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 สวัสดีผู� มีอ�ปการคุณและผู�ปกครอง
นักเร�ยนของโรงเร�ยนประสาทรัฐประชากิจ
ทุกท�านขอขอบคุณที่ ไว�วางใจส�งบุตรหลาน
ของท�านเข�ามาสู�รัว้แสด - ดํา โรงเร�ยนประสาทรัฐ
ประชากิจแห�งนี้  การศึกษาเป�นสิ�งท่ีจําเป�น
สําหรับทุกคน เยาวชนของชาติจะต�อง
ได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเข�าถึงโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเท�าเทียมกันเพ�่อให�ก�าวทัน
การเปล่ียนแปลงของอนาคตเ ม่ือเ ติบโต
ไปเป�นกําลังสําคัญของชาติในการขับเคล่ือน
พัฒนาประ เทศชาติการ ตัด สิน ใจ เ ลือก
โรงเร�ยนให�ลูกเป�นเร�่องท่ีสําคัญมากเพราะ
การตัดสินใจครั้งสําคัญท่ีสุดในชีว�ตของลูก
เป�นตัวกําหนดว�าลูกจะเติบโตไปทิศทางใด
ข�้นอยู�กับผู�ปกครองเป�นสําคัญ

 โรงเร�ยนประสาทรัฐประชากิจ มุ�งมั่นจัดการศึกษาให�ผู�เร�ยนอย�างเต็มประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ทางว�ชาการและความเหมาะสมของผู�เร�ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา สร�างบรรยากาศแห�งการเร�ยนรู�พัฒนาผู�เร�ยนให�มี
ความรู�อย�างเต็มศกัยภาพ ตามมาตรฐานการเร�ยนรู� เสร�มสร�างให�นักเร�ยนมคีณุธรรม จร�ยธรรม มจี�ตอาสา สามารถดาํรง
อยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข มุ�งเน�นให�นักเร�ยนได�เร�ยนรู�อย�างมีความสุข สนุกสนาน มีระเบียบว�นัย รักษาความสะอาด 
กล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออกในสิ�งท่ีเหมาะสม  มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ�แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
มีทักษะกระบวนการคิด ก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยี เป�นผู�นํา ผู�ตามที่ดีสอดคล�องกับคําขวัญของโรงเร�ยน คือ เข�มแข�ง 
อ�อนน�อม อดทน 
 ขอขอบคุณท�านผู�ปกครองและศิษย�เก�าทุกท�านที่มีส�วนร�วมในความสําเร็จของโรงเร�ยน ในการพัฒนาการศึกษา
ของผู�เร�ยนอย�างต�อเน่ือง ในทุกสถานการณ� และโรงเร�ยนจะดูแลนักเร�ยนให�มีคุณภาพตามท่ีผู�ปกครองไว�วางใจ
ขอให�ผู�ปกครองเชื่อมั่นในการดูแลนักเร�ยนของโรงเร�ยน เราจะประสบความสําเร็จในการดูแลนักเร�ยนร�วมกัน

(นายสมมาต โพธิ์ทอง)
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ชื่อ-สกุล   นายอธิสรรค วีรแสงรัศมีกุล อายุ  58 ป 

ปจจุบันอาศัยอยูที่  อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ประกอบอาชีพ  ธุรกิจสวนตัว (รับบริการถายรูปและสื่อสิ่งพิมพ)

ปการศึกษา 2521

 เขาศกึษาในระดบัชัน้มธัยมตอนตนของโรงเรยีนประสาทรฐัประชากิจ

เปนรุนที่เปลี่ยนการศึกษารุนสุดทาย มัธยมศึกษาปที่ 3 (ม.ศ.3 รุนสุดทาย)

ตามหลักสูตรเกา 

เลขประจําตัวนักเรียน  ป.ป.244  

...ยอนวันวานเลาสูกันฟง...
 ในสมัยนั้น เปนนักเรียนรุนที่ 3 ยังไมมีอาคารเรียน ตองเรียนอาคาร

มุงจากชั่วคราว โดยหองเรียนโลง ไมมีฝาหองกั้น ชวงนั้นการเดินทาง

ไปโรงเรียนไมคอยสะดวกสบายเหมือนปจจุบัน ตองเดินทางดวยเรือหางยาว

พอเรียนไดครึ่งเทอม ทางครูใหญ คุณครูพร เชยจิต ผูกอตั้งโรงเรียนไดเจรจา

ขอยืมหองเรียน ตึกติดโรงเรียน ใหนักเรียน ม.ศ.รุนสุดทาย และม.1รุนแรก

ไดเขาเรียนแบบมหีองเรียน และยบุหองเรียน จาก 4 หองเหลือ 2 หอง การเรยีน

การสอน คอนขางอบอุน ระหวางครูกับนกัเรียน ทาํใหเกดิความผกูพนั จนจบ

การศึกษามัธยมศึกษาปที่3 (ม.ศ.3 รุนสุดทาย) ก็ไดมาศึกษาตอมัธยมปลาย

ที่โรงเรียนอํานวยศิลป พระนคร เขตพญาไท จบม.ศ.5 ก็ศึกษาตอปริญญาตรี 

คณะบรหิารศาสตรสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จากนัน้ประกอบ

