


วารสาร
แสงจันทร2

1.  อยาทําลายความหวังของใครเพราะเขาอาจจะเหลืออย ูแคน้ันก็ได
2.  เม่ือมีคนเลาวาตัวเขามีสวนในเหตุการณสําคัญอะไรก็ตาม

เราไมตองไปคุยทับ ปลอยเขาฟ ุงไปตามสบาย
3. ร ูจักฟงใหดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแววๆเทาน้ัน
4. หยุดอานคําอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร ซ่ึงอย ูริมทาง

เสียบาง
5. จะคิดการใดจงคิดการใหใหญๆ เขาไวแตเตมิความสนุกสนาน

ลงไปดวยเล็กนอย
6.  หัดทําสิ่งดีๆใหกับผ ูอ่ืนจนเปนนิสัย โดยไมจําเปนตองใหเขารับร ู
7. จําไววาขาวทุกชนิดลวนถูกบิดเบือนมาแลวทั้งน้ัน
8. เวลาเลนเกมกับเด็กๆ ก็ปลอยใหแกชนะไปเถิด
9. ใครจะวิจารณเราอยางไรก็ชางไมตองไปเสียเวลาตอบ
10. ใหโอกาสผ ูอ่ืนเปนครั้งที่ "สอง" แตอยาใหถึง "สาม"
11. อยาวจิารณนายจาง ถาทํางานกับเขาแลวไมมีความสุขก็ลาออกซะ
12. ทําตวัใหสบายอยาคิดมาก ถาไมใชเรือ่งคอขาดบาดตายแลวอะไรๆ

มันก็ไมไดสําคัญอยางที่คิดไวทีแรกหรอก
13. ใชเวลานอยๆ ในการคิดวา "ใคร" เปนคนถูก แตใชเวลาใหมาก

ในการคิดวา "อะไร" คือสิ่งที่ถูก
14. เราไมไดตอส ูกับ "คนโหดราย" แตเราตอส ูกับ "ความโหดราย"

ในตัวคน
15. คิดใหรอบคอบ กอนจะใหเพื่อนตองมีภาระในการรักษาความลับ
16. เม่ือมีใครสวมกอดคุณ ใหเขาเปนฝายปลอยกอน

17 เปนคนถอมตน คนเขาทําอะไร ตออะไรสําเร็จกันมามากมายแลว
ตั้งแตเรายังไมเกิด

18. ไมวาจะตกอย ูในสถานการณอันเลวรายเพียงใด สุขุมเยือกเย็น
เขาไว

19. อยาไปหวังเลยวาชีวิตน้ีจะมีความยุติธรรม
20. อยาใหปญหาของเราทําใหคนอ่ืนเขาเบื่อหนาย ถามีใครมาถามวา

"เปนไงบางตอนน้ี" ก็ตอบเขาไปเลยวา"สบายมาก"
21. อยาพดูวามีเวลาไมพอ เพราะเวลาที่คุณมี มันก็วันละย่ีสิบสี่ชัว่โมง

เทาๆกับที่ หลุย ปาสเตอร, ไมเคิลแอน เจลโล,  แมชเีทราซา,
ลโีอนารโด ดาวนิซี, ทอมัส เอฟเฟอรสัน  หรืออัลเบิรต ไอสไตน
เขามีน่ันเอง

22. เปนคนใจกลาและเด็ดเด่ียว เม่ือเหลียวกลับไปดูอดีตเราจะเสียใจ
ในสิง่ที่อยากทําแลวไมไดทํามากกวา เสยีใจในสิง่ที่ทําไปแลว

23. ประเมินตนเองดวยมาตรฐานของตัวเองไมใชมาตรฐานของคนอ่ืน
24. จริงจังและเค่ียวเข็ญตอตนเอง แตออนโยนและผอนปรนตอผ ูอ่ืน
25. อยาระดมสมอง เพราะไอเดียดีๆ ใหมๆ และย่ิงใหญจนสามารถ

เปล่ียนแปลงโลกได ลวนมาจากบุคคลท่ีคดิคนอย ูเพียงผ ูเดยีวท้ังส้ิน
26. คงไวซ่ึงความเปนคนเปดเผย ออนโยน และผอนปรนผ ูอ่ืน
27. ใหความนับถือแกทุกคนที่ทํางานเพื่อเลี้ยงชีพไมวางาน

ที่เขาทําน้ันจะกระจอกงอกงอยสักปานใด
28. คํานึงถึงการมีชวีิตให "กวางขวาง" มากกวาการมีชวีิตให "ยืนยาว"
29. มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงวัยกวาเสมอ

