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สารจากผู้อ�านวยการ

ดร.ภริมย์   ลี้กุล

 ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

24  กันยำยน  พ.ศ. 2562

	 ด้านการพัฒนาครู	ได้พัฒนาครูให้มคีวามรู้ความสามารถในรายวชิาที่สอนให้ครูส่งผลงานเข้าประกวด	และฝึกซ้อม

นักเรียนให้ได้แสดงออกตามความถนัด	และศักยภาพของตน	ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	ดูแลนักเรียนทุกคน

ทุกด้าน	ได้แก่	ด้านการเรยีนต้องเรยีนจบ	ความสามารถพเิศษของนักเรยีน	ช่วยเหลอืทุนการศกึษาส�าหรับนักเรยีน

ที่ขาดแคลน	สอดส่องดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนที่เกี่ยวข้องกับสารเสพตดิ	จัดหาทุนการศกึษาให้นักเรยีนทุนละ	1,000	บาท		

400	ทุน		นักเรยีนได้รับการสนับสนุนส่งเสรมิด้านการเรยีนอย่างเต็มศักยภาพ	สามารถศกึษาจบ	และสอบเข้าเรยีนต่อ

ในระดับอุดมศกึษาอย่างมากมาย	นักเรยีนมคีวามสุขที่ได้มาโรงเรยีน	อยู่ในสังคมที่เป็นพี่เป็นน้องกัน	เอื้อเฟื้อดูแล

ช่วยเหลอืกัน	

	 ผลการด�าเนินงานส่งผลให้โรงเรียนวังจันทร์วิทยาได้รับการประเมินรับรองให้เป็นสถานศึกษารางวัล

พระราชทานประเภทสถานศกึษาขนาดใหญ่	ได้รับการประเมนิให้เป็นโรงเรยีนที่มรีะบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน	

ดเีด่นของส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน	โรงเรยีนสขีาวระดับทอง	นักเรยีนได้รับรางวัลชนะเลศิโครงงาน

ระดับประเทศสองโครงการ	ทมีวอลเลย์บอลของโรงเรยีนได้รางวัลชนะเลศิการแข่งขันกฬีาระดับภาคทุกรายการ	

ทมีฟุตบอลหญงิของโรงเรยีนได้รับรางวัลชนะเลศิฟุตซอลหญงิของจังหวัดระยอง	

	 นอกจากนี้เรายังมโีครงการพัฒนาโรงเรยีนของเรา	ให้เป็น	"โรงเรยีนคุณธรรมต้นแบบ"	เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ

ให้นักเรยีนให้สามารถเป็นคนเก่ง	คนดี	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมคีวามสุข	พร้อมจะเป็นพลเมอืงดขีองประเทศ

ชาตติ่อไป	ความส�าเร็จทัง้หลายทัง้ปวงที่เกดิขึ้นนี้	ไม่สามารถท�าได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	

ผู้น�าท้องถิ่น	 ผู้ปกครอง	 ครู	 นักเรยีน	 ที่ร่วมพลังสรรสร้างวังจันทร์วทิยาให้เป็นโรงเรยีนคุณภาพเป็นโรงเรยีนดปีระจ�า

อ�าเภอวังจันทร์วทิยา		ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกภาคเีครอืข่ายที่มสี่วนร่วมในการจัดการศกึษาโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

		 	 	 	 								เรยีนท่านหัวหน้าส่วนหน่วยงานเขตอ�าเภอวังจันทร์	ท่านผู้น�าองค์การปกครอง

         	ส่วนท้องถิ่น	ท่านก�านัน		ผู้ใหญ่บ้าน	เขตอ�าเภอวังจันทร์	ท่านคณะกรรมการสถานศกึษา	

        	ท่านคณะกรรมการเครอืข่ายผู้ปกครอง		ผู้ปกครองนักเรยีน	นักเรยีน	โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

	 	 	 						ทุกท่าน		ผม	ดร.ภริมย์		ลี้กุล	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนวังจันทร์วทิยาได้เข้ามารับต�าแหน่ง

	 	 	 					ผู้อ�านวยการโรงเรยีนแห่งนี้	ครบ	3	ปี	แล้วครับ	จงึอยากจะขอเรยีนผลการด�าเนนิงาน

	 	 	 		ในระยะเวลา	3	ปีที่โรงเรยีนแห่งนี้	ดังต่อไปนี้	ด้านการพัฒนาโรงเรยีน	ได้มกีารปรับภูมทิัศน์

ภายในโรงเรยีน	ได้แก่	ถนนภายในโรงเรยีน	สวนหย่อม	จัดสวนภายในโรงเรยีนให้ร่มรื่นสวยงาม	จัดท�าแหล่งเรยีนรู้

ภายในโรงเรยีน	ศูนย์การเรยีนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	อาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานการเรยีนการสอน	

ปรับปรุงห้องเรยีนด้านสื่อการเรยีน	เช่น	โปรเจกเตอร์	โทรทัศน์		เพื่อใช้ในการเรยีนการสอน	สนามกฬีาต่าง	ๆ	ให้ได้

มาตรฐานพร้อมรับรองการแข่งขัน



วชิำเอก
คณติศาสตร์

สังคมศกึษา

สังคมศกึษา

ภาษาไทย

ดนตรไีทย

ศลิปศกึษา

สุขศกึษาและพลศกึษา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป
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คอมพวิเตอร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
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ชื่อ-สกุล
นางสาวเกยีรตสิุดา		สรรเสรญิ

