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        วารสารแสงจันทร ฉบับน้ีเปนฉบับตอนรับทานผ ูอํานวยการ
โรงเรียนคนใหม ทานผ ูอํานวยการ ธวัชชัย  สุวรรณนาคะ  เปนวารสาร
ฉบับแรกที่ทานไดมาดํารงตําแหนง ณ โรงเรียนวังจันทรวิทยาแหงน้ี
พวกเราชาวเขียวขาวร ูสึกยินดีเปนอยางยิ่งคะ
        ขอแสดงความยินดีกับลูกเขียวขาว ระดับชั้นม.3
และระดับชั้นม.6 ที่สําเร็จการศึกษาและขอแสดงความยินดี
กับพี่ๆ ม.6 ทุกคนที่สามารถสอบเขาศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย รวมถึงนองๆ ม.3 ที่ไมวาจะเรียนตอที่ใด
ก็ขอมีความม ุงม่ันตั้งใจ ตั้งเปาหมายในชีวิตและฝาฟน
อุปสรรคใหผานพนไปไดจนประสบความสําเร็จ
ขอใหลูกเขียวขาวทุกคนจงโชคดี

แลวพบกันใหม ฉบับหนา

คณะที่ปรึกษา
   1. นายธวัชชัย  สุวรรณนาคะ        ผ ูอํานวยการโรงเรียน
   2. วาที่รอยตรีประชา  พรชัยกุล  รองผ ูอํานวยการโรงเรียน
   3. นางสมัชญา  ผุดผอง  รองผ ูอํานวยการโรงเรียน
   4. นายสิงหา  รักษาธรรม            รองผ ูอํานวยการโรงเรียน
   5. นายอดิศักดิ์  ร่ืนรมย              ครูชํานาญการพิเศษ
บรรณาธิการ

นางสาวมาณี  คุสิตา
กองบรรณาธิการ

นางสุนีรัตน  เบญจมาศ ,  นางเอ็นดู  วงศพยัคฆ,
นางปราณี  วิโนทพรรษ ,  นางสาวสมบูรณ  อัจฉริยะเกียรติ,
นางรัชนี  หนูนอย ,  วาที่รอยตรีหญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม,
นายปุญญพัฒน  เกตุไทย , นางสาวธีรณี  ติยะศิริ ,
นางกนกวรรณ  เสือศิริ, นางสาวลัดดา  ปญญาโพธิ์ ,
นางสาวอรนุช  แซตั้ง ,  นางสาวปทมา  วรรณวิสิทธิ์ ,
นางพิมพภาสิริ  สายพนัส , นางสมฤดี  ธนโชติกฤตชัย

ฝายศิลป นางสาวมาณี  คุสิตา, นายศักดิ์ดา  สุภาพ
พิสูจนอักษร นางสาวเบญจรัตน  บุญประเสริฐ

ปรัชญาโรงเรียน คิดได  ทําได  ใชปญญา
อักษรยอ ว.จ.ว.
สีประจําโรงเรียน เขียว - ขาว
ตนไมประจําโรงเรียน ตนพิกุล
สัญลักษณ ดวงจันทรมีรัศมีคร่ึงดวงอย ูเหนือ
ตัวอักษร ว.จ.ว. อย ูภายในดอกจันทน

โรงเรียนวังจันทรวิทยา
316 ม.1 ต.ชุมแสง  อ.วังจันทร  จ.ระยอง  21210
โทรศัพท  0-3866-6247  โทรสาร  0-3866-6247
เว็บไซตโรงเรียน  www.wangchan.ac.th

เรือ่ง                                หนา
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ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวังจันทรวิทยาไดมีการปรับปรุง
และพัฒนาในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานวิชาการ กิจกรรมการ