ขอขอบคุณที่มาของขอมูล : http://www.oknation.net/
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การทํางานเปนทีม การเขาใจและเห็นความสําคัญ
ซึ่งกันและกัน การยอมรับความเปลี่ยนแปลง กลาคิด
กลาพัฒนามีความสําคัญทําใหโรงเรียนเกิดการพัฒนา
มีผลงานท้ังดานวิชาการ และคุณภาพอยางหลากหลาย
จะเห็นวาโรงเรียนวังจันทรวิทยา ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ
หลายรางวัล ท้ังรางวัลสถาบัน, นักเรียน, คร,ู และฝายบริหาร
ผลงานท้ังหมดท่ีไดรับเปนผลจากการท ุมเททํางานของชาวเขียว-ขาว
จากร ุนส ูร ุน การไดรับการเก้ือหนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ,
ผ ูปกครองนักเรียน สมาคมศิษยเกาฯ, ผ ูนําชุมชน, ผ ูนําทองถ่ิน, หนวยงานองคกร
เครือขายตาง ๆ เปนอยางดีย่ิง ความม ุงหวังสูงสุดคือ นักเรียนมีคุณภาพ

คณะคร,ู คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมศิษยเกาฯ จะชวยกันนําพาโรงเรียน
ของเราใหเจริญกาวหนาตอไป ใหสามารถเปนท่ีพึ่งใหกับบุตรหลานดวยเปาหมายเดียวกัน

"เราจะเปนท่ีพึ่งของบุตรหลาน"

   ดวยรักและหวงใย

(ดร.สุกิจ  โพธิ์ศิริกุล)
   ผ ูอํานวยการโรงเรียนวังจันทรวิทยา
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 กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนา
ผ ูเรยีนเกง ด ีมสีขุ อาทิเชน กิจกรรมวนัสนุทรภ ูกิจกรรมวนัภาษาไทย
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร กิจกรรมหองสมุด ฯลฯ

 สงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการเรียนร ู การทําวิจัย
ในชั้นเรียน ผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน
ตามกล ุมสาระการเรียนร ู เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนร ูโดยเนน
ผ ูเรียนเปนสําคัญ
ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนภายในรูปแบบหลากหลาย
และเหมาะสม

 กจิกรรมโครงการทบทวนความร ูส ูรัว้มหาวิทยาลัย โดยวิทยากร
ภายนอก กล ุมสาระการเรยีนร ูคณติศาสตร วทิยาศาสตร ภาษาองักฤษ
ภาษาไทยและสังคมศึกษา ณ โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา

 โรงเรียนไดรับการนิเทศจากคณะกรรมการ
การจัดอบรม การประเมินกิจกรรมโครงการตางๆ
ไดแก 1. คายคนดีของแผนดิน

2. การนิเทศติดตามเรื่องการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โดยติดตามการบันทึกขอมูลผลการสอบ GPA ป 2557 ทุกกล ุม
สาระการเรียนร ู

3. การคดักรองศนูยการเรยีนร ูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

4. การประเมินศนูยการเรยีนร ูตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงดานการศึกษาป 2558

5. การดําเนนิงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผ ูสอน
ใหสอดคลองกับแนวทางการประเมิน PISA

โรงเรียนตางๆ ไดเขามาศึกษาดูงานศูนยการเรียนร ูตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ไดแก  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทรระยอง , โรงเรียนศรีพฤฒา , โรงเรียน
หนองนาพิทยา, โรงเรียนกุนนทีรุทธาราวิทยาคม

รองสมัชญา ผุดผอง เขารับการอบรมโรงเรียนสุจริต
ณ ชลพฤกษ รีสอรท จ.นครนายก
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ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 กล ุมบริหาร
งานงบประมาณและงานบุคคล ไดดําเนินกิจกรรมดังน้ี

- กิจกรรมสรางขวัญและกําลังใจ
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําผลงานทางวิชาการ
- สงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรม

เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
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กิจกรรมวันไหวครูและมอบทุนการศึกษา ประจําปการศกึษา
2558 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียน
วังจันทรวิทยา จัดข้ึนเพือ่เปนการนอมระลึกถงึพระคณุของครบูาอาจารย
โดยมีกิจกรรมการไหวครูของนักเรียนช้ันม.1-6 และนักเรียนศิษยเกา
ของโรงเรียนวังจันทรวิทยาเขารวมกิจกรรมดวย มีการจัดประกวด
พานไหวครู มีการมอบเกียรติบัตรใหกับครูผ ูมีผลงานดีเดน และ
การมอบทุนการศึกษาใหกบันักเรียน