นางพชิวรรณ		สังข์สาลี

นายอนุชา		ฉันงูเหลอืม

นางสาววราลี		สัตบุตร

นางสาวลัดดาวัลย์		บ่อคุ้ม

นายวริยิะ		สมสุภาพ

นายทรงฤทธิ์		อามาตย์มนตรี

นางสาวณชิมน		พยัคฆ์สนธิ์

นายญาณนิทร์		พวานุวงค์

นายพสษิฐ์ธน		พรมแดง

นางสาวณัฐพร		พุ่มจันทร์

นางสาวจรัสนภา		นามโคตร

นายกติตพิชิญ์		มั่งสุข

นางสาวสุครีนิทร์		แก่นนอก
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รางวัลเกียรติยศของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562

1.		สถานศกึษาพระราชทาน		ประเภทสถานศกึษาขนาดใหญ่	ระดับมัธยมศกึษา		กระทรวงศกึษาธกิาร
2.		ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนประเภทสถานศกึษามัธยมศกึษาขนาดใหญ่	ระดับดเีด่น	จากส�านักงานเขตพื้นที่
					การศกึษามัธยมศกึษาเขต	18
3.		ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนประเภทสถานศกึษามัธยมศกึษาขนาดใหญ่	
					ระดับทอง		จากส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน

ครูที่ได้เลื่อนต�ำแหน่ง
ครูช�ำนำญกำร

นำงสำวมัสยำ  ลนืภูเขยีว
ต�าแหน่ง	ครูช�านาญการ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลยี

บุคลำกรครู
1.		นางสาวปัทมา	วรรณวสิทิธิ์	รางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ	กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน
				ม.ปลาย	ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอน
2.		นายศตพล	วรไชย		รางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ	คณติศาสตร์	ม.ต้น	
				ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนการสอนยอดเยี่ยม(ActiveTeacher)
3.		นายอนุชา		ฉันงูเหลอืม	รางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ	สังคมศกึษา	ม.ต้น	ด้านบรหิารจัดการชัน้เรยีนยอดเยี่ยม	
4.		นายพสษิฐ์ธน		พรมแดง	รางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ	การงานอาชพีและเทคโนโลยี	ม.ต้น	
					ด้านบรหิารจัดการชัน้เรยีนยอดเยี่ยม	
5.		นางสาวจริาวรรณ		สงิหธรรม	รางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ	กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน	ม.ต้น	ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ผู้บรหิำร	 ดร.ภริมย์		ลี้กุล		“รำงวัลคนต้นแบบสุจรติ”  
	 	 จากส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต	18

ครูผู้ช่วยได้เลื่อนต�ำแหน่ง ครู



ผลงำนดีเด่นของนักเรียน ประจ�ำปี 2562
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 ผลงำนควำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรของผู้เรยีนในรูปแบบ โครงงำนอำชพี (ฮัก) สร้ำงโลก สร้ำงอำชพี 
ได้รับกำรตดิต่อจำกหน่วยงำนและสื่อต่ำงๆ มำกมำย เช่น กระทรวงศกึษำธกิำร  หนังสอืพมิพ์เดลนิวิส ์ 
เพจ Thai.teenee.com และรำยกำร 
FM96.5 อสมท.	รวมไปถงึการเผยแพร่
โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดระยอง	

ณ	ห้องประชุม	เดอะรอยัลระยอง	ประจ�าปี	2562	

โดยม	ีนายพรีะ	รัตนวจิติร	รองเลขาธกิารคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พื้นฐานเป็นประธานในการอบรม

 รำงวัลชนะเลศิ  กำรแข่งขันกฬีำวอลเลย์บอลยุวชน  เอสโคล่ำ  อำยุไม่เกนิ  16  ปี  ประเภททมีหญงิ
(ตัวแทนภำคตะวันออก) รำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันกฬีำวอลเลย์บอลเยำวชน PEA ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย 
อำยุไม่เกนิ 18 ปี ประเภททมีหญงิ  (ตัวแทนภำคตะวันออก) 

 นักเรยีนได้รับรำงวัลชนะเลศิสิ่งประดษิฐ์ทำงวทิยำศำสตร	์ในรอบที่	1	และได้รางวัลรองชนะเลศิอันดับ	2	
ในรอบสุดท้าย	ในหัวข้อ		Creative	design	and	innovation	solving	in	community	by	FABLAB	ภายในโครงการ
โรงประลองต้นแบบทางวศิวกรรม	(Fabrication	Lab) เพื่อพัฒนำทักษะควำมเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยำวชนไทย 
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คณะที่ปรึกษา
ดร.ภิรมย์  ลี้กุล                ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
ว่ำที่ ร.ต.ประชำ  พรชัยกุล  รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
นำงสมัชญำ  ผุดผ่อง        รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
บรรณาธิการ
    นำงสำวมำณี  คุสิตำ
กองบรรณาธิการ
นำงเอกอนงค์  ลี้กุล           นำงปรำณี  วิโนทพรรษ์ 
นำงเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์          นำงสมจิตต์  มำฆะสิทธิ์
นำงสำวสมบูรณ์  อัจฉริยะเกียรติ นำงรัชนี  หนูน้อย   
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงจิรำภำ  เชื้อเอี่ยม    นำยปุญญพัฒน์  เกตุไทย   
นำงพิชญำมณฑน์ วัฒนธัชพงศ์       นำงสำวอรนุช  แซ่ตั้ง  
นำงสมฤดี  ธนโชติกฤตชัย          นำงสำวปัทมำ  วรรณวิสิทธิ์  
นำงสำวเขมจิรัฎฐ์  ภัทร์จิโรจน์กุล    นำงสำวอริสรำ  มงคลไพบูลย์สุข   
นำยกิตติพิชญ์ มั่งสุข         นำงสำวสุคีรินทร์  แก่นนอก 
นำงพิชวรรณ สังข์สำลี         นำงสำวหฤทัย  ใจดี
นำงสำวลัดดำวัลย์  บ่อคุ้ม         นำงสำววรำลี  สัตบุตร 
ฝ่ายภาพ
นำยพสิษฐ์ธน  พรมแดง         นำยกฤษณ์  วงค์คช  
ทศพร  เดชกุญชร       
พิสูจน์อักษร
 นำงสำวเบญจรัตน์  บุญประเสริฐ
วารสารออนไลน์
 นำงสำวนันทนำ  ดอกไม้

