์ เพื่อเสริมทักษะให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระหว่าง วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2564
โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจดังนี้
1 กิจกรรมค่ายออนไลน์เสริมทักษะ สําหรับหลักสูตรหองเรียนพิเศษ
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป 1-3
2 กิจกรรมค่ายออนไลน์เสริมทักษะ สําหรับหลักสูตรหองเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
3 กิจกรรมค่ายออนไลน์เสริมทักษะ
สําหรับหลักสูตรหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
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โรงเรี ย นรั ต นรำษฎร บ� ำ รุ ง
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แนะนำบุคลากร

Rattanarat Bamrung School
นางสาวจุฑาวรรณ พีรชัยเดโช

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตางประเทศ
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขา/วิชา ภาษาตะวันออก (ภาษาจีนธุรกิจ)
• มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

นายนพรัตน สัตยซํ้า

นายธวัชชัย ดีรัมย

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาตางประเทศ
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขา/วิชา ภาษาอังกฤษ
• มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
• สาขา/วิชา ประวัติศาสตร
• มหาวิทยาลัย รามคําแหง

นางสาวชณิตตา จินตศิริกูล

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
• ปริญญาตรี วิทยาศาตรบัณฑิต
• สาขา/วิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

นางสาวทิฐินันท ศูนยพลอย

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(แนะแนว)
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขา/วิชา การแนะแนว
• มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
8

นางสาวพนิดา นราศรี

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(แนะแนว)
• ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
• สาขา/วิชา จิตวิทยาการแนะแนว
• มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ

Rattanarat Bamrung
School

สภานักเรียน
ผลการเลือกตั้ง

รวมนํ้าใจ..

สูภ ยั โควิด-19

โรงเรี ย นรั ต นรำษฎร บ� ำ รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1
่ี รึกษา คุณครู ปัณฑ์ชนิ ต ศรีสุข
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายอันดา ภุชงเจริญ 2. เด็กชายสิรภพ สันทัด 3. นายภคพล พุมแยม 4. นายปยังกูร บอทรัพย
5. เด็กชายธนภัทร กอจิตตวนิจ 6. เด็กชายณัฐพัชร พรหมสาขา ณ สกลนคร 7. เด็กชายชนาธิป ธงเพ็ง
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอนัญญา วองพานิช 2. เด็กหญิงสุภานัน ไชยราช 3. เด็กหญิงวริยา ธรรมจง
4. นางสาวพิชชาณัณณ จินตเจริญ 5. นางสาวณิชาภัทร ศรีราจันทร 6. นางสาวญาณิศา ตาระคํา
7. นางสาวชญานนันท ฐิติรัชตธนกุ

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสิรวิชญ จิตรอิ่ม 2. เด็กชายนพคุณ สุวรรณวร 3. เด็กชายธนกร มาจิ้งหรีด
4. เด็กชายณัฐพล พวงมาลัย
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวสุพิชญา แซลี้ 2. นางสาววรรณวิษา ตันทเตมี 3. นางสาวพิชญาภา คงสบาย
4. นางสาวปุณยนุช เที่ยงออน 5. เด็กหญิงนภสร มูลจันทะ 6. เด็กหญิงณภัชชมน กลิ่นเพย 7. นางสาวชวันรัตน ชาติพิศาล
8. นางสาวจันทรเจา แยมอุม
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2

่ี รึกษา คุณครู คํารณ ผึ่งผาย คุณครู ณิชวรรณ จันอ้น
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์ แสประเสริฐสม 2. เด็กชายวัชร ยางเยี่ยม 3. เด็กชายปวริศ อบเชย
4. เด็กชายคุณานนท โรจนธรรมรักษ 5. เด็กชายกนกพล ศรีวงษา
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงสุกฤตา เผือกพูล 2. เด็กหญิงลัลภลลิต พิมพสุวรรณ 3. เด็กหญิงปนปณัฎฐ มณีขัติ
4. เด็กหญิงนราพร รักงาม 5. เด็กหญิงธมน เจริญสิน 6. เด็กหญิงณัฐสุกาญ มณีโชติ 7. เด็กหญิงญาตาวี ดวงดีมีศักดิ์

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงฐานิสรา เชี่ยวชาญ 2. เด็กหญิงจิรนันท ญาติกลาง 3. เด็กหญิงกิตติมณี ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงกมลชนก พลอยมุกดา 5. เด็กชายศิวกร โหมดแจม 6. เด็กชายยศพัฒน ปลืม้ จิตร 7. เด็กชายธารากาญจน ปยพันธเพทาย
8. เด็กชายธวัชชัย พลศักดิ์ 9. เด็กชายธนกร ใจซื่อ 10. เด็กชายจิรภาส สุดสาคร 11. เด็กชายกันตกวี กลมศิลปสิริ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอาทิตยา เย็นกลม 2. เด็กหญิงอริษา ทองศรี 3. เด็กหญิงสุธาริน เนตรสน
4. เด็กหญิงสโรชา ขาวขํา 5. เด็กหญิงศตนันท ปะทิ 6. เด็กหญิงมนัสษญา บุตรสาเนตร 7. เด็กหญิงภัทรพิชา ตาลเจริญ
8. เด็กหญิงพิชญา ใจซื่อ 9. เด็กหญิงธมลวรรณ ทองเมือง 10. เด็กหญิงณัทธมนกาญจน สุขปราณ
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3

่ี รึกษา คุณครู อาคม ชาญเดช คุณครู จุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายวรภัทร โรจนธรรมเจริญ 2. เด็กชายภูผา ศิลปสอน 3. เด็กชายนาวิน ปอมอารี
4. เด็กชายนพรัฐ วิมุกตะลพ 5. นายธีรเดช อยูสุข 6. เด็กชายณวัฒน รูปอวน 7. เด็กชายชาญชัย เทียมเจริญ
8. เด็กชายกันตพงษ พุตติ 9. นายกนก มีประวัติ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงสุภาวดี วรภากรณ 2. เด็กหญิงสุธาทิพย ทองแถบ 3. เด็กหญิงสลิลทิพย แดงสา
4. เด็กหญิงศิริยุภา มวงสวย 5. เด็กหญิงวรัทยา วัดกลีบ 6. เด็กหญิงมนัญชยา สนิทชน 7. เด็กหญิงปลิตา เพชรศุทธิพงศ
8. เด็กชายวรภัทร โรจนธรรมเจริญ