ธุรกิจสวนตัวมาจนถึงปจจุบัน

 ดวยความผูกพันที่มีตอโรงเรียน ชวงเริ่มทําธุรกิจใหมๆ ไดรู จัก

กลุมเพื่อนนักธุรกิจ จึงชักชวน มารวมซื้ออุปกรณกีฬาใหนักเรียนโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ จัดหาตูนํ้าดื่มแชเย็นพรอมเครื่องกรองนํ้าอยางดี

มาใหกับโรงเรยีน จาํนวน 3 เครือ่ง มลูคาสองแสนกวาบาท และจัดหาทนุการศกึษา มามอบใหกบันกัเรียนเร่ือยมา จนถงึปจจบัุน เปนเวลา

26 ป เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมก็ไดมารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง โรงเรียนแหงนี้ ไดสอนอะไรหลายอยางโดยเฉพาะคุณครูทุกทาน

ที่ตั้งใจสอนทั้งดานวิชาความรูและคุณธรรมจริยธรรม

 ปจจุบันไดรับเกียรติ ใหดํารงตําแหนงนายกสมาคมศิษยเกาผูปกครองและครูอาจารยโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

2
วารสารโรงเร�ยน

Prasartratprachakit School

ประสาทรัฐประชากิจ



 1.  ทุนการศึกษามูลนิธิประสาทรัตนกิจ (หลวงพอบุญ) 
พระครอูนกุลูวรากร (รวโีรจน วรมงฺคโล) เจาอาวาสวดัปราสาทสทิธิ์ 
(หลกัหา) มอบทนุการศึกษา จาํนวน 20 ทุน ทนุละ 1,000 บาท รวม
ทัง้สิน้ 20,000 บาท

 2.   ทนุการศกึษา “ทนุวไิล จงหงงั” จาํนวน 14 ทนุ ทนุละ 
1,000 บาท รวมเปนเงิน 14,000 บาท 

 3.  พล.ต.ต.ดร.พัลลภ แอรมหลา ผบก.จว.พระนครศรอียุธยามอบเงินทนุการศกึษา 
จาํนวน 10,000 บาท

 4.   ทนุกตญัูกตเวท ีเสร ีบุญชวย โดย คณุสุชาต ิสมบรูณสนิ
 มอบทนุการศกึษา จํานวน 5 ทนุ ทนุละ 1,000 บาท รวม 5,000 บาท

 5.  ทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแตยากจนในจังหวัดราชบุร ี
จาํนวน 2 ทนุ  ทนุละ 2,000 บาท รวมเปนเงนิ 4,000 บาท 
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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 คณะครู รวมกันตรวจคัดกรองฯ นักเรียน บริเวณประตู ทางเขาโรงเรียน ในตอนเชา 

ชวงวันเปดเรียน On-site เปนวันแรก โดยแบงนักเรียนใหมาเรียน สลับวัน เลขที่ คู-คี่ เปนการลดความแออัด เพื่อความปลอดภัย 

และเปนไปตามมาตรการปองกันการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากจิ เขารับการฉีดวคัซีน ไฟเซอร (Pfizer) เขม็ที ่2

ณ โรงพยาบาลดําเนินสะดวก อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี

ดร.สายฝน ภานมุาศ ผูอํานวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากิจ

และคณะคณุครู คอยดูแลความเรียบรอย และใหกาํลงัใจแกนกัเรยีน 

    เมือ่วนัท่ี 17 พฤศจกิายน พ.ศ.2564 โรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ ไดจดัใหมีการสุมตรวจ ATK 

   (Antigen Test Kit) ครั้งที่ 1 จํานวน 109 คน เพ่ือใหเปนไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดราชบุรี ในกรณีที่โรงเรียนเปดเรียนแบบ On-site โดยใหสุมตรวจนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน สัปดาหละ 

20% ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากเจาหนาที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา ตําบลประสาทสิทธิ์ และเจาหนาที่จากสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอดําเนินสะดวก ในการตรวจคร้ังนี้ โดยมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ฝายบรหิาร และคณะคร ูใหการตอนรบั รวมสงัเกตการณและคอยอาํนวยความสะดวกใหกบัเจาหนาที ่ซ่ึงผลการตรวจ ATK ดงักลาว

ไมพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    

   (Antigen Test Kit) ครั้งที่ 1 จํานวน 109 คน เพ่ือใหเปนไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ

โรคติดตอจังหวัดราชบุรี ในกรณีที่โรงเรียนเปดเรียนแบบ On-site โดยใหสุมตรวจนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน สัปดาหละ 
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 เมือ่วนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ.2564  ผอ.ดร.สายฝน ภานมุาศ

นาํทมีฝายบรหิาร คณะคร ู และบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีน

ประสาทรัฐประชากจิ ไปรวมทาํบญุเนือ่งในวันออกพรรษา เพือ่รวม

สบืสานวฒันธรรมประเพณอีนัดงีามของไทย ณ วดัปราสาทสิทธิ์

ต.ประสาทสทิธิ ์อ.ดาํเนนิสะดวก จ.ราชบรีุ

 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดใหเกียรติ

มาเปนประธานในกิจกรรมทอดผาปากระทง ทีจ่ดัขึน้โดยงานกจิกรรมพฒันาผูเรยีนรวมกบั กลุมสาระการเรยีนรูสงัคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ไดรวมกัน สืบสานวัฒนธรรมไทย และประเพณีอันดีงาม รวมกันระลึกถึง