สารจากผู้อ�านวยการ

ผลงานของโรงเรียนและบุคลากร

ผลงานดีเด่นของนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

เกษียณอายุข้าราชการ ประจ�าปี 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ผลการเรียนยอดเยี่ยม

ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียน

หน้า

2

3

4

6

7

8

9

10

11
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13

14

15

19

20

21

22

24

26

28

สารบัญ

    ปรัชญำโรงเรยีน	 คดิได้		ท�าได้		ใช้ปัญญา
    อักษรย่อ	 	 ว.จ.ว.
    สปีระจ�ำโรงเรยีน	 เขยีว	–	ขาว
    ต้นไม้ประจ�ำโรงเรยีน	 ต้นพกิุล
    สัญลักษณ	์ 	 ดวงจันทร์มรีัศมคีรึ่งดวงอยู่เหนอื
	 	 	 ตัวอักษร	ว.จ.ว.	อยู่ภายใน	ดอกจันทน์						

บรรณาธิการแถลง

วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกจิกรรมต่าง	ๆ	

ของโรงเรยีน	และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างโรงเรยีน	
ผู้ปกครอง	และชุมชน	รวมถงึการส่งเสรมิให้นักเรยีน	มนีสิัยรักการอ่าน

 สวัสดคี่ะ	วารสารแสงจันทร์ฉบับที่	43	นี้มขี้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
มากมายอกีเช่นเคยค่ะ	อาทิ	การจัดการศกึษาทวศิกึษาโรงเรยีนจติรลดา	
และโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา	การน�าเสนอผลงานของโรงเรยีน	บุคลากร	
และนักเรยีน	ความส�าเร็จของนักเรยีนในการแข่งขันงานศลิปหัตถกรรม
นักเรยีน	ครัง้ที่	69	ผลการเรยีนยอดเยี่ยม	ผลการศกึษาต่อในระดับ
อุดมศกึษา	รวมไปถงึการน�าเสนอกจิกรรมที่น่าสนใจในด้านต่าง	ๆ	
           และอกีหนึ่งกจิกรรมส�าคัญ		คอื		งานเกษยีณอายุราชการของ
คุณครูปราณี	วโินทพรรษ์		คุณครูสุนรีัตน์		เบญจมาศ	และคุณครูเอ็นดู	
วงศ์พยัคฆ์		คุณครูทัง้สามท่านของเรา	เป็นบุคคลอันทรงคุณค่า	ท่านสร้าง
คุณงามความดใีห้กับโรงเรยีนของเราอย่างมากมาย	 รวมระยะเวลาเกอืบ	
40	 ปีที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกาย	 แรงใจให้กับลูกศษิย์	 หวังเพื่อให้ลูกศษิย์ของท่าน 
ได้มคีวามรู้	เป็นคนด	ีและประสบความส�าเร็จในชวีติ		ดฉิันในฐานะตัวแทน
ศษิย์เก่าวังจันทร์วทิยา	ขอขอบพระคุณในคุณงามความดขีองคุณครู
ทั้งสามท่านและจะขอน�าแบบอย่างที่ดีและค�าสอนของคุณครูไปประพฤติ
ปฏบิัตสิบืต่อไป	ขอให้คุณครูมคีวามสุข	สุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ	

                                                      บรรณาธกิาร              

ปีที่ 32 ฉบับที่ 43 เดอืนพฤษภำคม- เดอืนตุลำคม 2562

โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ
316 ม.1 ต.ชุมแสง  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210  
โทรศัพท์  038-666188  โทรสำร  038-666247

เว็บไซต์โรงเรยีน  www.wangchan.ac.th

พมิพ์ที่...พีเคเอสแกลงการพิมพ์ ถ.เทศบำล 2 ซอย 3 ต.ทำงเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 038-671297

วารสาร   5   แสงจันทร์



ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้ด�าเนินกิจกรรมดังนี้

	 จัดกจิกรรมต่าง	ๆ	ในโรงเรยีนเป็นกจิกรรม
ที่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีนเก่ง	ดี	มสีุข	เช่น	สัปดาห์
วันวทิยาศาสตร์	กจิกรรมตลาดนัดอาชพี	การเลอืกตัง้
สภานักเรยีน	กจิกรรมวันสถาปนาลูกเสอื	กจิกรรม
ชั่วโมงการพัฒนาเขตพื้นที่	กจิกรรมวันอาสาฬบูชา	
และแห่เทยีนพรรษา	เป็นต้น

							ส่งเสรมินักเรยีนที่มคีวามสามารถ	เข้าร่วมการ
แข่งขันในกจิกรรมแข่งขันต่างๆ	เช่น	การแข่งขันทักษะ
ภาษาจนี	การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น	เป็นต้น

ส่งเสรมิการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	ด้วยกจิกรรม
พัฒนาผู้เรยีน

ส่งเสรมิให้ครูเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงาน
และผู้มผีลงานดเีด่นประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์	

เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า	สพฐ.	(OBEC	AWARDS)	และ
การปฏบิัตงิานที่เป็นเลศิ	(Best	Practice)	ประจ�าปี	2562