พัฒนาอาคารสถานท่ี โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะปรับปรุงโรงเรียนใหมี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนร ูของนักเรียนใหสูงข้ึน นอกจากน้ีโรงเรียน
ยังไดจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงความสามารถตามความถนัด
และศักยภาพของตน โดยการสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสแขงขันทางวิชาการ ดนตรี กีฬา ฯลฯ
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนมีประสบการณมากข้ึน และในปการศึกษาท่ีผานมา
นักเรียนสามารถไปแขงขันและประสบความสําเร็จในหลายรายการนําความภาคภูมิใจมาส ูสถาบัน
คณะผ ูบริหารและคุณครูมีความพยายามอยางย่ิงในการพัฒนานักเรียน เพื่อใหนักเรียนเติบโต
เปนผ ูท่ีสามารถทําประโยชนแกตนเองและผ ูอื่นได นอกเหนือจากการเรียนการสอนแลว โรงเรียนเช่ือวา
การสงเสริมกิจกรรมดานตาง ๆ ของโรงเรียนน้ันเปนการฝกใหนักเรียนสามารถใชเวลาวางไดอยาง
มีประโยชน ฝกฝนใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ ร ูจักการทํางานเปนทีม การเปนผ ูนําและผ ูตามท่ีดี
ตลอดจนเปนการฝกใหนักเรียนไดปรับตัวเขากับระเบียบของสังคมได

ขอขอบคุณทานผ ูปกครองท่ีใหความไววางใจคณะผ ูบริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียน
วังจันทรวิทยาเปนผ ูเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในความปกครองของทานกาวเขาส ูอนาคตท่ีสดใส
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนทุกทาน ผ ูนําชุมชน ศิษยเกาท่ีใหการ
สงเสริมสนับสนุน และใหกําลังใจแกคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนจนมีคุณภาพท่ีดี และเปนท่ียอมรับในสังคมและชุมชน

(นายธวัชชัย  สุวรรณนาคะ)
ผ ูอํานวยการโรงเรียนวังจันทรวิทยา
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กจิกรรมตางๆ ในโรงเรยีน เปนกจิกรรมทีส่งเสรมิ
และพัฒนาผ ูเรียนเกง  ดี  มีสุข  อาทิ กิจกรรมคายวิทย
คิดวิเคราะห กิจกรรมวันคริสตมาส กิจกรรมวันอาเซียน
กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ กิจกรรมพัฒนาผ ูเรียนโดย
ลูกเสือ ม.1 จัดกิจกรรมเดินทางไกล, เขาคายลูกเสือ ม.2
และ ม.3 ณ คายลูกเสือภูเวียน ฯลฯ

สงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําแผนการเรียนร ู
การทําวิจัยในช้ันเรยีนผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรยีน
การสอน ตามกล ุมสาระการเรียนร ู เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนร ูโดยเนนผ ูเรียนเปนสําคัญ

ในปการศึกษา 2558 โรงเรียนวังจันทรวิทยา
ไดรับการพัฒนาเสริมศักยภาพความเขมแข็งสถานศึกษา
พอเพียงใหสามารถเปน "ศูนยการเรียนร ูตามหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีงดานการศึกษา" โดยผานกระบวน
การติดตามประเมินผลตามเกณฑกาวหนาของกระทรวง
ศึกษาธิการ

นางสมัชญา  ผุดผอง รองผ ูอํานวยการโรงเรียน
กล ุมบรหิารงานวิชาการเขารบัรางวัลรองผ ูอํานวยการดีเดน
สภาผ ูปกครองและครูแหงประเทศไทย พรอมทั้งอบรม -
สัมมนา "ลดเวลาเรียน  เพิ่มความร ู"  ในวันที่ 17-20
กุมภาพันธ 2559 ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแกว

 

นางสมัชญา ผุดผอง รองผ ูอํานวยการโรงเรียน
กล ุมบริหารงานวิชาการ พรอมคณะผ ูบริหารโรงเรียน
เขารวมการนิเทศตามกล ุมสาระการเรียนร ู



 กิ จกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทาง
การเรียนร ู จัดกิจกรรมการติว O-net ใหกับนักเรียน
ระดับช้ัน ม.3 และระดับช้ันที่ 6 โดยวิทยากรภายนอก
กล ุมสาระการเรียนร ูคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร
ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและสังคมศึกษา

ดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนภายในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม









วารสาร
แสงจนัทร 5



กล ุมบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้
กจิกรรมสรางขวญัและกําลังใจ  กจิกรรมศึกษาดูงานทัง้ในและตางประเทศสงเสริมและ

สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึนสงเสริมและสนับสนุน
ใหครูจัดทําผลงานทางวิชาการสงเสริมและสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง
ทัง้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
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กิจกรรมการอบรมอย.นอย วันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ
2559 เจาหนาที่สาธารณสุขโรงพยาบาลวังจันทร ใหความร ู
ดานโภชนาการและสุขภาพกับนักเรียน และมีการตรวจ
โภชนาการอาหารของรานอาหารที่จําหนายในโรงเรียน โดย
มีโรงเรียนอื่นมาเขารวมกิจกรรมดังน้ี โรงเรียนบึงตากาด
โรงเรียนเขาตลาด โรงเรียนชุมแสง และโรงเรียนคลองไผ

 กิจกรรมวันคลายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 36 ป มีกิจกรรมตักบาตรขาวสาร  อาหารแหง
โดยนิมนตพระสงฆจากวัดบึงตากาด มีคณะครูอาจารย
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน
เขารวมกิจกรรม

การเลอืกตัง้สภานักเรียนประจําปการศึกษา 2559
กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนวังจันทรวิทยา
ประจําปการศึกษา 2559 หองที่ไดรับคัดเลือกเปนสภา
นักเรียนประจําป 2559 ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที ่4/5

วาที่ ร.ต.ประชา พรชัยกุล รองผ ูอํานวยการ
กล ุมฝายบริหารท่ัวไป โรงเรียนวังจันทรวิทยา ไดรับการ
ประเมินการเล่ือนวิทยฐานะจากรองผ ูอํานวยการชํานาญการ
พิเศษ เล่ือนวิทยฐานะเปนรองผ ูอํานวยการเช่ียวชาญ (ค.ศ.4)
ผลการประเมินผานไปไดดวยดี

กิจกรรมการตรวจปสสาวะนักเรียน ศูนยดูแล
ชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนวังจันทรวิทยาไดมีการคัดกรอง
นักเรียนตรวจปสสาวะเพ่ือหาสารเสพติดในรางกาย โดยมี
นักเรียนที่อย ูในกล ุมเส่ียงเขารับการตรวจปสสาวะ
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     การแขงขันทักษะวิชาการเม่ือวันท่ี  16 กุมภาพันธ 2559
กล ุมสาระการเรยีนร ูคณิตศาสตรไดนํานักเรยีนเขารวมแขงขัน
ทกัษะวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยผลการแขงขัน ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขัน "Sudoku " คือ
นายอนิรุต  ศิลาวารินทร นักเรียนช้ัน ม.4/2 และ
นายภูวิศ  ชนะสุนทร  นักเรียนช้ัน ม.4/4

ผ ูบริหารโรงเรียนเขานิเทศกล ุมสาระการเรียนร ู
เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ครูกล ุมสาระการเรียนร ู
คณิตศาสตรไดรับการนิเทศกล ุมสาระการเรียนร ู จากทีม
ฝายบริหารโรงเรียนวังจันทรวิทยา โดยมีผลการนิเทศ คือ
ผานเกณฑการประเมิน

ศึกษาดูงานกล ุมสาระการเรียนร ูคณติศาสตร
เม่ือวันที ่9 ธนัวาคม 2558 ครกูล ุมสาระการเรยีนร ูคณิตศาสตร
ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
จังหวัดเชียงใหม เพื่อนําความร ู และวิธีการจัดการเรียนการสอน
มาประยุกตใชในโรงเรยีน

  กิจกรรม ติว O-Net คณิตศาสตร  เม่ือวันที่ 27 มกราคม
2559 ครูกล ุมสาระการเรียนร ูคณิตศาสตรไดจัดกิจกรรม ติว O-Net
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 จากวิทยากรภายนอก
ณ หองโสตทัศนศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียน
ในการสอบ O-Net ปการศึกษา 2558
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        กล ุมสาระการเรียนร ูวิทยาศาสตรไดจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ "คายวิทยฯ คิดวิเคราะห
บรูณาการอยางพอเพียง" เปนวิธหีนึง่ท่ีนกัเรยีนสามารถนาํทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปวิเคราะห
หาเหตุผลไดอยางเปนระบบ  เปนแนวทางท่ีจะนําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรไปแกปญหาในชีวิตประจําวัน
สงเสริมการเรียนร ูรวมกัน  มีความสามัคคี ความรวมมือ ความเปนประชาธิปไตย รวมท้ังความคิดริเริ่ม
สรางสรรค