คุณประโยชนทีไ่ดรบัจากแหลงนํา้ตางๆ และแสดงการขอขมากบัการกระทาํในสิง่ทีไ่มสมควร กบัแหลงนํา้ตางๆ เพ่ือเปนการขดัเกลา

จิตใจนักเรียน ใหเปนผูรูจักความกตัญู รูคุณ กับสิ่งที่ใหประโยชนแกตนเอง เชน แหลงนํ้าตาง ๆ ตามความเชื่อของวัฒนธรรมไทย 

ท่ีมีมาแตโบราณ หลงัจากนัน้ไดนาํกระทงไปถวายใหกบัวดัปราสาทสิทธิ ์เพ่ือใหบริการประชาชน ทีจ่ะมารวมกจิกรรมทาํบุญในงาน

วันลอยกระทงตอไป

 เมือ่วันท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ.2564 โรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิรวมสบืสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และการมีสวนรวมระหวางบาน วัด โรงเรียนในงาน

ทอดกฐินและผาปาสามัคคี ประจําป 2564 จํานวน 2 วัด ไดแก วัดปราสาทสิทธิ์

อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และวัดบานกุม อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

โดยการนําของ ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พรอมดวยรองผูอํานวยการ และตัวแทนคุณครู 

รวมเปนเจาภาพทอดกฐินและผาปาสามัคคี พรอมทั้งชวยกิจกรรมของวัดในการปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกสาธุชน

ที่มารวมทําบุญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดใหเกียรติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดใหเกียรติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดใหเกียรติ ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดใหเกียรติ ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดใหเกียรติ
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 เมือ่วนัที ่13 ตลุาคม พ.ศ.2564 ดร.สายฝน ภานมุาศ ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ เปนประธาน ประกอบพธีิ

วางพวงมาลา เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเขารวมพิธีดังกลาว

   

 เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม พ.ศ.2564 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

ไดจัดทํา "โครงการปนนํ้าใจ สูภัยโควิด" ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ไดออกเยี่ยมบานและใหกําลังใจ ครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อ โดยมี ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ , รองฯ ดร.วิไล 

ปรึกษากร , รองฯ ธีรกฤต สรางการนอก , รองฯ มารุต เสลาคุณ นําทีม คณะคุณครู เพื่อออกเยี่ยมบาน และใหกําลังใจนักเรียน

 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นําทีมฝายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนประสาทรฐัประชากจิ รวมกนัปลกูตนไม เนือ่งในวนัคลายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

ซึ่งเปนวันบํารุงรักษาตนไม และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2533 ใหใชชื่อ “วันรักตนไมประจําป

ของชาติ” เพื่อปรับภูมิทัศนภายในโรงเรียนใหมีความรมรื่นสวยงาม

 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

   

เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม พ.ศ.2564 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
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 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศกึษาราชบรีุ รกัษาราชการแทน ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาราชบรุ ีไดเดินทางมาตรวจเยีย่มอาคาร 

สถานที ่และการเตรยีมความพรอมของหองเรยีน ในการรองรบัการจัดการเรยีนการสอนตามปกติ (เปดเรยีนแบบ on site) ณ โรงเรยีน

ประสาทรฐัประชากจิ โดยม ีดร.สายฝน ภานมุาศ ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากิจ พรอมทมีงานฝายบริหาร ใหการตอนรบั

 เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 ณ หองประชุมแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อปรึกษาหารือขอราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ

กบัการบรหิารงานของโรงเรยีน โดยม ีนางสมศร ีเฮงประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน เปนประธานในการประชมุ 

และมี ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการในการประชุม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2564

นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

นางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานางสาวปญจมาภรณ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 เมื่อวันศุกรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 กลุมบริหารงาน

บคุคล ไดจดัใหมกีารอบรมเชงิปฏิบตักิาร การใชระบบสนบัสนนุ

การบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS แกครูและบุคลากร

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.สายฝน ภานุมาศ

ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ใหเกียรติมาเปน

ประธานเปดการอบรม
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 เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นําทีมบุคลากร

ของโรงเรยีน รวมกันจดักจิกรรมเนือ่งในวนัคลายวนัพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปนวันชาติ และวันพอแหงชาติ ของปวงชนชาวไทย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยจัดใหมีกิจกรรม

ถวายพานพุมดอกไม และพิธีถวายบังคม เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม พ.ศ.2564 ดร.สายฝน ภานุมาศ ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากิจ พรอมดวยรองผูอํานวยการ

รวมแสดงความยนิดกีบัทมีฟตุบอลอคาเดมีโ่รงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 การแขงขนักีฬาฟตุบอล

รายการ อิชิตัน ยูธคัพ ครั้งที่ 1 ฟุตบอล 8 คน รุนเยาวชน อายุไมเกิน 16 ป สนับสนุนโดย บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด (มหาชน)