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายวรวัฒน ทองศรี 2. เด็กชายรัชพล วงคผาด 3. เด็กชายภีรพันธ สุวรรณฉวี
4. เด็กชายนิธิภัช โลหะการก 5. นายนฐกร จันทรเวช 6. เด็กชายธานี ทองเปลว 7. เด็กชายณัฐกิตติ์ คําทอน
8. เด็กชายกนิษธพงศ จันทรเปรม
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงสุปรียา เชี่ยวชาญ 2. เด็กหญิงสุทธิชา สมศักดิ์ 3. เด็กหญิงโยษิตา เจริญธรรม
4. เด็กหญิงมณฑารพ ทัดไท 5. นางสาวปติญาณ จตุรวิทยกุล 6. เด็กหญิงธัญจิรา แซตัน 7. เด็กหญิงฑลิกา อุสาหะ
8. เด็กชายสันติ สีมาทอง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4
่ี รึกษา คุณครู สุปราณี สนองค์
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงจิรวดี ศรีคํา 2. เด็กหญิงเกศกนก คําวัตร 3. เด็กหญิงกมลวรรณ เมืองเจริญ
4. เด็กชายอัครเดช สุทธิโอฬาร 5. เด็กชายศุภชัย สุวรรณลิขิต 6. เด็กชายพิพัฒน จันทรเพ็ง 7. เด็กชายชลิต ศรีพุฒิพงศ
8. เด็กชายกรณาธิป อินจนา
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอรณิชา ผมหอม 2. เด็กหญิงสุวิชาดา ชัยบัณฑิต 3. เด็กหญิงสุชาวลี เต็งมณี
4. เด็กหญิงศุภสุตา เหมณี 5. เด็กหญิงเวธนี พุทธา 6. เด็กหญิงปวริศา ศรีสงสาร 7. เด็กหญิงนุชรดี ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงธิติพร กันยา 9. เด็กหญิงธนัญธิตา เจริญสุข 10. เด็กหญิงชาลิสา จําปารัตน

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสิทธิชัย เหลาเหมมณี 2. เด็กชายวิษณุ จันทรพลู 3. เด็กชายชุติพงศ ประวัติเจริญวิทย
4. เด็กชายคณิศร สิงสิม
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงสุภารัตน ทองศรี 2. เด็กหญิงศุภิสรา คะเลียงรัมย 3. เด็กหญิงศุภสิริ เข็มทอง
4. เด็กหญิงมุทิตา วรสุทธิ์พิศาล 5. เด็กหญิงพรลภัส หยาดคํา 6. เด็กหญิงเนตรชนก กลิ่นขจร 7. เด็กหญิงธีรตา สวัสดี
8. เด็กหญิงจิราวรรณ จันทรบาง 9. นางสาวกนกอร มาลา
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5

่ี รึกษา คุณครู พัทธนั นท์ ศึ กษิต คุณครู นาตยา แซ่เตียว
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงญาณิศา สุดแนน 2. เด็กหญิงจิตรลดา นพพากูล 3. เด็กชายธนบดี มารศรี
4. เด็กชายสุวรรณภูมิ วอนเทียน 5. เด็กชายภคนภ ลัดดาวัลย 6. เด็กชายวิรุฬห โพธิ์ไทย 7. เด็กชายบารมี ผามารถเมือง
8. เด็กชายธีรนันท มิ่งชูพันธ 9. เด็กชายธนกฤต มาเร็ว
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงชนาภา บุตตาพวง 2. เด็กหญิงอัญชิสา ทองเปลว 3. เด็กหญิงอนิลทิตา ตาลเชื้อ
4. นางสาวศิริรัตน คิ้มแหน 5. เด็กหญิงวริยาณัฏฐ บัวจันทร 6. เด็กหญิงปณฑิตา แซอื๊อ 7. เด็กหญิงเบญจวรรณ สิทธิพฤกษ
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ แผนทอง 9. เด็กหญิงทิฆัมพร พวงอินทร 10. เด็กหญิงณัฐวดี รอดระบูรณ

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสราวุท ยั่งยืน 2. เด็กชายรพินทร โอภาส 3. เด็กชายพิรัชยภณ เชิสภู
4. เด็กชายพิชุตม เอี่ยมสุองค 5. เด็กชายพงศรัชฏ พิมเสน 6. เด็กชายนภัส พุทธา 7. เด็กชายธนกฤต มาเร็ว
8. เด็กชายณัฐวัฒน คําหอม 9. เด็กชายณัฏฐพล ปรีดี 10. เด็กชายชนาธิป งวนหอม 11. เด็กชายคฑาธร ชื่นใจ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอิศราภรณ ทันใจชน 2. เด็กหญิงศรุตา กาญจนอโนทัย 3. เด็กหญิงวิชุดา เทพทอง
4. เด็กหญิงวริศรา ไยยธรรม 5. เด็กหญิงวนิรฎา วรวงศ 6. เด็กหญิงมณฑกานต เผาพบสุข 7. เด็กหญิงปยะธิดา ขันขาว
8. เด็กหญิงปภาวินท สังขสัตย 9. เด็กหญิงกัญญาณัฐ รักษาอินทร 10. เด็กชายอดิศร ตุนอินทร
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6

่ี รึกษา คุณครู เกรียงไกร นครพงศ์ คุณครู นารีรต
ั น์ สุขผลผลา
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสิทธิชัย กลั่นขํา 2. เด็กชายรักขิต เซี่ยงวอง 3. เด็กชายธีรพงศ ชางลอย
4. นายธนกร ทิพยวงศา 5. เด็กชายจิรวัฒน สาเนียม 6. เด็กชายกฤษดา ออนแชม 7. เด็กหญิงกันตกมล ตวนเครือ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงธัญวรรณ รอดเขียว 2. เด็กหญิงศุภวรรณ โฉมหงส 3. เด็กหญิงศรุตา โลนุชิต
4. เด็กหญิงวริชศรา เจริญรักษา 5. เด็กหญิงภิญญดา เอิกเชื้อ 6. เด็กหญิงปยฉัตร เนียมสวัสดิ์ 7. เด็กหญิงนารีรัตน กํามะนี
8. เด็กหญิงธวัลรัตน ศรีสําราญ 9. เด็กหญิงทยิดา บุตรศรีดวง 10. เด็กหญิงชีวาพร บุญวิธวาเจริญ