กล ุมสาระการเรียนร ูวิทยาศาสตร
รับการนิเทศกล ุมสาระการเรียนร ู
เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2559

จากทีมฝายบริหาร
โรงเรียนวังจันทรวิทยา
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กล ุมสาระการเรียนร ูภาษาไทย ไดรับการนิเทศ
กล ุมสาระการเรียนร ู จากทีมฝายบริหารโรงเรียนวังจันทรวิทยา
ผ ูบริหารโรงเรียน เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2559

กล ุมสาระการเรียนร ูภาษาไทย เขารวมกิจกรรม
ตลาดนัดอาชีพกับกล ุมสาระการเรียนร ูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2559

กล ุมสาระการเรียนร ูภาษาไทย รวมศึกษาดูงาน
ทีโ่รงเรียนนวมินทราชูทศิ พายพั จงัหวดัเชียงใหม ระหวาง
วันที่ 7-10 ธันวาคม 2558
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รางวัลชนะเลิศ การแขงขันวอลเลยบอล ร ุนอายุไมเกิน 16 ป รายการไทคัพ มหกรรมกีฬาทองถิ่น
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ระหวางวันที่ 18-24 ธันวาคม 2558
ณ จังหวัดสระแกว ไดรับสิทธิเ์ปนตวัแทนภาคตะวันออก ไปแขงขันในรอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย
ระหวางวันที่ 19-28 มกราคม 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 รายการแอรเอเชีย ชิงถวยพระราชทาน จัดข้ึนระหวางวันที่ 21-25
มกราคม 2559 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก ณ โรงเรียนบานคาย จังหวัดระยอง

โรงเรียนวังจันทรวิทยา
ควาแชมปฟตุบอล
ไพรมมินิสเตอร
ร ุนอายุ 18 ป
เปนตัวแทนจังหวัดระยอง
ควบคุมทีมโดย
โคชทวีวัฒน  เบญจมาศ
และโคชรุจน  ลีกุ้ล
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       ในวันท่ี 25 ธันวาคม
ของทุกป  เปนวันคริสตมาส
กล ุมสาระการเรียนร ูภาษา
ตางประเทศ จึงไดจัดกจิกรรม
คริสตมาส เพ่ือใหนักเรียน
ไดเรียนร ูเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา ตลอด
จนสรางความกระตือรือรน
และทัศนคติที่ดีตอการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ ดัง น้ัน
ทางกล ุม สาระการเรียนร ู
ภาษาตางประเทศ จึงได
กําหนดใหมีกจิกรรมทีใ่ห
นักเรียนมีสวนรวมในทุกๆกิจกรรม เชน แจกดาวคริสตมาสล ุนรางวัล การประกวด Folk Song กิจกรรม Santa Eggs  กิจกรรม
X'mas ASIAN  กจิกรรม Feel for you เปนตน ซึง่กจิกรรมเหลาน้ีจะชวยใหนักเรยีนเกดิการเรยีนร ู เกดิความภาคภูมิใจในความสําเรจ็

นํานักเรียนเขารวมแขงขัน
พูดสุนทรพจน ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน และการแขงขัน
ทักษะทางภาษา Spelling Bee
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
วันที่ 18 ธันวาคม 2558
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      เสนทางดาวเดน ฉบับนี้ เราขอนําเสนอนักเรียนคนเกงมากความสามารถ ดาวเดนดวงแรกจะโดดเดนมาก
ในดานไอที แถมพวงดวยความสามารถดานดนตรี ดาวเดนดวงที่สองเปนนักกีฬาของโรงเรียนที่สรางช่ือเสียงดาน
กีฬาวอลเลยบอลใหกับร้ัวเขียวขาวของเรามาโดยตลอด สวนดาวเดนทัง้สองจะเปนใครน้ัน มาติดตามกนัเลยคะ


ชื่อ : นายวันดี ศรีเพ็ญรัก
ชื่อเลน : วัน
กําลงัศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 6/3
ท่ีอย ู : 198 หม ู 7 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง
กิจกรรมยามวาง : อานหนังสือเกี่ยวกับไอที ฝกเขียนโปรแกรม  เขียนเว็บไซต
และโปรแกรมจําหนาย  ซอมดนตรี  ชวยงานที่บาน