เมื่อวันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ สนามเกร็กคู ฟุตบอลคลับ กรุงเทพมหานคร

พิธีเขาประจํากองลูกเสือสามัญ

"รุนใหญ"
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 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดรวมเดินทางไปสง 

และแสดงความยินดีกับ ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ซึ่งไดเดินทางไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

 เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ.2564 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ, 

นายกสมาคมศิษยเกาฯ, คณะผู บริหาร ตลอดจนคณะครูและบุคลากร

ทางการศกึษา โรงเรยีนประสาทรัฐประชากจิ ใหการตอนรับ ผอ.สมมาต  โพธิท์อง

ซึ่งไดเดินทางมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
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 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ พรอมดวยฝายบริหาร และตัวแทนคณะครู เขาศึกษาดูงานระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี

 เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียน

ประสาทรฐัประชากจิ จดัโครงการศกึษาดงูาน การจดัทาํขอตกลงในการพฒันางาน (Performance Agreement : PA) ณ โรงเรยีน

ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นําทีมงานฝายบริหาร 

คณะทาํงาน และหวัหนากลุมสาระฯ เขารวมศกึษาดงูาน เพือ่สรางความเขาใจและเปนแนวทางในการจดัทาํขอตกลงใหถกูตองรวมถงึ

วิธีการจัดเก็บเอกสารและผลงานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการประเมินตอไป
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 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ นําทีมฝายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน

ประสาทรฐัประชากจิ เขารบัการตรวจ ATK เพือ่เตรยีมความพรอมในการเปดเรยีนในรปูแบบ

On-site โดยไดรับความอนุเคราะหจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล

ประสาทสิทธิ์ ไดสงเจาหนาทีม่าตรวจ และใหความรูเกี่ยวกบัการตรวจ ATK และ การแพร-

ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจไมพบผูติดเชื้อ

 เมือ่วนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2565 และวนัที ่24 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนประสาทรัฐ-

ประชากจิ ไดจดัใหมกีารตรวจคดักรอง เพือ่คนหาผูตดิเชือ้ COVID-19 ดวยการตรวจ ATK ใหกบั

นักเรียน และแมคา ในโรงอาหารของโรงเรียนทุกคน ในวันเปดเรียนแบบ On-site เปนวันแรก 

โดยไดรบัความอนุเคราะห จากผูชาํนาญการ ซ่ึงเปนบุคลากรทางการแพทยเปนผูตรวจ เพือ่ความปลอดภัย

และความสบายใจ ของนกัเรียน ผูปกครอง และคุณครูทกุทาน โดยการควบคมุดแูลของ   นายสมมาต   โพธ์ิทอง

 ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ ผลการตรวจไมพบผูติดเชือ้
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 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 เทศบาลตําบลศรีดอนไผ ไดจัดโครงการ

ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหกับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

โดยม ีนายปญญา สรุสงิหไกรสร นายกเทศมนตรี เทศบาลตําบลศรดีอนไผ ใหเกยีรติมาเปน

ประธานเปดงาน และมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

เขารวมพิธีเปดในกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 มอบหมายให กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ กลุมวชิาดนตรี นาํนกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหลายทาน เขารวมแสดง

ดนตรีสด เพื่อชวยงานประจําปของวัดปราสาทสิทธิ์ ฝกซอมโดย คุณครูนิพนธ ปุสสวงษ และคุณครูวิวรณ ยังกิจการ

ซึ่งไดรับความสนใจจากประชาชนที่มารวมงานเปนอยางมาก
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 เมื่อวันที่ 18-21 มกราคม พ.ศ.2565 รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองฯ ธีรกฤต 

สรางการนอกและ คุณครูชลลดา วงศนุกูล ไดนําทีมงานแนะแนว ออกใหความรูเกี่ยวกับ

บริบทและนโยบายการบริหารงานดานตางๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเปนการ

แนะแนวการศึกษาตอในระดับ ม.1 และ ม.4 ปการศึกษา 2565 ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนในเขต

ตดิตอใกลเคยีงกบัโรงเรยีนประสาทรฐัประชากิจ เชน โรงเรียนวดัโรงเข โรงเรียนวดัธรรมโชติ โรงเรียนบานโรงเข โรงเรยีน

หลวงสินธุ และโรงเรียนบานดอนไผ เปนตน

 เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิท์อง ผูอํานวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ และรองผูอํานวยการ

โรงเรียน รวมงานกจิกรรมทําบุญทักษณิานุประทาน อทุศิถวายอดีตเจาอาวาสและบรูพาจารยเปนการแสดงออกซ่ึงความกตญักูตเวที

และรบัมอบทนุการศึกษามลูนธิปิระสาทรตันกจิ แกนกัเรยีนโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ ทีเ่รยีนด ีประพฤตดิ ีแตยากจน จาํนวน 20 ทนุ

ณ หอปริยัติธรรม วัดปราสาทสิทธิ์ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
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รวมพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ

 เมือ่วนัที ่4 เมษายน พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวย รองผูอาํนวยการ

และคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไปรวมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพอเชิด วุฒิธรรม บิดาของคุณครูกอบชัย วุฒิธรรม 

ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2565 รวมพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดราษฎรเจริญธรรม (วัดสุน)

 เม่ือวนัที ่10 เมษายน พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวย รองผูอาํนวยการ

และตัวแทนคณะครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจไปรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูไพศาลพัฒนาภรณ ณ วัดเนกขัมมาราม

รวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
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 เมือ่วนัที ่4 เมษายน พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวย รองผูอาํนวยการ

และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รวมเดินทางไปสง คุณครูเพ็ญนภา เเกวตา เพื่อยายกลับภูมิลําเนา ณ โรงเรียน

รัตนราษฎรบํารุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี

 เมือ่วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวยฝายบรหิาร

คณะครแูละบคุลากรทางการศกึษารวมเดนิทางไปสง คุณครศูรินิทร พานเพชร เพือ่ยายกลบัภมูลิาํเนา ณ โรงเรยีนคงคาราม จ.เพชรบรุี

 เมือ่วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวย รองผูอาํนวยการ

และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รวมตอนรับ คุณครูรุงนภา  ทองเเดง ในโอกาสยายมาดํารงตําเเหนงครูโรงเรียน

ประสาทรัฐประชากิจ อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี

เมือ่วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 นายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวยฝายบรหิารเมือ่วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565เมือ่วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565

 นายสมมาต โพธ์ิทอง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวย รองผูอาํนวยการ นายสมมาต โพธ์ิทอง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวย รองผูอาํนวยการ นายสมมาต โพธ์ิทอง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวย รองผูอาํนวยการ
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 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จัดพิธีมอบรางวัล

ในกิจกรรมพฒันา ความเปนเลิศดานคณติศาสตร ครัง้ที ่1 สาํหรบัผูเขารวมแขงขนั (กลุมนกัเรยีนเลขทีคู่)

โดยไดรบัเกยีรติจาก นายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการโรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ พรอมดวยคณะครู 

และฝายบรหิาร ใหเกยีรตริวมกิจกรรมดงักลาว ซึง่การจดักจิกรรมพัฒนาความเปนเลศิดานคณิตศาสตร 

ครัง้ที ่1 น้ัน จดัเม่ือวนัที ่5 กมุภาพนัธ พ.ศ.2565 มีการแขงขัน Math Bingo และการทําแบบทดสอบ 

วดัความสามารถดานคณติศาสตรในรูปแบบออนไลน

ครัง้ที ่1 น้ัน จดัเม่ือวนัที ่5 กมุภาพนัธ พ.ศ.2565 มีการแขงขัน Math Bingo และการทําแบบทดสอบ 

16
วารสารโรงเร�ยน

Prasartratprachakit School

ประสาทรัฐประชากิจ



กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จัดพธีิมอบรางวัลในกจิกรรมการแขงขนัทกัษะภาษาจนี“走进龙的国度 
เปดประตสููแดนมงักร” เนือ่งในเทศกาลตรษุจนี 2022年春节庆祝活动 จดัพธีิมอบรางวัลเปน 2 วัน คอืวันท่ี 4 กมุภาพนัธ 2565 

สําหรับผูเขาแขงขันเลขค่ี และ วันท่ี  กุมภาพันธ 2565 สําหรับผูเขาแขงขันเลขคู ซึ่งไดรับเกียรติจาก ผอ.สมมาต โพธ์ิทอง  

และคณะผูบรหิารเปนผูมอบรางวลั ซ่ึงการจัดกิจกรรมแขงขนัทกัษะภาษาจนี จดัขึน้ระหวางวันที ่1  มกราคม  1 กุมภาพนัธ 2565 

มีการจัดกิจกรรมแขงขันทักษะภาษาจีน เชน การแขงขันรองเพลงจีน การคัดลายมือจีน การวาดภาพระบายสี  

การถกัเชือกจนีลายมงคล การออกแบบโปสเตอรเทศกาลตรษุจนี การจดัปายนเิทศวันตรษุจนี การประกวด ชดุแตงกายสไตลจีน 

และกิจกรรมอั่ ง เปาซองสุมจากผู ใหญใจดี  พรอมทั้ งมอบของรางวัลกิจกรรมวันคริสตมาส (รูปแบบออนไลน )    
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ปลูกต้นไม้หน้าอาคาร 1

ปรับปรุงโคนต้นไม้ให้สวยงาม

ทำาความสะอาดกำาแพงโรงเรียน

ปลูกต้นไม้ข้างอาคารคหกรรม

เทปูนปรับปรุงพื้นหลัง Shop การงาน 

ทำาความสะอาดและซ่อมแซม
พัดลมอาคารอเนกประสงค์

เทปูนปรับปรุงพื้นหลัง Shop การงาน ปลูกต้นไม้หน้าอาคาร 1
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 กลุมบริหารทัว่ไป โรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิไดปรบัภมูทัิศนและสิง่แวดลอม บรเิวณโรงเรยีน

อาคารสถานที่ใหโรงเรียนมีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่นาอยู นาเรียน นําทีมโดย ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง 