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงทักอักษร อินแสน 2. เด็กหญิงณัฐิยากร จันทรเปรม 3. เด็กหญิงเกศรา ปลาบูทอง
4. เด็กชายเอกราช ปูเเกว 5. เด็กชายอัมรินทร ติ่งตอย 6. เด็กชายอภินันท แซโงว 7. เด็กชายศุภกร สวนนพคุณ
8. เด็กชายศรีเธนต สุขเกษม 9. เด็กชายรัชชานนท นิลแท 10. เด็กชายภพสิษฐ ไชสายัณห 11. เด็กชายทศพร นาชัยฤทธิ์
12. เด็กชายจิรพัฒน เทียนเครือ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงปาริตา พริ้งประยูร 2. เด็กหญิงอรวรา จันทรทอง 3. เด็กหญิงอทิยา ทาผา
4. เด็กหญิงมนัญญา สุธรรมมา 5. เด็กหญิงอภิณหพร รักขาเกิด 6. เด็กหญิงพิมลพรรณ ปาออน 7. เด็กหญิงเปมิกา ปานเกษม
8. นางสาวบุญญิสา สวนลา 9. เด็กหญิงธัญชนก จันทรมา 10. เด็กหญิงธรรญชนก ยังอยู
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7

่ี รึกษา คุณครู วรพล พันธนี ยะ คุณครู สมชาติ ฤทธิเพชรอัมพร
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงกนกอร นุชเครือ 2. เด็กชายธนพงศ จารุง 3. เด็กชายสุวิทย สุวรรณประเสริฐ
4. เด็กชายศุภวิชญ เฮงจินดา 5. เด็กชายรังสิมันตุ โสภา 6. เด็กชายภัทรพล เข็มเพ็ชร 7. เด็กชายปยะวัฒน อยูสา
8. เด็กชายณัฐพล กัญญา 9. เด็กชายนนทวัฒน ศรีบัวโรย 10. เด็กชายจตุพล คลองแคลว 11. เด็กชายกลวัชร พันศรี
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอังศณา ทองเปลว 2. เด็กหญิงสิริวิมล เทศทรัพย 3. เด็กหญิงมณีกานต ตระกูลดี
4. เด็กหญิงธนิดา อั้นอยู 5. เด็กหญิงฐิติรัตน ทรัพยสงา 6. นางสาวฐาณัฐดา ใจเฉย 7. เด็กหญิงชรินรัตน มูลเมือง
8. เด็กหญิงจินตนา โกโลย 9. เด็กหญิงเกตสิรินทร สุระคําแหง 10. เด็กหญิงกาญจนา ศรีราคํา

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ โพธิ์เอี่ยม 2. เด็กหญิงกชวรรณ วองวิไล 3. เด็กชายนันทิวรรธน พิศสุวรรณ
4. เด็กชายสุกลวัฒนสุขสะอาด 5. เด็กชายวชิรพล คมกลา 6. เด็กชายภูวราดล พรอมใจ 7. เด็กชายพัชรพล วงศพิศสุวรรณ
8. เด็กชายปยะวัฒน ดวงสงาศรี 9. เด็กชายเตวิท จันทรเนียม 10. เด็กชายจักรพันธุ เอี่ยมโยธา 11. เด็กชายกัณฐพงษ พจชนาถ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงสุวิชญา ทองดอนพวน 2. เด็กหญิงสาธกา อนันตสุข 3. เด็กหญิงแพรวลีลักษณ จีนยิ้ว
4. เด็กหญิงนวิยา ราชวงศ 5. เด็กหญิงธนัญญา จันทรเปรียง 6. นางสาวฐิตดา ยอดรัก 7. เด็กหญิงโชติรส จันทรประเสริฐ
8. เด็กหญิงจิวะลา 9. เด็กหญิงคนึงนิตย อมเครือ 10. เด็กหญิงกุกกิ๊ก
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8

่ี รึกษา คุณครู จินดา ด้วงเดช คุณครู ปราโมช สาลี่
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงชลธิชา ทองประเพียร 2. เด็กหญิงกุลประภัสสร วิริยาลัย
3. เด็กชายณภัทรบดินทร ชูชัยวุฒิพงศ 4. เด็กชายสุนิรันดร สุวรรณประเสริฐ 5. เด็กชายภัทรพล สังฆมณี
6. เด็กชายปฏิพัทธิ์ คูเมือง 7. เด็กชายนานนที กมลพัฒนานันท 8. เด็กชายธนสาร ยางสวย 9. เด็กชายณาศิส หนองทราย
10. เด็กชายจีรภัทร ศีลานันท 11. เด็กชายคณิศร ศิริสวัสดิ์
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงสุภาพร รัตนวงศภักดิ์ 2. เด็กหญิงสุชานาถ อินทรขอม 3. เด็กหญิงศลิษา คํามี
4. เด็กหญิงมาริษา เปรมพุม 5. เด็กหญิงพิชยนันท เจริญสุข 6. เด็กหญิงเบญญาภา นาคอนันตศิลป
7. เด็กหญิงธนพร เชิง 8. เด็กหญิงทิพยมณฑา สายสิทธิ์ 9. เด็กหญิงธนภรณ แชมชื่น 10. เด็กหญิงณัฐธิดา ตันโต

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสุวัชร ขวยมี 2. เด็กชายสรยุทธ ทรัพยแตง 3. เด็กชายระพีพัฒน ยางสูง
4. เด็กชายพิพฒ
ั น อนันตริยกุล 5. เด็กชายปยะบุตร ศรีสงั วร 6. เด็กชายปวิชญา บอคํา 7. เด็กชายธีรเมธ คําดี 8. เด็กชายตนัย นอยอุดม
9. เด็กชายชวลิต โพสะ 10. เด็กชายจักริน ศรีแดง 11. เด็กชายกองภพ คงกะพันธ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงสุตาภัทร หันชะนา 2. เด็กหญิงศันศนีย สังขทอง 3. เด็กหญิงวรารัตน พุทธา
4. เด็กหญิงมนัสวี เกษมไพบูลย 5. เด็กหญิงปาริฉัตร วันอิ่ม 6. เด็กหญิงธวิรดา สุวรรณ 7. เด็กหญิงณัฐณรี ผานาค
8. เด็กหญิงณภัทร ศิริวาท 9. เด็กหญิงจริยา สีลารักษ 10. เด็กหญิงกนกกร วงศสุวรรณ
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9