	 เป็นวิทยากรการอบรมการเขียนแผนบูรณาการ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
(Version	3.3	โดยใช้กระบวนการคดิ)	
ณ	โรงเรยีนมาบตาพุดพันพทิยาคาร	จังหวัดระยอง

ได้รับการเยี่ยมชม	จากคณะศกึษาดูงานในด้านต่าง	ๆ

วารสาร   6   แสงจันทร์



ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล

วารสาร   7   แสงจันทร์

 -  กจิกรรมสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับ

บุคลำกร  ผู้อ�านวยการโรงเรยีน	ฝ่ายบรหิาร	และกลุ่ม
สาระการเรยีนรู้มอบของขวัญให้แก่บุคลากรที่เกษยีณ

อายุราชการ	

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล 
ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 -   ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลำกรจัดท�ำ
ผลงำนทำงวชิำกำร  อาท	ิ	การจัดท�าผลงานทางวชิาการ
เพื่อเลื่อนให้มวีทิยฐานะ	 	 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดเีด่นประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์	Best	Practice	
และ	Obec	Award		เป็นต้น

 -  กจิกรรมศกึษำดูงำนเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร 	เนื่องด้วยบุคลากรครู
ในยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรยีนรู้

ใหม่	ๆ	อยู่ตลอดเวลา		กระบวนการศกึษาดูงานเป็น

กระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทาง

การศกึษาในสถานศกึษา	ให้มโีลกทัศน์มทีักษะและ

ประสบการณ์ปฏบิัตงิานเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มี

ความรู้ความสามารถและน�ามาปรับใช้ในชวีติ

ประจ�าวันได้		

 -  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลำกร

เข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำตนเองทั้งใน

สถำนศกึษำและนอกสถำนศกึษำ  



กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

วารสาร   8   แสงจันทร์

ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานทั่วไป

	 1.	กจิกรรมตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิ	

ประจ�าภาคเรยีนที่	1	ปีการศกึษา	2562	

	 2.	กจิกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา	
ประจ�าภาคเรยีนที่	1	ปีการศกึษา	2562	
	 3.	การเลอืกตัง้สภานักเรยีน	ปีการศกึษา	2562	
วันที่	18	มถิุนายน	2562	บรเิวณอาคารโดมเอนกประสงค์

	 4.	พธิลีงนาม	MOU	และเดนิขบวนรณรงค์

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพตดิ	วันที่	31	พฤษภาคม	2562

	 5.	ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน	ของโรงเรยีน
วังจันทร์วทิยา	ได้รับโล่รางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ
ระดับเขตพื้นที่การศกึษา	และน�าเสนอผลงานต่อที่	
รร.รอยัล	เบญจา	วันที่	29	สงิหาคม	2562	
ได้รับรางวัลเหรยีญทองดเีด่น	ระดับประเทศจาก	สพฐ.

	 6.	การจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรยีน

เรื่องอัคคภีัย	จากเทศบาล

	 7.	ประเพณหีล่อเทยีนและแห่เทยีน
ถวายพระ	ณ	วัดบงึตากาด	เนื่องในวันเข้าพรรษา
	 8.	การอบรมให้ความรู้เรื่องวัณโรค	และ
การคัดกรองเบื้องต้นโดยสาธารณสุขอ�าเภอวังจันทร์
	 9.	การอบรมนักเรยีนแกนน�าห้องเรยีน
สขีาว	ณ	ห้องโสตทัศนศกึษา
	 10.	การมอบเงนิอุดหนุนนักเรยีนยากจน
แบบมเีงื่อนไข	ภาคเรยีนที่	1/2562	
วันที่	2	สงิหาคม	2562	ณ	ห้องโสตทัศนศกึษา

	 10.	กจิกรรมการตรวจสุขภาพฟัน	และ

ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันอย่างถูกวธิี	นักเรยีน

ระดับชัน้	ม.1	

	 11.	การประเมนิระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรยีน	ณ	ห้องโสตทัศนศกึษา



ข่าวสาร...งานบุคคล

วารสาร   9   แสงจันทร์

โรงเรียนวังจันทร์วิทยาขอต้อนรับบุคลากรใหม่

นำยเอกพจน์  พึ่งโต  
วชิาเอก	วศิวกรรมเครื่องกล

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี	(อุตสาหกรรม)

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง
ณ โรงเรียนแห่งใหม่

นำงสำวสริมิำ  สัมฤทธิ์
ต�าแหน่ง	ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ

	โรงเรยีนสตรปีระเสรฐิศลิป์		จังหวัดตราด

นำยอนุชำ  สุขปรดีำ
ต�าแหน่ง	ครูผู้ช่วย	กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์
	โรงเรยีนแก้งสนามนางพทิยาคม	จังหวัดนครราชสมีา



 

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์
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	 กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์		ภาคเรยีนที่		1		ปีการศกึษา	2562		กจิกรรมที่จัดขึ้น		ประกอบด้วย		

ประชุมคณะครูภายในสาระ	มกีารเข้าการอบรมในหัวข้อครูในศตวรรษที่		21		อบรมหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรม

จังหวัดระยอง		อบรมวจิัยของสถานศกึษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา		เขต	18		กจิกรรม

สัปดาห์คณติศาสตร์		แสดงความยนิดกีับครูศศธิร		โมลา	เนื่องในโอกาสรับพระราชทานปรญิญาบัตร	

มหาวทิยาลัยบูรพา	และส่งครูศตพล	วรไชย	พร้อมด้วยครูเครอืวัลย์		ราชวชิติ		เข้าแข่งขัน		OBEC	AWARDS