รองฯ มารุต เสลาคุณ คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

โพธิ์ทองโพธิ์ทอง

บรเิวณโรงเรยีน

โพธิ์ทอง

บรเิวณโรงเรยีน

โพธิ์ทอง

บรเิวณโรงเรยีน

โพธิ์ทอง
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 เมือ่วนัที ่21-22 มนีาคม พ.ศ.2565 นกัเรยีนในกจิกรรมผูบําเพญ็ประโยชน พรอมดวยทมีงานผูกํากับ  

และคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ไดดําเนินการตามโครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนาเยาวชน 

ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง รวมกนัพฒันาสภาพแวดลอมภายในโรงเรยีน เชน ทาสรีัว้ และทาสแีทงคน้ํา 

หลังอาคาร 1 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พรอมทีมงาน

ฝายบริหาร รวมกิจกรรมดังกลาวดวย นอกจากนั้นยังไดรับความอนุเคราะห อาหาร พรอมเครื่องดื่ม 

จากทานประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ อดตีทานนายกสมาคมศษิยเกาฯ และอดตีคุณครู 

ทีเ่กษยีณอายุราชการไปแลว อกีหลายทาน ตองขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

และอดตีคุณครู

พรอมเครื่องดื่ม

และอดตีคุณครูจากทานประธานกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานฯ

ทีเ่กษยีณอายุราชการไปแลว
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 เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

ไดจัดใหมีการรับสมัครนักเรียนใหม ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจํา

ปการศึกษา 2565 ขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีคณะครูและบุคลากร

ของโรงเรยีน ใหการตอนรบั ใหการบรกิารและอาํนวยความสะดวก ใหกบันกัเรยีน

และผูปกครอง ภายใต การกาํกบัดูแล ของนายสมมาต โพธิท์อง ผูอาํนวยการ

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝายบริหาร

 เมือ่วันท่ี 22 มนีาคม พ.ศ.2565 รองฯ ธรีกฤต สรางการนอก นาํทีมงานคณะครแูละบุคลากรของโรงเรียน 

รวมกันจัดสมุดเพื่อเตรียมพรอมสําหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในการเปดภาคเรียนใหม ปการศึกษา 2565

¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤Ã¹Ñ¡àÃÕÂ¹ªÑé¹ Á.1 áÅÐ Á.4 »ÃÐ¨íÒ»‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2565

¨Ñ´àµÃÕÂÁÊÁØ´ÊíÒËÃÑº¹Ñ¡àÃÕÂ¹ »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2565

โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝายบริหารโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝายบริหารโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝายบริหาร

¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÑºÁÍºµÑÇ Á.1 áÅÐ Á.4 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2565

 เมือ่วันที ่2 - 3 เมษายน พ.ศ.2565 โรงเรยีนประสาทรฐัประชากจิ ไดจดักจิกรรมการรับมอบตัว

นักเรียนใหม ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจําปการศึกษา 2565 โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี

จากนักเรียน ผูปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ภายใตการกํากับดูแล 

ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผูอํานวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝายบริหาร

รวมกันจัดสมุดเพื่อเตรียมพรอมสําหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ในการเปดภาคเรียนใหม ปการศึกษา 2565

 เมือ่วันท่ี 22 มนีาคม พ.ศ.2565 รองฯ ธรีกฤต สรางการนอก นาํทีมงานคณะครแูละบุคลากรของโรงเรียน  เมือ่วันท่ี 22 มนีาคม พ.ศ.2565 รองฯ ธรีกฤต สรางการนอก นาํทีมงานคณะครแูละบุคลากรของโรงเรียน 
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6/1ทําเนียบนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 

นายชัยธวัช ศักดิ์ศิลปะอุดม                       

นายวิทวัส ตั้งบํารุงพงษ                   

นางสาวณัฐณิชา  อุยทรัพย              

นางสาวภัสสร  เจียมตน                     

นางสาวชมพูนุช  ชางเขียน         

นายธนสิทธ์ิ ทิมทอง                     

นายวีรภัทร  กองอนันตเดช             

นางสาวณัฐวิภา  ประยุทธพร       

นางสาวเมธาพร  บุญนอม            

นางสาวพิตตินันท  อภิญญาณสัจจะ      

นายธีรพัฒน แชมชอย       

นางสาวกณกมาศ  ศิโรรัตนพาณิชย

นางสาวนลินรัตน  ฉัตรฌามาย์               

นางสาวอภิญญา  ปญญาสวรรค์       

นางสาวรังสิมา  กุลจารุสุธีธร                 

นายธีรภัทร ศรีเอี่ยมกูล                     

นางสาวจันทิมา  สีมงคลรัตน             

นางสาวพิจิตรา  ตันทะสิน           

นางสาวเบ็ญจวรรณ  ธนิกกุล                

นางสาวศศิวิมล  แซอึ๊ง 

นายบุรินทร อังศุกุลธร                   

นางสาวชุติมา  อุดมโภชน           

นางสาวพิชญาภา  ญัติพันธวาวงศ     

นางสาวนิรดา  สังขสุวรรณ                    

นายเมธัส วิริยะกิจเกษตร

นางสาวณัฐณิชา  ศศิประภาพงศ

นางสาวแพรวา  โองเคลือบ                  

นางสาวกัณฐมณี  กําปุก                  
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6/2ทําเนียบนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 