่ี รึกษา คุณครู จักรพันธ์ แจ้งใจดี คุณครู อมรรัตน์ วงศ์ สะอาด
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสุวพัชร โพธิ์วัฒนาดิลก 2. เด็กชายพุฒิพงศ จันทรเผื่อน 3. เด็กชายพัชรพล จารุขันธ
4. เด็กชายนนทพัฒน ศรีวิพัฒน 5. เด็กชายธนากร กํ่าดี 6. เด็กชายณัฐพล แสงฮวด 7. เด็กชายชัยมงคล จันทรอน
8. เด็กชายจีรพันธ บุญชวย 9. เด็กชายกวินภพ ตันโต
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงเอมอร คนบุญ 2. เด็กหญิงอรุณี สงวนทรัพย 3. เด็กหญิงอฐิติยา ใจซื่อ
4. เด็กหญิงภูสุดา ชาวนา 5. เด็กหญิงปณิตา วุฒิจันทร 6. เด็กหญิงทัศนีย จีวะ 7. นางสาวณัฏฐกานต เข็มเพ็ชร
8. เด็กหญิงชนาภัทร บุญพริ้ง 9. เด็กหญิงกัญญารัตน นอยเคียง 10. เด็กหญิงกนกพรรณ รอดคลํ้า

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายอัครพนธ บุญอยู 2. เด็กชายศุภโชค แจมเหมือน 3. เด็กชายวุฒิเมธ ดาเปรม
4. นายภูผา พันเปรม 5. เด็กชายพากเพียร นอยมี 6. เด็กชายนวพรรษ จิรทีปตวรโชติ 7. เด็กชายธันวา เปลี่ยนขํา
8. เด็กชายธนกฤต ภูมิวงศพิทักษ 9. เด็กชายณัฐดนัย เอี่ยมมะเฟอง 10. เด็กชายจิรเมธ ตาลเจริญ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอุไรพร ผิวขํา 2. เด็กหญิงอรรัมภา แตงทอง 3. เด็กหญิงปณฑารีย ทองดี
4. เด็กหญิงเบญญาทิพย ลิ้มมั่ง 5. เด็กหญิงณัฐติมา กิจสมฝน 6. เด็กหญิงจิราพรรณ คลองแคลว 7. เด็กหญิงกัลยา คลายสิงหโต
8. เด็กหญิงกนกวรรณ ธงเพ็ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10

ี ชนก แจ่มใส คุณครู สมรวย แซ่ภู่
่ี รึกษา คุณครู ชพ
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี ทันสมัย 2. เด็กหญิงญาติกา สุธาพจน 3. เด็กหญิงกิรนันท บุตรคํา
4. เด็กชายอนุรัตน นพพลั้ง 5. เด็กชายศิรสิทธิ์ แดงตั้ง 6. เด็กชายภรัณยู นิลบุตร 7. เด็กชายภาณุพัส บัวเจก
8. เด็กชายพีรพัทร ยะนิล 9. เด็กชายนิรินธน อูตะเภา 10. เด็กชายนพพล เหลื่อมเมฆ 11. เด็กชายธีรภัทร แยมศิริ
12. เด็กชายชวัลวิทย องควิทยา 13. เด็กชายชญานนท รุงสวาง
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงบุญญากานต อุนชุโร 2. เด็กหญิงสุมิตรา แพงผล 3. เด็กหญิงสุกัญญา บัวคํา
4. เด็กหญิงสโรชา เอมโอด 5. เด็กหญิงศิริประภา ฟกโต 6. เด็กหญิงพิมุกด มุงชมกลาง 7. เด็กหญิงพรรวษา แวนแกว
8. เด็กหญิงปาณิศา ทองเย็น 9. เด็กหญิงธีรดา งํ้าตั้ว 10.เด็กหญิงทิพรดา หอมเย็น

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสุภิญโญ ธนิกกุล 2. นายศราวุธ พุมมวง 3. เด็กชายรุงกิจ นาคปาน
4. นายภัสกร บํารุงจิตร 5. เด็กชายพัฒธนะพงษ สุดเขียว 6. เด็กชายนิติภูมิ โพธิ์เจริญ 7. เด็กชายนนทพัทธ เจริญธรรม
8. เด็กชายธันฐภัทร ซวเขียวชุมพล 9. เด็กชายธนเดช จันทรออน 10. นายฐากูร ผานาค 11. เด็กชายชนภัทร ยะนิล
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอารียา มีใย 2. เด็กหญิงธิมาพร ไชยสุระ 3. นางสาวณัฐพร อรามพรรณ
4. เด็กหญิงฐานิต สิงหถม 5. เด็กหญิงจันทกานติ์ วันเพ็ญ 6. เด็กหญิงกรกมล ยางสวย
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/11
่ี รึกษา คุณครู จีรศั กดิ์ สั นทาลุนัย
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายรัฐภูมิ แจงสุวรรณ 2. เด็กชายมั่งมี ศรีสุข 3. เด็กชายภาสกร หลอพันธ
4. นายภาคภูมิ วราศิลป 5. เด็กชายธีรภัทร เพชรสน 6. เด็กชายฐิติ ใจซื่อ 7. เด็กชายจักริน พุมศิริ 8. เด็กชายกฤษฎา พุกเปลี่ยน
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอัญชิสา ลาโม 2. เด็กหญิงวริศรัณย พุทธฉันท 3. เด็กหญิงภาพิชชา ขุนเศรษฐี
4. เด็กหญิงพัชรา มะมม 5. เด็กหญิงประนัตดา ภุมมี 6. เด็กหญิงนันทนภัส จุฑาจําเริญ 7. เด็กหญิงกิตติภา นาคทิพวรรณ

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กชายสรศักดิ์ แสวงทอง 2. เด็กชายศุภโชค กําแพงจันทร 3. เด็กชายศรายุธ เผือกออน
4. นายวรพลติ๋วงาม 5. เด็กชายภัทรดนัย มีบุญ 6. เด็กชายปุณณภพ กอนทองคํา 7. เด็กชายปภังกร เกษเจริญ
8. เด็กชายธีรธวัช เย็นกลม 9. เด็กชายธนกฤต โมออน 10. เด็กชายชาญณรงค สิงหรัมย 11. เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองเปลว
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา ประเสริฐ 2. เด็กหญิงวริษฐา พยอมหอม 3. เด็กหญิงวรวรรณ จุยวัน
4. นางสาวผกามาศตันเจริญ 5. เด็กหญิงบุรัสกร คลองแคลว 6. เด็กหญิงทิฆัมพร ดวงกําเนิด 7. เด็กหญิงชุติกาญจน อธิกุลรัตน
8. เด็กหญิงชลธิชา จันทรี 9. เด็กหญิงชลณิฌา สวัสดี 10. เด็กหญิงกาญจณา พุทธวิลัย
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/12