ที่โรงแรมสตาร์		จังหวัดระยอง

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ด�าเนินกิจกรรมดังนี้

กำรเข้ำอบรมในหัวข้อครู ในศตวรรษที่ 21

อบรมวจิัยของสถำนศกึษำของส�ำนักงำนเขตพื้นที่ กจิกรรมสัปดำห์คณติศำสตร์

ครูศตพล  วรไชย พร้อมด้วย
ครูเครอืวัลย์  รำชวขิติ เข้ำแข่งขัน

OBEC  AWARDแสดงควำมยนิดกีับครูศศธิร  โมลำ



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

วารสาร   11   แสงจันทร์

  กลุ่มสำระวทิยำศำสตร์ได้จัดกจิกรรม สัปดำห์วทิยำศำสตร์  เนื่องในวันวทิยำศำสตร์ 
วันที่ 16 สงิหำคม 2562  กจิกรรมประกอบด้วย		1.	กจิกรรมตอบปัญหาวทิยาศาสตร์			
2.	กจิกรรมวาดภาพ			3.	กจิกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์		
4.	การประกวดแฟนซรีไีซเคลิ			5.	การประกวด	science	dance

น�ำนักเรยีนเข้ำร่วมแข่งขันกจิกรรม “บูรพำจันทร์  วันวชิำกำร”
ณ มหำวทิยำลัยบูรพำ วทิยำเขตจันทบุรี

กำรประชุมปฏบิัตกิำร
โดย Visiting Teacher ครูฟิสกิส์และ
ครูคณติศำสตร์  วันที่ 20 ก.ค. 2562 

ณ โรงเรยีนก�ำเนดิวทิย์



กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วชิำภำษำไทย
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำจัดกจิกรรม

 “สุนทรภู่ รู้รักษ์ ภำษำไทย” ประจ�าปีการศกึษา	2562		
โดยก�าหนดให้มกีารแข่งขันทักษะทางภาษาไทย		ได้แก่		
กจิกรรมตอบค�าถามประวัตแิละผลงานของสุนทรภู่	

การประกวดคัดลายมอื		การแต่งกลอน		
วาดภาพประกอบค�ากลอน	การแข่งขันเพชรภาษาไทย		

และการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดไีทย

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

วารสาร   12   แสงจันทร์

เกร็ดความรู้
"สวัสดี" มีท่ีมาอย่างไร?
	 ผู้ที่ริเริ่มใช้ค�ำว่ำ	“สวัสดี”	คือ	พระยำอุปกิตศิลปสำร	(นิ่ม	กำญจนำชีวะ)	โดยพิจำรณำมำ
จำกศัพท์	“โสตถิ”	ในภำษำบำลี	หรือ	“สวัสติ”	ในภำษำสันสกฤต	โดยได้เริ่มใช้เป็นครั้งแรก	
ณ	คณะอักษรศำสตร์	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	ขณะที่พระยำอุปกิตศิลปสำร	(นิ่ม	กำญจนำชีวะ)	
เป็นอำจำรย์อยู่ที่นั่น	หลังจำกนั้น	ในปี	พ.ศ.	2486	จอมพล	ป.พิบูลสงครำม	นำยกรัฐมนตรีในสมัยนั้น
เห็นชอบให้ใช้ค�ำว่ำ	“สวัสดี”	เป็นค�ำทักทำยอย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่	22	มกรำคม	2486	เป็นต้นมำ
						“สวัสดี”	เป็นภำษำสันสกฤต	มำจำกค�ำว่ำ	“สุ”	เป็นค�ำอุปสรรค	(ค�ำเติมหน้ำศัพท์ที่ท�ำให้ควำม
หมำยของศัพท์เปลี่ยนแปลงไป)	แปลว่ำ	ดี	งำม	หรือ	ง่ำย	และค�ำว่ำ	“อสฺติ”	เป็นค�ำกิริยำแปลว่ำ	
มี	แผลงค�ำว่ำ	“สุ”	เป็น	“สว”	(สฺวะ)
ได้โดยเอำ	“อุ”	เป็น	“โอ”	เอำ	“โอ”	เป็น	“สฺว”	
ตำมหลักไวยำกรณ์	แล้วสนธิกับค�ำว่ำ	“อสฺติ”	เป็น	“สวสฺติ”	
อ่ำนว่ำ	สะ-วัด-ติ	แปลว่ำ
	“ขอควำมดีควำมงำมจงมี	(แก่ท่ำน)”



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วารสาร   13   แสงจันทร์

กจิกรรมท�ำบุญตักบำตรวันศุกร์ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

 วัตถุประสงค์ของกำรตักบำตร นอกจำกจะเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรให้ทำน 
เพื่อบูชำคุณแล้ว ยังมวีัตถุประสงค์เฉพำะดังนี้ 
						 1.	ธ�ารงส่งเสรมิและสบืทอดพระพุทธศาสนา	
						 2.	ส่งเสรมิและบ�ารุงพระภกิษุสามเณร	ผู้ทรงศลี	ทรงธรรม	
						 3.	ส่งเสรมิคุณความดขีองผู้ปฏบิัติ	ทัง้ผู้ตักบาตรและพระภกิษุสามเณรผู้รับบณิฑบาต
	 การตักบาตรจงึเป็นประเพณทีี่พุทธศาสนกิชนควรปฏบิัต	ิเพราะเป็นการให้ก�าลังแก่พระภกิษุสามเณร		
ได้มโีอกาสศกึษาเล่าเรยีน		ประพฤตปิฏบิัตธิรรมตามพระธรรมวนิัย		และสั่งสอนประชาชน		เป็นการสบืต่อ
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสบืไป	ทัง้นี้จะเป็นผลดแีก่ผู้ปฏบิัตดิ้วย	เพราะท�าให้เป็นผู้มใีจบุญกุศลและ
เป็นการส่งเสรมิผู้ทรงคุณธรรม