และกิจกรรมในชวงบายมี การเดิน-ว่ิง มินิมาราธอน
ศิษยดี เพราะมีครู เนื่องในวันไหวครู และมีการมอบรางวัลทายบัตร
เดินว่ิงใหกับนักเรียนและการแสดงดนตรีของนักเรียนอีกดวย

กล ุมบริหารงานทั่วไป ไดดําเนินกิจกรรม
อยางตอเนื่องดังนี้

กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
กจิกรรมคณะกรรมการนักเรยีน กจิกรรมประชมุผ ูปกครอง
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม กิจกรรมดูแลชวยเหลือ
นักเรยีน  กจิกรรมการสรางระเบยีบวินัย  กจิกรรมปองกนั
และแกไขปญหายาเสพติด

  คายเยาวชน "คนดีของแผนดิน"

    ประชุมผ ูปกครอง

  กิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน

  กิจกรรมวันแมแหงชาติ 10 สิงหาคม 2558

กิจกรรมวนัไหวครูและมอบทนุการศกึษา
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การจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติ มีกิจกรรมการแสดง
ดนตรีประกอบเพลงของนักเรียน กิจกรรมการรองเพลงของนักเรียน
โรงเรียนวังจันทรวิทยาในบทเพลง "หน่ึงเดียวคือแม" และตัวแทน
แมดีเดน ไดแก นางวัชรา พรชัยกุล (ผ ูปกครองของนางสาวพมิพชนก
พรชัยกลุ นกัเรยีนช้ัน ม.6/1) พดูถงึวิธกีารเล้ียงลูกอยางไรใหเปนคนดี
การมอบเกียรติบัตรใหกับตัวแทนคณุแมทุกทานท่ีมารวมกิจกรรม และ
กิจกรรมการไหวแมของนักเรียนช้ัน ม.1-6 ท่ีบรรยากาศเต็มไปดวย
ความอบอ ุนและซาบซึ้ง

คายเยาวชน "คนดีของแผนดิน" เครือขายโรงเรียนสุจริต
จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 18-19 มีนาคม 2558 ณ หองโสตทัศนศึกษา
มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขารวมกิจกรรมคายเยาวชน "คนดีของแผนดิน" มีการจัดกิจกรรม
เพือ่สงเสรมิความประพฤติใหผ ูเรยีนเกดิความสามคัค ีร ูจักการเขากล ุม
มีความซื่อสัตยสุจริตในตนเอง สามารถอย ูรวมกันกับผ ูอื่นในสังคม
ไดอยางมีความสุข

การมอบตัวนักเรียนและการประชุมผ ูปกครองของนักเรียน
มีการพูดคุยและพบปะผ ูปกครอง เพื่อใหทราบถึงความประพฤติตางๆ
ของนกัเรยีนการปรกึษาและการแนะแนวทางในการเรยีนการปฏบัิติตน
ในโรงเรียนการรับผลการเรียนและรางวัลนักเรียนท่ีมี ผลการเรียน
ดีเดนของช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
มกีารจัดจําหนายชุดนกัเรยีน กระเปา ชุดพละ รองเทาใหกบันกัเรยีนดวย

คณะครูท่ีปรึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-6 โรงเรียน
วังจันทรวิทยา ไดดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียนประจําภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมเยี่ยมบานนี้เปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนนิการตามระบบดแูลชวยเหลือนกัเรยีนของโรงเรยีนและตอบสนอง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยทางโรงเรียนวังจันทรวิทยา
ไดดําเนินการทุกปการศึกษา เพื่อสานสัมพันธอันดีระหวางบานและ
โรงเรียน รวมสนทนาแลกเปล่ียนความร ูความคิดเห็นและรวบรวม
ขอมูลจากการไดเห็นสภาพความเปนอย ูท่ีแทจริง สามารถชวยเหลือ
สงเสรมิ แกไขปญหาไดถกูตองยิง่ข้ึนอนัจะเกดิประโยชนตอผ ูเรยีนสูงสุด
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      ณ วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2511 เวลา
10.16 น. กับอีก 20 วินาที พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอย ูหัว ไดทรงคํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ซึ่ง
กนิเวลาจบัเตม็ดวงทัง้ส้ิน 6 นาท ี45 วนิาททีีต่าํบลหวากอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดอยางแมนยําโดยไมคลาดเคล่ือน
แมแตวินาทีเดียว ซึ่งเปนการพิสูจนผลการศึกษา คนควา
วิจัยทางวิทยาศาสตรคร้ังยิ่งใหญและคร้ังแรกของชาติไทย
จนเปนทีเ่ล่ืองลือในวงการดาราศาสตรทัว่โลก ซึง่เปนประวตัิ
ที่ นาภูมิใจอยางยิ่ งของประเทศชาติวันที่  14 เมษายน
พ.ศ.2525 เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ
เทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอย ูหัว
เทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอย ูหัว
"พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย" รัฐบาลไดกําหนดให
วันที่ 18 สิงหาคมของทุกป เปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
เพื่ อเปนการขยายกิจกรรมทางวิทยาศาสตรใหเปนที่
แพรหลายและสงผลใหเยาวชนที่อย ูในวัยศึกษาตลอดจน
ประชาชนทัว่ไปไดตระหนักและเหน็ความสาํคัญดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน

โรงเรียนวังจันทรวิทยา จัดกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 13-19
สิงหาคม 2558 กิจกรรมประกอบดวย การ
ตอบปญหาวิทยาศาสตร การแขงขันทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การแขงขัน
วาดภาพทางวิทยาศาสตร การประกวดแฟนซี
รีไซเคิล โลกแหงแสงสี และการประกวด
SCIENCE DANCE
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เน่ืองจากวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกป ี เปนวันสําคัญ
ที่ทุกคนจะไดรวมรําลึกถึงพระสุนทรโวหาร(ภ ู) ผ ูที่ไดรับยกยอง
เกียรติคุณใหเปนกวี เอกของโลก และเปนผ ูที่ มีพระคุณ
อยางสูงตอวงการภาษาไทย เพราะทานไดรอยกรองบทประพนัธ
อันมีคาไวมากมาย กล ุมสาระภาษาไทยจึงไดจัดกิจกรรม
เพื่อแสดงความกตัญ ูก ตเวทิตาแดพระสุนทรโวหาร(ภ ู)
ซึ่ งเปนครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพบูชาอยางยิ่ง เชน
การแขงขันเรียงความวาดภาพ  อานทํานองเสนาะ การจัดปาย
นิเทศการตอบปญหาชีวประวัติของสุนทรภ ูและกิจกรรม
การแสดงละครเวที เปนตน

เนื่องจากวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกป ี
เปนวันสําคัญที่ทุกคนจะไดรวมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจาอย ูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผ ูทรงเปนปราชญและ
นักภาษาไทย รวมทั้งเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค กล ุมสาระการเรียนร ูภาษาไทยจึงไดจัด
กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรวมกัน
อนุรักษภาษาไทย เชน แขงขันตอบปญหาภาษาไทย
การแขงขัน คดัลายมอื การแขงขันแฟนพนัธ ุแทวรรณคดไีทย
และการประกวดรองเพลงไทยลูกท ุง เปนตน
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Wangchanwittaya is a special place. I started in October and ended in
September. Living in campus was an awesome experience. I was able to play
volleyball, basketball, and soccer any day that wanted. I love to food on campus,
and the people are even nicer.

I made life-long friends at WCW. There is so much positivity in this
campus and  it was a pleasure to contribute to the happiness. Rock on!

To the students: I wish you 3 things. First, never stop smiling. Happiness is
the key to success. Second, never stop learning. Stay curious and
   passionate in all that you do. Lastly, "don't let the grass grow
       under your feet!" This means that the world is you to

 explore, so get out there and see all that you can!
Teacher Clayton Steel

Hey there. My name is Mitchel Cannata and I am from San Francisco, California, USA. I spent
my first week figuring out where my favorite restaurants were and I must say the "Som Tum"(papaya salad)
right outside of campus is "to die for"! A close second was a noodle shop a couple of minutes walk away from
school. After just a short time here I felt right at home.

Everywhere I looked people were smiling, whether it was the students, the teachers, and even the people I had
 never met before in town. They were all so nice and this made my experience at Wangchanwittaya School the much
more fulfilling. Now to teaching was easy, because it truly was a challenge…

The first night I arrived at Wangchanwittaya School, I was terrified and
intimidated. I was culture shocked by all my new surroundings. I felt the exact
same way when I stepped into the classroom on my first day of teaching. My
students looked at me as if I were an alien from outer-space. As the weeks
passed by, I began building life-long friendship with many students yell, "Hello
teacha! Hello teacha!", always brightened my day. Teaching at Wangchanwittaya
School has been one of the greatest experiences of my life. I am going the miss
my second home and my little family, but I will be sure to come back and
visit! Thank you Wang Chan for the best memories! I love you all!
She-weet-dee-dee.