่ี รึกษา คุณครู ทฆ
ิ ม
ั พร สุขปาน คุณครู กรรณิ การ์ สุดฮะ
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงญาณสิรี คินาสิน 2. เด็กหญิงกมลพร สารเจริญ 3. เด็กชายอลงณกฎ ชวงโชติ
4. เด็กชายศุภกร ชัยโชค 5. เด็กชายวีรภัทร รอดระบูรณ 6. นายยุทธภูมิ หาวหาญ 7. นายปรเมศ มั่นคง
8. เด็กชายปริณวัฒน สมมุติรัมย 9. เด็กชายธีรพล ทั่งจันทร 10. นายไตรภพ สมบัติคุโณปการ 11 .เด็กชายคุณากร จําศิริ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงวริศรา ตั้งสิทธิ์เสรีวงศ 2. เด็กหญิงอภิรดา คําดี 3. เด็กหญิงสุนิสา บุตรแกว
4. นางสาวสติมา รังสีอาจศึก 5. เด็กหญิงรัตนาวดี วองประเสริฐ 6. เด็กหญิงมาลัยรัตน พุม เขียว 7. เด็กหญิงภัทรนันท วโรภาสเรืองฤทธิ์
8. นางสาวปาลิตา เย็นใจ 9. เด็กหญิงปกฉัตร สุขผลพลา 10. เด็กหญิงธัญชนก อยูสุข

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. เด็กหญิงกมลชนก แกวไพโรจน 2. เด็กหญิงกัญธกานต ภูแยม 3. เด็กชายอภิสิทธิ์ เข็มทอง
4. เด็กชายศุภณัฐ คําประพันธศรี 5. เด็กชายศรัญพลฒ จุลกะ 6. เด็กชายวัชรเชษฐ ไทยรบ 7. นายปาราเมศ ผันเผาะ
8. นายธีรภัทร จุยนิ่ม 9. เด็กชายธนภูมิ กระเครือ 10. เด็กชายธนกร ยะนิล 11. เด็กชายดํารงศักดิ์ จวอรรถ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. เด็กหญิงอังคณา หอละเอียด 2. เด็กหญิงสุเชาวดี เปยมสาคร 3. นางสาวสุกานดา จันทรแสง
4. เด็กหญิงลักขณา มีทรัพยมาก 5. เด็กหญิงมาลิษา เกิดสุข 6. เด็กหญิงภัทรพร ทองอยู 7. เด็กหญิงพรหมพร อองาม
8. เด็กหญิงปาริชาติ แยมคราม 9. เด็กหญิงนัยนา พุทธา 10. นางสาวธนิดา ทองเปลว
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1

่ี รึกษา คุณครูประเสริฐ สุวรรณยุคบดิน คุณครูพรทิพย์ โพธิเ์ อม
ครูทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายกิตตนัยต ตั้งวงค 2. นายณัฐสิทธิ์ โรจนธรรมเจริญ 3. นายนรากร โพธิ์ลอม
4. นายพงศพัศ แกวอินทร 5. นายภูมิไทย พรมโกฎิ 6. นายเมธา สันทอง 7. นายเลอเกียรติ บรรจง
8. นายภัทรกร ทัศนานุตริยกุล 9. นายรชตะ เจียมจงวัฒนา
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวชนานันท พรหมชนะ 2. นางสาวนภัสสร จงประเสริฐ 3. นางสาวปญฑิตา วังมะนาว
4. นางสาวพิชชาภา สุขประสิทธิ์ 5. นางสาวเมธาพร ศรีสังวรณ 6. นางสาวรัฐฐิณีย สีทอง 7. นางสาวสลิญทิพย มาลัยอุทิศธรรม
8. นางสาวณัชชา เจริญลิบ

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1.นายชลธี แปนนอย 2. นายทิวทัศน กกฝาย 3. นายปยวัฒน อุมัษเฐียร 4. นายภุมพันธิ์ กุติทิพย
5. นายศุภชัย เชียรประโคน 6. นายอภินันท มีทอง 7. นายศิระภาคย มณีฉายโชติภัทร 8. นายนิรัติศัย สรางนอก
9. นางสาวพสุนธรา สายทอง
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวธัญสินี เตชะรุงทวี 2. นางสาวบุสิตา ถินนารัตน 3. นางสาวพนิตนันท กิจดํารงวินิจกุล
4. นางสาวมนัสนันท จีรทีปวรโชติ 5. นางสาวรติมา พวงทอง 6. นางสาววรานุช ยิ่งอนุรักษวงค 7. นางสาวสุธีรา นาคทั่ง
8. นางสาวปทมาภรณ หวยหงษทอง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2
่ี รึกษา คุณครู สิทธิพรรณ มากมิตร
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายเทพพิทักษ เพชรสน 2. นายนนทวัฒน ยอดรัก 3. นายประเสริฐ รักดี
4. นายภราดร จรรยา 5. นายอัศษฎา จันมะยม 6. นายภานุพงศ สอนศิลปชัย 7. นายทินกร ออนนอย
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวสุธีธิดา โสดสงค 2. นางสาวณัฐวดี โนนชัย 3. นางสาวอภัสรา ประเสริฐ
4. นางสาวกุลภรณดาราชาติ 5. นางสาวจิณณพัต จันทรคํา 6. นางสาวกานติมา เจริญกิจ 7. นางสาวชอชมพู ณรงคเลิศฤทธิ์
8. นางสาวธัญญาเรศ จังพานิช 9. นางสาวกัญญารัตน ศิริพิบูลย 10. นางสาวปุณยาพร ใจดี 11. นางสาวจีรนันท หลีลวน