	 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมได้จัดกจิกรรมหล่อเทยีนจ�าน�าพรรษา	อานสิงส์
ของการหล่อเทยีนหรอืถวายเทยีนพรรษาแก่พระภกิษุ	ถอืกันว่าจะท�าให้เป็นผู้มปีัญญาดเีจรญิก้าวหน้าเหมอืนดัง
แสงเทยีนที่สว่างในยามค�่าคนื	ซึ่งพระภกิษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสอืธรรมะและประกอบกจิของสงฆ์

กจิกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนกำรศกึษำ วันที่ 20 มถิุนำยน 2562
ณ หอประชุมโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

 “กำรไหว้ครู”		เป็นประเพณสี�าคัญที่มมีาแต่โบราณ	

ถอืเป็นพธิกีรรมที่แสดงความเคารพและระลกึถงึ

พระคุณของบูรพาจารย์	ครูอาจารย์

ผู้ประสทิธิ์วชิาความรู้ให้	ท�าให้เรา

สามารถน�าไปประกอบวชิาชพี	

สร้างความเจรญิรุ่งเรอืงให้แก่ตนเอง

และครอบครัวได้ในอนาคต

กจิกรรมหล่อเทยีนจ�ำน�ำพรรษำ วันที่ 11  กรกฎำคม  2562



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ในช่วงภาคเรียนที่ 1 

วารสาร   14   แสงจันทร์

 กำรแข่งขันกฬีำวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่ำ ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 
รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลยุวชน	เอสโคล่า	อายุไม่เกนิ	16	ปี	ประเภททมีหญงิ	(ตัวแทนภาคตะวันออก)	
 กำรแข่งขันกฬีำวอลเลย์บอลเยำวชน PEA ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 (ปีที่ 35) ประจ�ำปี 2562
รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอลเยาวชน	PEA	ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	อายุไม่เกนิ	18	ปี		
ประเภททมีหญงิ	(ตัวแทนภาคตะวันออก)	

กำรแข่งขันกฬีำระหว่ำงโรงเรยีนส่วนภูมภิำค จังหวัดระยอง ประจ�ำปี 2562
	 1.		รางวัลชนะเลศิการแข่งขันกฬีาฟุตซอล	ประเภททมีหญงิ	รุ่นอายุไม่เกนิ	18	ปี	(ตัวแทนจังหวัดระยอง)	
	 2.	รางวัลชนะเลศิการแข่งขันกฬีาฟุตบอล	ประเภททมีหญงิ	รุ่นอายุไม่เกนิ	18	ปี	(ตัวแทนจังหวัดระยอง)	
	 3.	รางวัลชนะเลศิการแข่งขันกฬีาเปตอง	ประเภทคู่ผสม	(ตัวแทนจังหวัดระยอง)	/รางวัลรองชนะเลศิ	อันดับ	2	
การแข่งขันกฬีาเปตอง	ประเภททมีหญงิ	/รางวัลรองชนะเลศิ	อันดับ	2	การแข่งขันกฬีาเปตอง	ประเภททมีชาย	/
รางวัลรองชนะเลศิ	อันดับ	2	การแข่งขันกฬีาเปตอง	ประเภทเดี่ยวชาย		
	 4.	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขันกฬีาวู้ดบอล	จ�านวนประตู	ประเภททมีหญงิ	(ตัวแทนจังหวัดระยอง)	/รางวัล
ชนะเลศิ	การแข่งขันกฬีาวู้ดบอล	ประเภททมีหญงิ	(ตัวแทนจังหวัดระยอง)	/รางวัลรองชนะเลศิ	อันดับ	2	
การแข่งขันกฬีาวู้ดบอล	ประเภททมีชาย	
	 5.	รางวัลรองชนะเลศิ	อันดับ	1	การแข่งขันกรฑีา	ประเภท	4	x	400	เมตร	ชาย	/รางวัลรองชนะเลศิ	
อันดับ	1	การแข่งขันกรฑีา	ประเภท	4	x	400	เมตร	หญงิ	
	 6.	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล	ประเภททมีหญงิ	รุ่นอายุไม่เกนิ	18	ปี	
(ตัวแทนจังหวัดระยอง)
	 7.	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล	ประเภททมีชาย	รุ่นอายุไม่เกนิ	18	ปี	
(ตัวแทนจังหวัดระยอง)	



ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ประจําปีการศึกษา 2562

นางปราณี  วิโนทพรรษ์

ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ปเกิด    18 ตุลาคม 2501
ที่อยูปจจุบัน        บานเลขที่ 335 หมูที่ 1  ต.ชุมแสง     
                       อ.วังจันทร จ.ระยอง 21210
คูสมรส        นายเทียน  วิโนทพรรษ (ถึงแกกรรม)
บุตร 2 คน        1. นางสาวชาริณี  วิโนทพรรษ  
         2. นายสาธิต  วิโนทพรรษ
ประวัติการศึกษา 
ประถมศึกษา       โรงเรียนวัดหนอกกระบอก
มัธยมศึกษา       โรงเรียนบานคาย
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา   วิทยาลัยครูจันทบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  วิทยาลัยครูจันทบุรี
ปริญญาตรี          ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยรําไพพรรณี
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2522          บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการ 
                      โรงเรียนวังนํ้าเย็นวิทยาคม จ.ปราจีนบุรี
พ.ศ.2526          ยายมารับราชการ โรงเรียนวังจันทรวิทยา     
                      จ.ระยอง
พ.ศ.2552-ปจจุบัน   ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ
                         โรงเรียนวังจันทรวิทยา จ.ระยอง