Teacher Brittany Wroblewski

One of the most rewarding challengers I have ever taken head on. Teaching any foreign students a language that it not
native to them can be a daunting task, but I strapped my belt in tight and held on for the ride. With help from the Thai Teachers
I was easily able to have my lesson plans translated to the students, which I felt would significantly benefit them had they decided
to travel to America or any place where English is spoken. During the past months, I have made some amazing memories with the
students and teachers at this school. I have been asked by my neighbors to join them for dinner on multiple occasions, where I ate
steamed fish, beef, vegetables, and all types of really really spicy foods, Just sitting and talking with them and listening what they
had to say world, and they made me feel right at home. Now I say Good Bye Wangchanwittaya School. Thank you so much for
the unforgettable memories I will cherish forever!

Until next time…
Teacher Mitchel Cannata
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     สวัสดีคะ เสนทางคนเกงประจําวารสารแสงจันทรฉบับน้ี
เราขอนําเสนอดาวเดน ว.จ.ว.นักเรียนผ ูมากความสามารถ โดยเฉพาะ
การเปนสุดยอดผ ูนํานักเรียนในทุกๆ ดานเกือบทุกกิจกรรม จะไมมีครั้งใด
ท่ีไมมีชื่อเขาคนน้ีเขารวมดวยจะเปนใครน้ันเรามาติดตามในรายละเอียดกันเลยคะ
นายศิรสิทธ์ิ เตปนตา  ชื่อเลน โอต
เกิดวันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2540
กําลังศึกษาอย ูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/2  โรงเรียนวังจันทรวิทยา
บิดาชื่อ นายสุคนธ เตปนตา  มารดาชื่อ นางรจนา  เตปนตา
กิจกรรมในยามวาง :  อานหนังสือ เลนเกมส ออกกําลังกายโดยจะเลนกีฬาวอลเลยบอล
เปนประจํา ใชเวลาวางอย ูที่โรงเรียนจับกล ุมกับเพื่อนเพื่อรองเพลง และเตน
คติสอนใจ : รอยคนรัก ไมเทาหน่ึงคนที่ภักดีรอยคําหวานที่มีไมอาจเทาหน่ึงคําที่จริงใจ

ตําแหนงและหนาท่ีท่ีเคยไดรับ
- ตําแหนงยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดระยอง ร ุนที่ 2 ป 2558
- ตําแหนงประธานนักเรียนโรงเรียนวังจันทรวิทยา ปการศึกษา 2557
แนวทางในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ
   สําหรับผมในการทํางานอะไรก็แลวแตเราจะตองสนุกสนานกับงานที่เราทํา
เม่ือเราทํางานใหสนุกแลวเราก็จะมีความพยายามทีจ่ะทาํสิง่ๆน้ันใหประสบผลสําเรจ็
และเราก็จะตองมีความเชื่อม่ันในตัวเอง คิดทําในทางที่ ถูก ผมเองก็เปน
เด็กกิจกรรมของโรงเรียนนะครับ สิ่งที่เราจะตองคํานึงถึงเลยคือความม ุงม่ัน
ที่จะทําและความกลาแสดงออก ความมีมิตรภาพที่ดีการมีนํ้าใจครับ และ
ในการจะทําอะไรก็แลวแตเราก็จะตองมีความสามัคคีกันในหม ูคณะ ไมทําเเตเพยีง
ผ ูเดียวและมีความรักใครกัน เชื่อถือกัน เคารพซ่ึงกันและกัน ถาเรามีสิ่งเหลาน้ี
ในการทํางานเราก็จะสามารถประสบผลสําเร็จในการทํางานไดครับ
**โอต ศิรสิทธ์ิ  เตปนตา**

ผลงานท่ีภาคภูมิใจท่ีผานมา
 ไดรับคัดเลือกเปนประธานนักเรียนโรงเรียนวังจันทรวิทยา ปการศึกษา 2557
 ไดเขารวมการแขงขนัศิลปหัตถกรรมนกัเรียนและไดรางวัลตางๆเชน

1. ไดรางวัลเหรียญทองในการแขงขันระบํามาตรฐาน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ป 2555

2. ไดรับรางวัลเหรียญทองในการแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทส่ิงประดิษฐ ป 2557เปนตน

 เปนนักเรียนแกนนําตางๆของโรงเรียน เชน
1. นกัเรียนแกนนําตอตานยาเสพติด (QAD)
2. นกัเรียนแกนนําเครือขายโรงเรียนสุจริต (Upright School Project)

ร ุนท่ี2
3. นกัเรียนแกนนํากจิกรรมสันทนาการของโรงเรียนวังจันทรวิทยา

 ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต18
เปนตัวแทนจังหวัดระยอง เขารวมโครงการยวุชนประชาธิปไตย
ประจําป 2558 ร ุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 21-30 เมษายน 2558
ณ ศูนยวิชาการทีโอทีงามวงศวาน จัดโดยสํานักงานเลขาธิการ
สภาผ ูแทนราษฎร