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1.นายธนภัทร ชินบุตร 2. นายประสิทธิ์ รักดี 3. นายปยะวัฒน สีปดถา
4. นายสมัชญพงษ ทรัพยเย็น 5. นายวิทยาผล กันจันทร 6. นายธเนศ ลักษณะจินดา 7. นายทรงศักดิ์ พึ่งอุดม
8. นางสาวกัญญวรา กันภัย 9. นางสาวกิ่งกาญจน โพธิ์บุตร 10. นางสาวชนมน เปลี่ยนขํา 11. นางสาวฐิติภัทร แซลิ้ม
12. นางสาวปวีณา ชินศรี
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวนัฐฌา สมสิทธิ์ 2. นางสาวนิมิตตา ชางเจริญ 3. นางสาวปณิตา บุญลอม
4. นางสาวสุชาวดี ทอดศรี 5. นางสาวอภัสนันท ตวนเครือนิธิกุล 6. นางสาวธัญพร ศรีอุปถัม 7. นางสาวพรรวษา พรมมา
8. นางสาวภรภิมล ลิ่วละลอก 9. นางสาวอรสา สุดตาชาติ 10. นางสาวภัทรพร เตี้ยเนตร 11. นางสาววิภารดี ภัทรชัยนิมิต
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3

่ี รึกษา คุณครู กฤติเดช ประชานุกล
ิ าภรณ์ เชาว์ฉลาด
ครู ทป
ู คุณครู พิรย

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายกรวิชญ วรดี 2. นายณัฐพล เสมอดี 3. นายธณพ สุกเหมือนดาว
4. นายภานุวัตร บรรเทา 5. นางสาวกรวรรณ บุญแยม 6. นางสาวชุติกาญจน จันมา 7. นางสาวณัฐนิชา ผลมงคลวัฒน
8. นางสาวพิมพมาดา ทองประเฒา
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวมาลาตี เชาวฉลาด 2. นางสาวรัตนาวลี สาสาย 3. นางสาวลักษิกา ทองเปยม
4. นางสาววรรณษา ตาละคํา 5. นางสาวสรากาล เทียนทอง 6. นางสาวอภิญญา เจติยานุวัตร 7. นางสาวสุชาวดี วงศสุขดี
8. นางสาวนิชานันท ตั้งวงค

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายกฤตนัย วรดี 2. นายภูมิพัฒน รูปโฉม 3. นางสาวเกศกนก เกิดโภคา
4. นางสาวจิณณพัต หาญกิจ 5. นางสาวจุฑามาศ เสงี่ยมพันธ 6. นางสาวณัฐนันท โฆษเกรียงไกร 7. นางสาวปาจารีย หวางพันธ
8. นางสาวพรธิตา ทองแถบ 9. นางสาวพรรณกาญจน แกวงอก 10. นางสาวไพรวรา แสงสวาง 11. นางสาวรักษิณา ศรีสังข
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวลภัสรดา เชิดแสง 2. นางสาววรัญญา ศรีสุข 3. นางสาวศศิธร ลิ้มทุติเนตร
4. นางสาวอภิชญา ปานจับ 5. นางสาวธันยชนก เสืองาม 6. นางสาววารุณี แกวงอก 7. นางสาวสิริวรรณ ใจคนอง
8. นางสาวสมฤดี ชนะภัย 9. นางสาวจิรารัตน ภูระหงษ 10. นางสาวปณิตา ชอยเครือ
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4
ั รังดี
ี รึกษา คุณครู วิชย
ครู ท่ป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายธัญพิสิษฐ อติภาสวร 2. นายรัชชานนท ภัทรนานากุล 3. นายธีรภัทร เซงเครือ
4. นายพรพรหม ภูมิตินทรีย 5. นางสาวจิณหนิภา เพชรเลิศ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวชนกพร สมากร 2. นางสาวณัฐชยา วิมุกตะลพ 3. นางสาวนัทธมน เอี่ยมทรัพย
4. นางสาวสกลปภู ใจมุง 5. นางสาวอภิญญา นอยสะอาด 6. นางสาวพลอยชมพู วงศจีน 7. นางสาววรารัตน พรมมา
8. นางสาวกรกมล เลาหะชัย

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายกวินภพ มีขํา 2. นายณรงคศักดิ์ บุญรอด 3. นายณฤทธิ์ ยางเยี่ยม 4. นายทิเบต เซียมเอคู
5. นายศภสวัสดิ์ คําดี 6. นายสัญญา อิ่มจันทึก 7. นายสุพิพัฒน แสงสอน 8. นายทินภัทร สุขแสง 9. นายอนาวิล ยอยแยม
10. นายชิติพันธุ อินแพง 11. นายดนุเดช นิลคูหา 12. นายพงปกรณ ศรีประเสริฐ 13. นายโชติวัฒน เหลืองรุงไพศาล
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวขนิษฐา เนตรสน 2. นางสาวจินตนา วงคแสนศรี 3. นางสาวฐิติมา บุญสิมมา
4. นางสาวพรชิตา ขอนแกน 5. นางสาวพิมพนภัส รัดกลม 6. นางสาวเบญจม ภรณ สมศักดิ์ 7. นางสาวสกุลกาญจน จันทรเยี่ยม
8. นางสาวหฤทัย ทินหอม 9. นางสาวอภิญญา ภัทรกิจโกวิท 10. นางสาวชลธิชา ฉิ่งดี 11. นางสาวอนัญญา พรายระหาญ
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5

่
่ี รึกษา คุณครู นภาภรณ์ เพียงดวงใจ คุณครู ทศ
ั นี ย์ ใจซือ
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายณพัฒน แทนเครือ 2. นายวีระศักดิ์ สุขสวาง 3. นางสาวกชกร สุวรรณฉวี
4. นางสาวกรินทิพย เพ็งดี 5. นางสาวกัญญวรา ยิ้มถนอม 6. นางสาวพรธิญา สีทา 7. นางสาวพีรณัฐ โรจนสุกาญจน
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวรัชดาภรณ สันทอง 2. นางสาวรัชนีกร ไวพอคา 3. นางสาวสาวิตรี กุลเกตุ
4. นางสาวสุธินี ดารา 5. นางสาวอรปรียา เปลี่ยนขํา 6. นางสาวกรกมล มหาเมฆ 7. นางสาวสุชาดา ละเลิศ
8. นางสาววรัญญา สอพิมาย 9. นางสาวสุภาวีร ศิริวัฒนชัยพร

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายณิชพน ศรีสําราญ 2. นายศุภแสนย มณีรัตนพงศ 3. นายอธิชนม เหลนปก
4. นายอภิสิทธิ์ เบ็ญจชาติ 5. นายกุลิสร ชาญสาริกิจ 6. นายอภิสิทธิ์ พิทักษชื่น 7. นางสาวฐนิชา องอาจ
8. นางสาวณภัทร เสลาคุณ 9. นางสาวธณัชญา ทิพยสมบัติ 10. นางสาวฟาใส เลิศลํ้า
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาววราลี กิ่งกาญจนสกุล 2. นางสาวสิริพร จันทรเปรม 3. นางสาวจลิสตา ศรีเจริญ
4. นางสาวกชกร ศรีพูล 5. นางสาวชนิฎา โกจิ๋ว 6. นางสาวณัฐธิดา จันทะเสนา 7. นางสาวจุฑารัตน พยุหเจษฎา
8. นางสาวประภาพร ทาฉลาด 9. นางสาวนวรัตน จันทนาค
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/6
่ี รึกษา คุณครู ปริญญา คล้ายโพธิท
ครู ทป
์ อง