นายนันทวัฒน  จันทรพนอรักษ           

นายวโรดม  ชางเขียน

นายพัฒนชัย  ทองแยม

นางสาวชนนิกานต  นาควิลัย

นายวรภาส เหนี่ยงแจม                    

นายโกญจนาท  เดชบุรัมย

นางสาวกนิษฐา  พรมเถื่อน              

นางสาวชุติมา  สหพรอุดมการ      

นายวิทวัส  กอธงทอง                

นายชัดเจน  จิตรกสิกร                       

นางสาวกมลพร  สกุลเรือง             

นางสาวนภัสวรรณ  ประจักษศิลป

นายณัฐภัทร  อาจหาญ

นายวีรภัทร  สงสุวรรณ                 

นางสาวกันยารัตน  บัญชาบุษบง

นางสาวปวีณสุดา  จิตรสมควร               นางสาวนัทธมน  ตรีตรุยานนท
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6/2ทําเนียบนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 

นางสาวรต ิ อินจงกล                       

นางสาวอรพรรณ  แจมพลาย             

นางสาวอรทัย  บุญประเสริฐ

นางสาวณัฐธิดา  ทองเกษม                  

นางสาววรารัตน  ธนโชคชีวธันย          

นางสาวเอกอนงค  แดงพยนต

นางสาวเบญจรัตน  วรรณโภคิน           

นางสาวชลนิภา  โชคชัยกสิกร          

นางสาววาทินี  วิริยะสุขสินธุ

นางสาวชญาณี  บัวเงิน                      

นางสาวพิชชาพร  แสงรักษา               

นางสาวณัฐณิชา  ขาวสุวรรณ  

นางสาวปรีดาพร  กิตติมลคลวัฒนา       

นางสาวญาณิศา  เกิดเจริญพร           

นางสาวพรพรรณ  วงษทอง  

นางสาวสุภาพร  จิวบางปา
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6/3ทําเนียบนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 

นายณัฐพล  ลี้สุวรรณ                    

นายณัฐพล  อี้สกุล                              

นางสาวพวงทอง  อุนเจริญ                     

นายปราโมทย  สมัครบุตร 

นายรัชชานนท  ประกอบกิจ                   

นายธนาธร  ชัยวิชิต 

นางสาววีรยา  บุญอยู

นายปณณวิชญ  ทวีนุช                       

นายธเนศ  เอกจรูญ

นายณัฐพงศ  แจมแสง                         

นางสาวยุพา  นพรัตนธีระวุฒิ          

นายกฤษฎา ปหองสอน                         

นายฐนสรพล  พิชัยสวัสดิ์                     

นายพีรภัทร  เขียวเด็จ                       

นางสาวจินตหรา  บุญเพ็ญ                     

นางสาวธัญญารัตน  จันทรทอง

นางสาวธนภรณ  เตยพรมทอง

นางสาวเกวลิน  จันทรธนวัชร          
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6/3ทําเนียบนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 

นางสาวพรนภัส  ปริตตะพงศาชัย           

นางสาวศิริวรรณ  ลิ้มยิ้ม

นางสาวชมพูนุช  ชื่นสุวรรณ                

นางสาวรุงทิพย  เรืองสมานวงศ          

นางสาวพรรณกาญจน  มาทวน            

นางสาวนันญลลิน  พลเยี่ยม                 

นางสาวพรวาสนา  นิลดวง                 

นางสาวศศิประภา  รัสมี

นางสาวพรฤดี  บุญเพ็ญ

นางสาวกาญจนา  เปยมเจริญ             

นางสาวพิมพการต  รุงโรจน

นางสาวศิรประภา  รัสมี                     

นางสาววราภรณ  แกวแตม                

นางสาวชนัฏดา  ภัทรเกษวิทย

นางสาวคุณิตา  มหัทธนะประดิษฐ         

นางสาวพรนภา  พันศรีภักดี              นางสาวสายทิพย  ชูเดชปญญาดี
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6/4ทําเนียบนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 

นายธนทัต  ปนแกว                       

นายศรุต  ปนประดับภากร                    

นายพัศสน  ปญญาเฉียบ                

นางสาวพิมพอัปสร  ประพันธพจน         นางสาววาสินี  ทิ้งสกุล                    

นายนิติพล  แสงอรุณ                    

นายณัฐสิทธิ์  มุสิกุล                     

นายเสมา  แสงเงิน                         

นางสาวอภิญญา  แคนจา              

นางสาวศุภาวรรณ  เพ็ชรอยู                

นายปยวัฒน  บัวจีน

นายนธาธิป  แพพวงทิพย

นายชานน  สมมาก

นางสาวธันยชนก  จิรัฐิติกาลทรัพย

นางสาวปาลิตา  สถิรพูนพัฒน

นายรัตนกร  หาญวงษ                    

นายกรวิชญ  ศศิประภาพงศ            

นายธนันดร  ตันสมบุญ                    

นางสาวชรินรัตน  บุญเกิด                

นางสาวมินตรา  เจริญชนม              นางสาวนฤมล  กอประเสริฐถาวร

นายธเนศ  สมนึกเจริญสุข               

นายคณิศร  วรันตกุล              

นายพีรพัฒน  ขาวยะบุตร                   

นายนิรวิทธิ์  กอประเสริฐสุด

นายจักรพันธุ  เหลืองประดิษฐกุล

นายณัฐภัทร  พูลทรัพย

นางสาวพิมพวลัญช  เฮงภากรณ
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6/5ทําเนียบนักเร�ยนชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 