 ไดรับคัดเลือกจากสํานักงานเลขาธิการสภาผ ูแทนราษฎรเปนตัวแทน
ยุวชนประชาธปิไตยภาคกลางเขารวมโครงการสงเสริมและสนับสนุน
ความปรองดองสมานฉันทและการมีสวนรวมของเยาวชนเพ่ือพัฒนา
ประชาธปิไตยใหเขม็แขง็ กจิกรรมรวมร ุนยวุชนประชาธปิไตย ภาคเหนอื
ประจําป 2558 วันท่ี 1-2 สิงหาคม 2558
ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ
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ศิลปะ-ทัศนศิลป
ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

ศิลปะ-ดนตรี

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

คอมพิวเตอร

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

การงานอาชีพ

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

การแขงขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแขงขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกท ุง
ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกท ุง
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ
ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ
ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร ม.4-ม.6
การแขงขันการสราง Webpage
ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร
ประเภทซอฟตแวร ม.4-ม.6

การแขงขันจักสานไมไผ ม.1-ม.3

การแขงขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

การแขงขั้นทําอาหาร นํ้าพริก ผักสด
เครื่องเคียง ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงลิซา  แตงกลับ
1. นายกฤต  แสงภารา
2. นางสาวณัฏฐิกา  วงศคช
3. เด็กหญิงณัฏฐนรี  วงษพงษ
4. นางสาวณัฐชา  คํ้าชู
5. เด็กหญิงณิชา  ฐานโพธ์ิ
6. นางสาวนํ้าเพชร  พงษพิทักษ
7. เด็กหญิงปนัดดา  เล็กใจซ่ือ
8. นางสาวพิมพชนก  พรชัยกุล
9. นายสหรัฐ  กระจาย
1. นายธนวัฒน  ป ูสุข
2. นายภคพล  ทํานาวาส
3. นายลัทธพล  ดาวงษ
4. นายศรายุทธ  ศิลประกอบ
5. นายสหัสวรรษ  ลิ้มเจริญพันธ
6. นายอนุภาพ  ผามวันญวน
1. นายเรื่องศักด์ิ  คําภิรมย

1. นางสาวสุนันทา  แสงทอง

1. นายกษิด์ิเดช  โกเลียง

1. นางสาวสายพิณ  ศิลปชัย

1. นายจักรพงค  ปญญาย่ิง
2. นายประสิทธ์ิ  สมนึก
1. นางสาวนุชวรา  วรรณก้ี
2. นางสาวสุพพัตรา  สนบานเกาะ
1. นายกิตติศักด์ิ  ชมภ ู
2. นายรัชชานนท  ช ุมบุญยืนยง
3. นายวันดี  ศรีเพ็ญรัก
1. เด็กชายนิชนันท  แซตั๊น
2. เด็กหญิงนิชา  ใหญโสมานัง
3. เด็กหญิงพุธิตา  ตบแตง
1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  เลิศนา
2. เด็กหญิงปทมา  ย้ิมเย้ือน
3. เด็กหญิงโชติกา  จูชัย
1. เด็กหญิงจารุพร  สังขสัจธรรม
2. เด็กหญิงธนกภรณ  พุทธวงศ
3. เด็กหญิงปวีนุช  แจมจํารัส

1. นางสาวลัดดา  ปญญาโพธ์ิ
1. วาที่รอยตรีประชา  พรชัยกุล
2. นายไชยสิทธ์ิ  พ ุมสุข

1. นายมาโนช  บัวกลิ่น

1. นายมาโนช  บัวกลิ่น

1. นายมาโนช  บัวกลิ่น

1. นายมาโนช  บัวกลิ่น

1. นายมาโนช  บัวกลิ่น

1. นางสาวนันทนา  ดอกไม

1. นางสาวมาณี  คุสิตา

1. นางสาวมาณี  คุสิตา
2. นายศุภโชค  พรชัยกุล

1. นางเอ็นดู  วงศพยัคฆ
2. นายอัครพงศ  สุจริต

1. นางสาวกรองทิพย  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร

1. นางสาวกรองทิพย  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร

ลําดบั หมวดหม ู รายการ นักเรียน ครู
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ชื่อ - สกุล