      เราตองคนหาในส่ิงที่เราชอบ และตั้งใจทําในส่ิงน้ันใหดี ถึงบางครั้ง
จะมีอุปสรรคบางแตอยาไดทอถอย และเราก็พยายามทําตอไปใหดีข้ึนเรื่อยๆ
เราจงใชเวลาวางน้ันใหค ุมคา ใชเวลาตรงน้ันใหเกิดประโยชน และผลลัพธที่ดีน้ัน
จะยอนกลับมาหาตัวเราเอง

1. ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชาติ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟแวรในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65
2. ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับภาค การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟแวรในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 65
3. ไดรับรางวัลชนะเลิศ การแขงขัน"การเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP " ในงาน "ราชมงคลรักษเหลืองจันทวันดอกไมบาน ครั้งท่ี 15 "
4. ไดรับรางวัล The Best App Award กิจกรรม การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนโทรศัพทมือถือ ในงาน Techs park 2015
5. ไดรับรางวัล ชนะเลิศ ความร ูดานระบบเครือขาย ในโครงการคายฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ CE SMART CAMP ครั้งท่ี 8

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการคนหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 62
7. ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 63
8. ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแขงขันการสราง Webpage ประเภท Web Editor

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 64
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ชื่อ : นายกิตติศักด์ิ สิงหพรม
ชื่อเลน : ตัวโนต
อายุ : 17  ป
เปนนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/5
ความสามารถพิเศษ :  เปนนักกีฬาวอลเลยบอล
ความใฝฝน : อยากเปนนักกีฬามืออาชีพ




1. ไดคัดเลือกไดเปนนักกีฬาให ACADEMIV ทีมสโมสร SENSEI เทศบาลเมืองราชบุรี VC
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬานักเรียนนักศึกษาป พ.ศ. 2558
3. รองชนะเลิศ อันดับ 2 การไฟฟาสวนภูมิภาค กฟผ. ป พ.ศ.2558
4. รองชนะเลิศ อันดับ 1 มหกรรมกีฬาทองถิ่น ไทคัพ อายุไมเกิน 16 ป ป พ.ศ.2557
5. รองชนะเลิศ อันดับ 2 เยาวชนแหงชาติ ป พ.ศ. 2557
6. รองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬานักเรียนนักศึกษา ป พ.ศ. 2557
7. รองชนะเลิศ อันดับ 3 การไฟฟาสวนภูมิภาค กฟผ. ป พ.ศ.2557
8. ไดเขารวมการแขงขันมหกรรมกีฬาทองถิ่น ไทคัพ อายุไมเกิน 16 ป

รอบชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ป พ.ศ.2557

ขอขอบคุณโรงเรียนวังจันทรวิทยา ขอบคุณโคชผ ูฝกสอน ขอบคุณ
สปอนเซอรที่ทําใหมีกีฬาวอลเลยบอล จนถึงทุกวันน้ีอย ูที่ความพยายาม
ความตั้งใจในการฝกซอม หมั่นศึกษาหาความร ูแสวงหาประสบการณ 
ในส่ิงที่ตัวเองช่ืนชอบ มีทั้งคุณครูพอแมและผ ูฝกสอนที่ใหคําแนะนํา รวมถึง
ตัวเราเองดวย จึงทําใหผมไดมาอย ู ณ จุดๆน้ี ครับ
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ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอฟตแวร ระดับชัน้ ม.4-ม.6 รายชือ่นักเรียนท่ีแขงขัน
1. นายวันดี  ศรีเพ็ญรัก       นักเรียนช้ัน ม.6/3
2. นายกิตติศักด์ิ  ชมภ ู        นักเรียนช้ัน ม.6/2
3. นายรัชชานนท  ช ุมบุญยืนยง   นักเรียนช้ัน ม.4/1
ครูผ ูควบคุม   1. นางสาวมาณี  คุสิตา   2. นายศุภโชค  พรชัยกุล
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พิมพที่...   ถ.เทศบาล 2  อ.แกลง  จ.ระยอง โทร. 038-671297
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