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายภูริภัทร เปยชาติ 2. นายธวัชชัย ยอดแกว 3. นายนิติธาดา เผาศิริ
4. นายภัทราวุธ สังขเงิน 5. นางสาวเขมินทรา ทองเล็ก 6. นางสาวจุฬาลักษณ โพธิ์คํา 7. นางสาวฐิตินันท อรรถอํานวยผล
8. นางสาวนัชชา นนทะบุตร 9. นางสาวโบตั๋น แกวรอด
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวมนัสวี แกนจันทร 2. นางสาววิจิตรา สีมืด 3. นางสาวสริดา แซเตียว
4. นางสาวสุธาสินี ชุมนอย 5. นางสาวมณฑกาทิพย อวมสอาด 6. นางสาวเบญญาภา ปานรัตน 7. นางสาวณัฐทริกา ฉํ่าพรมราช
8. นางสาวดวงอนงค แพงผล 9. นางสาวญาณิศา ทองทิพย

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายสุรพัศ ชะฎาดํา 2. นายปพัณกร ชูวงควุฒิ 3. นางสาวกัลยารัตน วรพจนพิพัฒน
4. นางสาวกาญจนา ไชยสุระ 5. นางสาวจุฑามณี มั่นคง 6. นางสาวชุติมา สวัสดิกุล 7. นางสาวลิษา ธนิกกุลคชาทัช
8. นางสาวพนิดา วัยเจริญ 9. นางสาวภัณฑิรา จายะพันธุ 10. นางสาวมณฑิตา จินดาอยู 11. นางสาวยศธมน คนรํา
12. นางสาวอพฤดี สุขเกษม
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวอภิษฎา สุวรรณกร 2. นางสาวอารีรัตน ผองใส 3. นางสาวลลิตา ขาวเอี่ยม
4. นางสาวนีรนรี เชวงกุลพิวัฒน 5. นางสาวกัญญาณัฐ มวงพิน 6. นางสาวสุพัตรา คํามวง 7. นางสาวนันทวดี พุฒติ
8. นางสาวสุภาพร ภูมาลา 9. นางสาวชลธิชา รุงแจง 10. นางสาววิภาดา สัตยากูลย 11. นางสาวกนกวรรณ พลับพลา
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/7

่ี รึกษา คุณครู ส่งศรี โตนุ่ ม คุณครู พิฐชญาณ์ เลิศฤทธิภ
ครู ทป
์ ูวสิ น

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายณธายุ เมงเวหา 2. นายธนวิทย ทวีวงษ 3. นายอภิสิทธิ์ ผองใส
4. นางสาวกมลชนก พุฒชฎา 5. นางสาวชนาภา ใจซื่อ 6. นางสาวธนภรณ อยูสวัสดิ์ 7. นางสาวโยษิตา เทพิน
8. นางสาวสุณัฏฐา รุงโต 9. นางสาวอริสรา พิมพพิพัฒน
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวจุฑาทิพย แยมสุวรรณ 2. นางสาวอัญชลีนาฏ เข็มทอง 3. นางสาวฐิติมา มักเชียว
4. นางสาวศิริวรรณ เหรียญงาม 5. นางสาวปณิดา ดํารงวาจาสัตย 6. นางสาวกมลทิพย ใจภักดี 7. นางสาวชลลดา เชาวเครือ
8. นางสาววิมลวรรณ ดวงเนตร

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายจารุเดช ยกเลี่ยน 2. นายวันใหม แกวสอาด 3. นายเจษฎา เกิดทองดี
4. นายอนวัช วรดี 5. นายภูวนาถ สิงหราช 6. นายปุญชรัสมิ์ แพงปอง 7. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติเมธีวุฒิกุล 8. นายณัฐวุฒิ พลับพลา
9. นางสาวสุทินา ยศจัตุรัส
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวจุฑามาศ กันนะ 2. นางสาวณัฎฐณิชา ตรวจนอก 3. นางสาวพรทิวา วิริยานุภาพ
4. นางสาวคัมภีรดา เกลี้ยงกลึง 5. นางสาวพัทธนันท เกื้อกูล 6. นางสาววรกานต สุขรักษ 7. นางสาวนิชนันท อมรปยสิริกุล
8. นางสาวปทุมวดี กลาทอง 9. นางสาวสิรินันท อิสรไกรศีล
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/8

่ี รึกษา คุณครู อภินันท์ บุญล้อม คุณครู ณัฏฐินี เพิ่มพูน
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายศรายุทธ เสมจิตร 2. นายปราบศึก ศรีเอี่ยม 3. นายณภัทร ผานอน
4. นายภวัตร บูรณะบวรฉัตร 5. นางสาวจิรัตฐิกาล เชิดชู 6. นางสาวณัฎฐินี สิโนทก 7. นางสาวธรรชนก ชัยชิต
8. นางสาวปณฑิตา มั่นคง 9. นางสาวศิริลักษณ นุชบางเคียน 10. นางสาวสุปรียา ปลีฝก 11. นางสาวสุภาพร กันณะ
12. นางสาวอภิชญา กันณะ
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวสุธีรา ฝนจันทร 2. นางสาวอารียา พิทักษมโนธรรม 3. นางสาวบัณฑิตา จรุมเครือ
4. นางสาวปาริชาติ เเสงเผื่อน 5. นางสาวพิยดา เเขกไทร 6. นางสาวชญานิษฐ ชิมโภคลัง 7. นางสาวจิราพัตร นราศรี
8. นางสาวปนิตา ปานนาค 9. นางสาวธัญยเรศ สมบูรณ 10. นางสาวดารารัตน เหมมณี