1 เด็กหญิงลลิตา  มณีอินทร ม.1/2 3.98
2 เด็กชายชณัญ ู  กลั่นผักแวน ม.1/1 3.96
3 เด็กหญิงปนัดดา  อ ุนนอย ม.1/1 3.96
4 เด็กชายดนัย  สงวนกอ ม.1/1 3.95
5 เด็กหญิงปทิตตา  ทรัพยสิริรัตน ม.1/1 3.93
6 เด็กหญิงวัลลภา  เนื่องจํานงค ม.1/2 3.93
7 เด็กหญิงอลิศชา  ทาวัน ม.1/2 3.93
8 เด็กหญิงรัชนีวันณ  พลมณี ม.1/3 3.86
9 เด็กหญิงยุพารัตน  ทะนวนรัมย ม.1/2 3.84
10 เด็กชายสุภกร  วัฒนชัยพนา ม.1/1 3.83
11 เด็กหญิงชนิภา  พออามาตย ม.1/1 3.83
12 เด็กหญิงสุทธิดา  เลิศอภิวงศ ม.1/2 3.82
13 เด็กหญิงระพีพัฒน  บุญศิริ ม.1/2 3.81

ลําดับท่ี ชัน้ เกรดเฉลี่ย

ชื่อ - สกุล

1 เด็กชายมิ่งขวัญ  สัมฤทธ์ิ ม.2/2 3.93
2 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลิศผล ม.2/2 3.81
3 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แทนทด ม.2/1 3.80

ลําดับท่ี ชัน้ เกรดเฉลี่ย

ชื่อ - สกุล

1 เด็กหญิงพจนารถ  เนื่องจํานงค ม.3/1 4.00
2 เด็กชายจักริน  สุขเจริญ ม.3/2 4.00
3 เด็กชายไวยกรณ  ศรีสมาน ม.3/5 4.00
4 นางสาวฆัษพร  ทับทิมหอม ม.3/2 3.98
5 นางสาวชาลี  ขําเทวี ม.3/5 3.96
6 เด็กชายธนพล  งามเจริญ ม.3/1 3.95
7 นางสาวพัชริญา  จันหงอม ม.3/2 3.94
8 เด็กหญิงธัญชนก  มหาสังข ม.3/3 3.94
9 นางสาวชนากานต  ร่ืนรมย ม.3/3 3.94
10 เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์ิ  บางสอน ม.3/2 3.93
11 นางสาวนัชพร  สุทธิประภา ม.3/4 3.93
12 เด็กหญิงญาณิศา  เจตะวัฒนะ ม.3/1 3.91
13 เด็กชายนนทพัทธ  สวางพรอง ม.3/1 3.90
14 เด็กหญิงเพรชกมล  อินทรวัติ ม.3/2 3.89
15 นางสาวกัญญาภัค  เอ้ือเฟอ ม.3/2 3.89
16 เด็กหญิงพิชญธิดา  สลาลัย ม.3/2 3.89
17 เด็กหญิงศศิชา  ช ุมบุญยืนยง ม.3/1 3.87
18 นางสาวกมลวรรณ  เพยีรภักดี ม.3/3 3.84
19 นางสาวร ุงอรุณ  แซอ๊ึง ม.3/2 3.82
20 นางสาววรินทรนิภา  เมืองศรี ม.3/2 3.82
21 เด็กหญิงพันธิสา  การกระสัง ม.3/3 3.82
22 เด็กหญิงเจนจิรา  จั่นทอง ม.3/5 3.82
23 นางสาวโชติกา  จูชัย ม.3/3 3.81

ลําดับท่ี ชัน้ เกรดเฉลี่ย
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ชื่อ - สกุล

1 นางสาวปูริดา  สุพิทิพย ม.5/1 3.96
2 นางสาวอรญา  วิทยผโลทัย ม.5/1 3.96
3 นางสาวกฤตติยากร  ดีน้ําจืด ม.5/1 3.96
4 นางสาวสุกัญญา  ทองใบ ม.5/1 3.91
5 นางสาวกัญญณัช  แซอ๊ึง ม.5/1 3.83

ลําดับท่ี ชัน้ เกรดเฉลี่ย

ชื่อ - สกุล

1 นางสาวภานุมาศ  ปรางเดิม ม.6/1 4.00
2 นางสาวพรหมภัสสร  แทนทด ม.6/1 3.95
3 นางสาวนวลอนงค  พ ุมพวง ม.6/2 3.93
4 นางสาวศุภาพิชญ  ทองทวี ม.6/1 3.90
5 นางสาวขวัญจิรา  ชูเชิด ม.6/2 3.88
6 นางสาวธาวิน ี จินะแกว ม.6/2 3.88
7 นายสมเกียรติ  เลี้ยงหิรัญ ม.6/1 3.86
8 นางสาวนันทณภัส  เจริญมงคลทวี ม.6/1 3.85
9 นางสาวลกัษณารียพร ม.6/1 3.85
10 นาวสาวชวิศา  อางแกว ม.6/1 3.85
11 นางสานนท  สรอยสน ม.6/2 3.83
12 นางสาววิภาวี  โสผล ม.6/1 3.81