“นักเรียนแตละคนไมเหมือนกัน 
มีความเขาใจธรรมชาติในตัวเด็กแตละคน 
ภูมิหลังของนักเรียน และนักเรียนมาจาก

ครอบครัวที่มีพื้นฐานตางกัน 
เพื่อพัฒนาใหเปนคนดีที่มีความรูสูสังคม 
มีคุณธรรมดวยความอดทน และเสียสละ”

ความในใจจากผูเกษียณ

วารสาร   15    แสงจันทร์



นางสุนีรตัน์  เบญจมาศ

ประวัติสวนตัว
วันเดือนปเกิด      16  พฤษภาคม2502
สถานที่เกิด      จังหวัดจันทบุรี
ที่อยูปจจุบัน      15 หมู 1  ถนนบานบึง- แกลง   ตําบลทางเกวียน  อําเภอแกลง  จังหวัดระยอง
ประวัติการศึกษา            
     ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน
     ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประวัติการรับราชการ 
      บรรจุเขารับราชการครูวันที่  16  พฤษภาคม  2523 
      โรงเรียนวังจันทรวิทยา จนถึงปจจุบัน ครบวาระเกษียณ
ความประทับใจ
        มีความภาคภูมิใจในการที่ไดมาเปนขาราชการครู 
ณ สถานที่แหงนี้ ซึ่งเปนที่แรกและที่สุดทายตลอดชีวิต
ของการรับราชการ มีความรูสึกผูกพันที่ยากจะบรรยายมีความสุข 
และอบอุนตลอดชีวิตของการทํางาน ซึ่งผูบังคับบัญชาทุกทาน 
รวมทั้งเพื่อนครู พี่ๆ นองๆ ลวนเปนคนดี มีความจริงใจ ชวยเหลือ
เกื้อกูลกันดวยดีเสมอมา จวบจนมาถึง ณ วันนี้                      
        วาระสุดทายของการครบรอบเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2562 
ความรูสึกดี ๆ ยังฝงแนนอยูในจิตใจ จะขอระลึกถึงและจดจําในความรัก 
ความผูกพันนี้ตลอดไป สิ่งที่อยากจะฝากเพื่อนครูทุกทานขอใหชวยกันดูแลลูกศิษยของเรา 
เพราะคําวา “ครู” คงไมปรารถนาสิ่งใดมากไปกวา การที่ไดเห็นความสําเร็จของคนที่ไดชื่อวาเปน “ลูกศิษย” 
เปนคนดี มีคุณภาพ  มีชีวิตและอนาคตที่ดี  สิ่งที่ครูอยากจะฝากนักเรียน คือ 
“ขอใหนักเรียนตั้งใจหมั่นศึกษา เลาเรียน ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีของครู ครอบครัว และสังคม 
การที่นักเรียนมีอนาคตที่ดี ประสบความสําเร็จในชีวิต” นั่นคือความตองการของพอแมและครูทุกคน 
ครูขอใหนักเรียนทุกคนโชคดีคะ                                                    
                                             รักและระลึกถึง..จะอยูในความทรงจําตลอดไป
                                                    ทั้งเพื่อนครู และลูกศิษย “วจว”

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ประจําปีการศึกษา 2562

วารสาร   16    แสงจันทร์



นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์

ความรูสึกที่มีตอโรงเรียน
          “มีความรัก และความผูกพันกับโรงเรียนวังจันทร
วิทยาเปนอยางมาก การทํางาน ณ ที่แหงนี้ อบอุนเหมือนครอบครัวที่รัก 
หวงใย และชวยเหลือกันเสมอมาตลอดระยะเวลา 27 ป”
ขอคิดในการทํางาน
 ประพฤติ และปฏิบัติงาน หนาที่ของตนเองใหมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณคาใหมากที่สุด  สมกับคําวา “ครู”

วัน เดือน ปเกิด  1 ตุลาคม 2502
ที่อยูปจจุบัน       บานเลขที่ 39 หมูที่ 6  ต.พลงตาเอี่ยม     
                  อ.วังจันทร  จ.ระยอง 21210
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2519     ม.ศ.3  โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
พ.ศ.2521     ป.กศ.ตน  วิทยาลัยครูจันทบุรี
พ.ศ.2524     ป.กศ.สูง  วิชาเอกคหกรรม  
                      วิทยาลัยรําไพพรรณี
พ.ศ.2529     คบ.วิชาเอกเกษตรศาสตร  
                      วิทยาลัยรําไพพรรณี
พ.ศ.2529     คศ.บ. วิชาเอกโภชนาการชุมชน           
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2524         บรรจุแตงตั้งเปนขาราชการตําแหนงครู 2                                 
                     โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง
พ.ศ.2536         อาจารย 2 ระดับ 5
                     โรงเรียนวังจันทรวิทยา จ.ระยอง
พ.ศ. 2547        ครู คศ.2 โรงเรียนวังจันทรวิทยา
พ.ศ. 2554-ปจจุบัน  ครู คศ.3 โรงเรียนวังจันทรวิทยา

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  ประจําปีการศึกษา 2562

วารสาร   17    แสงจันทร์



พธิอี�ำลำนักเรยีน  จัดขึ้นในวันที่ 25 กันยำยน 2562  ณ หอประชุมโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