นายกิตติศักดิ์  แสงสุริยวงค                 

นายปทมราช  โมกไหม                             

นายสุขเกษม  สิทธิเฉลิมชัย           

นางสาวชุชิตา  สีออนรอด             

นางสาวนฤมล  กัญญาเงิน

นายพีรภัทร  จันทอง

นายอนุภัทร  ปานดํา                  

นายจีราวิชช  ศุภโชคจารีย

นางสาวอัจจิมา  เลิศสุริยา

นางสาววรรณภา  แถบเงิน                        นางสาววิภาวดี   นุติพรรณ 

นายอภิวัฒน  อําไพศรี

นายธนธร  สวัสดี

นายปณณธร  นาวัน                                

นางสาวสุธิตา  รุงโรจน                              

นายกิตติวรรณ  บุญชวย                           

นายธนพล  จันทนะโสตถิ์                          

นายกิตติพันธุ  พิมพศักดิ์

นางสาวศกลวรรณ  พูลสําราญ        

นายวายุพัฒน  ขนุนทอง              

นายธีรภัทร  ภูฮง                       

นายธนวัฒน  พุมบางปา                           

นายเฉลิมเกียรติ  ศิริพลชัย

นายเพชรอินทร  โกธาตุ
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ของพ�อคําสอน
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 สวัสดีผู� มีอ�ปการคุณและผู�ปกครอง
นักเร�ยนของโรงเร�ยนประสาทรัฐประชากิจ
ทุกท�านขอขอบคุณที่ ไว�วางใจส�งบุตรหลาน
ของท�านเข�ามาสู�รัว้แสด - ดํา โรงเร�ยนประสาทรฐั
ประชากิจแห�งนี้  การศึกษาเป�นสิ�งท่ีจําเป�น
สําหรับทุกคน เยาวชนของชาติจะต�อง
ได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเข�าถึงโอกาส
ทางการศึกษาท่ีเท�าเทียมกันเพ�่อให�ก�าวทัน
การเปล่ียนแปลงของอนาคตเ ม่ือเ ติบโต
ไปเป�นกําลังสําคัญของชาติในการขับเคล่ือน
พัฒนาประ เทศชาติการ ตัด สิน ใจ เ ลือก
โรงเร�ยนให�ลูกเป�นเร�่องท่ีสําคัญมากเพราะ
การตัดสินใจคร้ังสําคัญท่ีสุดในชีว�ตของลูก
เป�นตัวกําหนดว�าลูกจะเติบโตไปทิศทางใด
ข�้นอยู�กับผู�ปกครองเป�นสําคัญ

 โรงเร�ยนประสาทรัฐประชากิจ มุ�งมั่นจัดการศึกษาให�ผู�เร�ยนอย�างเต็มประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ทางว�ชาการและความเหมาะสมของผู�เร�ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา สร�างบรรยากาศแห�งการเร�ยนรู�พัฒนาผู�เร�ยนให�มี
ความรู�อย�างเต็มศกัยภาพ ตามมาตรฐานการเร�ยนรู� เสร�มสร�างให�นักเร�ยนมคีณุธรรม จร�ยธรรม มจี�ตอาสา สามารถดาํรง
อยู�ในสังคมได�อย�างมีความสุข มุ�งเน�นให�นักเร�ยนได�เร�ยนรู�อย�างมีความสุข สนุกสนาน มีระเบียบว�นัย รักษาความสะอาด 
กล�าคิด กล�าทํา กล�าแสดงออกในสิ�งท่ีเหมาะสม  มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีสมบูรณ�แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย
มีทักษะกระบวนการคิด ก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยี เป�นผู�นํา ผู�ตามที่ดีสอดคล�องกับคําขวัญของโรงเร�ยน คือ เข�มแข�ง 
อ�อนน�อม อดทน 
 ขอขอบคุณท�านผู�ปกครองและศิษย�เก�าทุกท�านที่มีส�วนร�วมในความสําเร็จของโรงเร�ยน ในการพัฒนาการศึกษา
ของผู�เร�ยนอย�างต�อเน่ือง ในทุกสถานการณ� และโรงเร�ยนจะดูแลนักเร�ยนให�มีคุณภาพตามท่ีผู�ปกครองไว�วางใจ
ขอให�ผู�ปกครองเชื่อมั่นในการดูแลนักเร�ยนของโรงเร�ยน เราจะประสบความสําเร็จในการดูแลนักเร�ยนร�วมกัน

(นายสมมาต โพธิ์ทอง)
ผู�อํานวยการโรงเร�ยนบรมราชินีนาถราชว�ทยาลัย ปฏิบัติราชการในตําแหน�ง

ผู�อํานวยการโรงเร�ยนประสาทรัฐประชากิจ



ออกแบบ/พิมพ์ที่ : เมืองราชการพิมพ์ 
โทร. 085-193-7279, 032-323-777