ลําดับท่ี ชัน้ เกรดเฉลี่ยชื่อ - สกุล

1 นางสาววริศรา  เมธสาร ม.4/2 4.00
2 นางสาวฌานิก  จงจิตตเวชกุล ม.4/2 3.98
3 นายธีรพัฒน  ถาวรวิริยะนันท ม.4/1 3.91
4 นางสาวรัตนาวลี  ทรมีฤทธ์ิ ม.4/2 3.91
5 นางสาววมิลนิ  ถาวรวิริยะนันท ม.4/1 3.88
6 นางสาวร ุงนภา  แซชั้น ม.4/1 3.83
7 นายอนิรุต  ศิลาวารินทร ม.4/2 3.82
8 นางสาวฌัฐชา  คํ้าชู ม.4/2 3.82

ลําดับท่ี ชัน้ เกรดเฉลี่ย



ไมชอบสีขาว
อารมณแปรปรวนงาย เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย
จิตใจไมรายแตเขากับคนยาก ไมคอยเปนกันเองนัก
กลาคิดกลาทํา กลายอมรับความจริง

ไมชอบสีชมพู
ขาดความโรแมนติก ออนโยนนอย
หาวหาญชาญชัย กลาไดกลาเสีย
ใจรอนว ูวาม ดื้อดึงเอาแตใจตน
อดทน ตั้งใจจริง ขี้อิจฉาเล็กๆ

ไมชอบสีแดง
ขาดความกระตือรือรน ทอถอยงาย
ไมกลาทําอยางใจตัวเองตองการในหลายๆเร่ือง
ชอบความเรียบๆ งายๆ ไมตื่นเตนนัก
กลัวความเปลี่ยนแปลง ไมอยากตางจากผ ูอ่ืน

ไมชอบสีสม
ชอบใชชีวิตธรรมดาๆ ไมตองหวือหวานัก
ตัดสินใจไมเกงนัก มักลังเล
ไมใชคนที่มีไอเดียริเร่ิมสรางสรรค
ทําอะไรๆ มักแครคนรอบขาง

ไมชอบสีแหลือง
ไมชอบเร่ืองปรัชญา  ไมชอบงานใชสมองมากนัก
มีเหตุผลดี  แตมีอารมณขันนอย
ชางคิดชางวิเคราะห  แตไมกลาวิจารณตรงๆ
เก็บเงินไมเกง  ใชเงินเกงกวา

ไมชอบสีเขียว
รักสนุก  ชอบเที่ยวเตรเฮฮา
ไมคอยพอใจในตัวเองนัก
อารมณแปรปรวน  หงุดหงิดงาย
มีไอเดียสรางสรรคเปนเลิศ

ไมชอบสีฟา
ไมใชคนออนโยนออนไหว
ไมโรแมนติก คอนขางหาวๆ แข็งๆ
อารมณม่ันคง ยากจะลังเลหว่ันไหว
ไวใจคนยาก คิดถึงตัวเองกอนคนอ่ืน

ไมชอบสีน้ําเงิน
เปนคนไมชอบความหรูหราโออา
แกปญหาไมเกง
กลัวการเปลี่ยนแปลง แสวงหาความม่ันคง
ชอบเปนผ ูตามมากกวาผ ูนํา

ไมชอบสีมวง
เปนคนดื้อร้ัน  ทิฐิสูง  หัวเกาเล็กนอย
ซื่อตรง  จริงจัง  หว่ันไหวยาก
ไมชอบเร่ืองแปลกใหมล้ํายุค
คอนขางเอาจริงเอาจังกับชีวิต

ไมชอบสีดํา
มีความเปนตัวของตัวเองสูงกวาคนชอบสีดํา
มีเหตุมีผล แตไมคิดมากนัก
ยึดถือความพึงพอใจเปนสําคัญ
ตอตานขนบธรรมเนียมที่คนสวนใหญยึดถือ

ไมชอบสีเทา
เปนคนประนีประนอม เลี่ยงความขัดแยง
รับฟงความคิดเห็นของผ ูอ่ืนเสมอ
คลอยตามผ ูอ่ืนมากจนฝนใจตนเองบอยๆ
ขาดความนับถือภาคภูมิใจในตนเอง

ไมชอบสนี้ําตาล
รักอิสระ ไมชอบวางระเบียบกฎเกณฑใหตนเอง
ไมชอบคิดมาก ไมชอบคิดวิเคราะหอะไรลึกๆนัก
ใชเงินเกง ชอบสนุกชอบเที่ยว
ไมใชคนทะเยอทะยานสูงนัก
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