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายชุติเดช จันทรูปมัย 2. นายวสันต ขํานอง 3. นายคณาพงษ เอี่ยมจรูญ
4. นางสาวโฉมศิริ แสงพรมมา 5. นางสาวณัฐริกา พุทธาราม 6. นางสาวธิญาดา รวมทรัพย 7. นางสาวนิศากร นอยบาง
8. นางสาวปยมาศ คิดดี 9. นางสาวพิมพศิริ ศรีวิมล
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวสุรียรัตน ศรีจันทร 2. นางสาวรินลดา ปตตะวงค 3. นางสาวศิรินทรทิพย ตุมระหงษ
4. นางสาวปาริชาติ นุนงาม 5. นางสาวกุลธิดา บัวลํ้าเลิศ 6. นางสาวปยธิดา ชื่นใจ 7. นางสาวฐิติภา ชะนะภัย
8. นางสาวศรสวรรค บุตรเพชร 9. นางสาวศิรประภา คํานา
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/9

่ี รึกษา คุณครู จํารัส สุวรรณา คุณครู อลิสา ชินวงศ์ โชติพันธ์
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายเจษฎางค ชัยแพรมนต 2. นายธัญพิสิฐ ชูฟา 3. นายปฐมพงศ อรัญชัยพรสิริ
4. นายศุภวิชญ วองวงศอารี 5. นายพชร แยมศรี 6. นายสหฤทธิ์ ทับทิม 7. นายภูมินทร คํ้าชู 8. นางสาวณิชนันทน คําแสน
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวธมนวรรณ งามขํา 2. นางสาวนภัสนันท พุมพฤกษ 3. นางสาวภัทรานิษฐ มุสิเกษม
4. นางสาวจุฑามาศ คุยเหมือน 5. นางสาวศศิธร ภูเปลี่ยน 6. นางสาวพิมพชญา ทองอินทร 7. นางสาวนารีนาท เพิ่มทรัพย
8. นางสาวจันจิรา รอดเทศ 9. นางสาวสุพัตรา พุทธา 10. นางสาวกชกร จันทรี
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ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/10

่ี รึกษา คุณครู อภิเชษฐ เพิ่มโสภา คุณครู สมพล แจ้งจรัส
ครู ทป

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายจีรพัฒน เครือสงค 2. นายธนวิชญ แดงประดิษฐ 3. นายสิรภพ ตวนเครือ
4. นายชัยวัฒน ชื่นอราม 5. นายพรปยะ พันผา 6. นายภูมินทร แซเฮง 7. นายพีรพงศ จิตนิยม 8. นางสาวจุฑาพร จันทรเปรม
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1.นางสาวชาลิสา จันทร 2. นางสาวศุภิสรา แสงทับทิม 3. นางสาวอรธิชา ชุมภู
4. นางสาวแพรวพลอย เซี่ยงเจน 5. นางสาวหลินซือ ตัน 6. นางสาวนิตยศรา วัชระพันธ

รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 1 1. นายณภัทร สุขชู 2. นายปฐมพร เหลืองวรารัตน 3. นายศุภกฤต สุขผลผลา
4. นายอภิรักษ วันนิยม 5. นายสิรวิชญ โกมลสวัสดิ์ 6. นายธนาวุธ ตองออน
รายชื่อจากซายไปขวา แถวที่ 2 1. นางสาวชลิตา ลํ้าเลิศ 2. นางสาวพัทญาวดี พันธนะวาทิน 3. นางสาวลัลนลลิล ทองออน
4. นางสาวสุภาภรณ อินทรพรหม 5. นางสาวเสาวนีย เกษร 6. นางสาวธัญญาลักษณ สําเนียงหวาน 7. นางสาวอาทิตยา คําปอง
8. นางสาวกฤตยา เส็งเอี่ยม 9. นางสาวพิยดา วองเกษฎา
โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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นายปยวัฒน อุมัษเฐียร ชั้นมัธยม

ศึกษาปที่ 6/1 ไดรับการเขารวมเปนตัวเเทน
1 ใน 40 คน จากนักเรียนทัว่ ประเทศ ใหเขารวม
โครงการคาย #PowergreenCamp ครั้งที่ 16
เเละได รั บ รางวั ล ที ม ขวั ญ ใจมหาชน หรื อ
Popular vote รั บ รางวั ล ทุ น การศึ ก ษา
10,000 บาท จัดโดยคณะสิ่งเเวดลอม เเละ
ทรั พ ยากรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
รวมกับ บริษัทบานปู จํากัด (มหาชน)
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นายประเสริฐชัย นาคพเจริญทรัพย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/10

• เขารวมแขงขันซอฟทเทนนิสชิงแชมประดับประเทศไทย
ระหวางวันที่ 3-7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามเทนนิสปรามิด
ลาดกระบัง และสนามการกีฬาแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู รุนอายุ 18 ป
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว
รุนอายุ 18 ป
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู รุนอายุ 21 ป
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว
รุนอายุ 21 ป
• เขารวมแขงขันซอฟทเทนนิสชิงแชมประดับนานาชาติ
ระหวางวันที่ 14-19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามเทนนิสพัทยา
อินเตอรคลับ จังหวัดชลบุรี
- ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุ 18 ป
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู
รุนอายุ 18 ป
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว
รุนอายุ 21 ป
- ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู
รุนอายุ 21 ป
ผูฝกสอน นายคงไท ตรีวนิชยกุล กลุมสาระการเรียนรู
สุขศึกษาและพลศึกษา

รัตนฯกับชุมชน

คณะผูบริหาร ครู และนักเรียน รวมงานทอดกฐิน ณ วัดบานโปง

คณะผูบริหาร ครู และนักเรียน รวมงานปดทองประจําป ณ วัดบานโปง

โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม
โรงเรียนรัตนราษฎรบาํ รุงไดจดั กิจกรรมทําบุญปใหมและจับสลาก
ของขวั ญ เพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคล และสร า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจให นั ก เรี ย น
ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง วันที่ 29-30 ธันวาคม 2564
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การมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
ผอ.ดร.วรรณชัย รังษี มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี
ประจําปการศึกษา 2564 ณ ศาลาเหาดงโรงเรียนรัตนราษฎรบาํ รุง
วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2565

โรงเรี ย นรั ต นราษฎร บํ า รุ ง
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การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ณ หองประชุมดอกแกว
โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
วันที่ 25-28 มกราคม พ.ศ. 2565
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เด็กปลอดภัย
เรียนอุนใจ
ตอนรับเปดเทอม”

การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียนอายุ 12-18 ป
ของนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
โดยเข็มที่ 1 ณ ศาลาประชาคมริมนํ้า อ.บานโปง
และเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง
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