วารสาร   18    แสงจันทร์

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

  โดยชมรมผู้บรหิำรโรงเรยีนมัธยมศกึษำ
  จัดขึ้นวันที่ 6 กันยำยน 2562 ณ โรงแรมสตำร์

สมำคมศษิย์เก่ำ คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ และโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ จัดงำน “เขยีว- ขำว กตเวฑติำจติ”  
จัดขึ้นวันที่ 21 กันยำยน 2562  ณ อำคำรเอนกประสงค์โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ



 กลุ่มสำระกำรเรยีนภำษำต่ำงประเทศ ได้น�ำนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 6/4 จ�ำนวน 17 คน 

เข้ำร่วมกจิกรรมพัฒนำศักยภำพนักเรยีนด้ำนภำษำจนี “พชิติข้อสอบ PAT 7.4 ภำษำจนี” เพื่อให้ความรู้

เพิ่มเตมิเกี่ยวกับการทดสอบวัดความถนัดทางภาษาต่างประเทศที่สอง	(ภาษาจนี)	และเตรยีมความพร้อมส�าหรับ

การเข้าศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษา	ณ	โรงเรยีนระยองวทิยาคม

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

วารสาร   19   แสงจันทร์

      วันเสำร์ที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ ภำษำจนี ภำษำญี่ปุ่น) 

น�าโดยนางเอกอนงค์	ลี้กุล	หัวหน้ากลุ่มสาระฯ	และ	ดร.	ภริมย์		ลี้กุล	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา	น�าสมาชกิ

จัดกจิกรรมมุฑติาจติแด่ครูสุนรีัตน์		เบญจมาศ	เนื่องในวาระเกษยีณอายุราชการ		ณ	จันทบุร	ีโดยมกีจิกรรมเกม	

ร้องเพลงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดใีห้กับสมาชกิในกลุ่มสาระฯ	ได้ท�าร่วมกันเพื่อความรักและสามัคคใีนหมู่คณะ

 กลุ่มสำระกำรเรยีนภำษำต่ำงประเทศ ได้ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมทีักษะด้ำนภำษำจนี ทั้งด้ำนกำรฟัง 

พูด อ่ำน เขยีน จงึได้น�านักเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขัน	งานวันวชิาการระยองวทิย์นทิัศน์’62	“R.Y.W.	

ก้าวสู่	EEC	บนวถิพีอเพยีง”	ระดับภาคตะวันออก	ณ	โรงเรยีนระยองวทิยาคม



       กลุ่มสำระกำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ีน�ำนักเรยีนกำรแข่งขันงำนมหกรรมควำสำมำรถ
ทำงศลิปหัตถกรรม วชิำกำร และเทคโนโลยขีองนักเรยีน ปีกำรศกึษำ 2562 สหวทิยำเขต 
ณ โรงเรยีนแกลง“วทิยสถำวร” วันที่ 8 ตุลำคม 2562 ได้รับรำงวัลชนะเลศิ มสีทิธิ์ไปแข่งขันต่อ
ในระดับชำตติ่อไป

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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 วันเสำร์ที่ 21 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มสำระกำรงำนอำชพีและเทคโนโลย ีน�ำสมำชกิ
จัดกจิกรรมมุฑติำจติแด่ครูเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์ เนื่องในวำระเกษยีณอำยุรำชกำร ณ พำเพลนิ
โฮมสเตย์ จ.จันทบุร ี

     1. รำงวัลชนะเลศิ กำรประกวดโครงงำนกำรแปรรูปอำหำร ม.4-6  
	 นักเรยีน	1.นางสาวฐติริัตน์		เกสรชื่น		2.นายณัฐพล		พลจันทกึ	3.นางสาวธมลวรรณ		บรรมณ		
	 ผู้ฝึกซ้อม	นางสาวกรองทพิย์		เพยีรพจิติร		นางนันทนา		เพยีรพจิติร
     2. รำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันกำรท�ำน�้ำพรกิผักสด เครื่องเคยีง ม.1-3  
	 นักเรยีน	1.	นางสาวธนาภรณ์	ภูดนิดง	2.นางสาวปิ่นวลัย	น่วมเกตุ	3.นางสาวสารัก	แซ่แก้วด	ี	
	 ผู้ฝึกซ้อม	นางสาวกรองทพิย์		เพยีรพจิติร		นางนันทนา		เพยีรพจิติร
     3. รำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันโครงงำนอำชพี ม.1-3 
	 ผู้แข่งขัน	1.	เด็กหญงิกนกพร		พ่อบาล		2.	เด็กชายธนภัทร		สุ่นสี		
	 3.	เด็กหญงิสาธติา		อ่วมเกตุ			ผู้ฝึกซ้อม	นายกติตพิชิญ์		มั่งสุข
     4. รำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพวิเตอร์ ม.1-ม.3 
	 นักเรยีน	1.	เด็กหญงิพมิพ์มาดา		ยาทองชุน		2.	เด็กหญงิวรกานต์		ล้อมดวงจันทร์		
	 ผู้ฝึกซ้อม	นางสาวนันทนา		ดอกไม้		นางสาวมัสยา		ลนืภูเขยีว
     5. รำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์จำกคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6 
	 นักเรยีน	1.	นายธรีภัทร		สามบุญเรอืง		2.	นายศริริัฐ		สังข์ขาว		
	 ผู้ฝึกซ้อม	นางสาวนันทนา		ดอกไม้			นายพสษิฐ์ธน		พรมแดง



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
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  วงดนตรลีูกทุ่ง โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ 
		ภายใต้การสนับสนุนจาก	ผู้อ�านวยการโรงเรยีน	
		ดร.ภริมย์		ลี้กุล	ฝึกซ้อมดนตรโีดย	ครูมาโนช		บัวกลิ่น	
		ฝึกซ้อมการขับร้องโดยครูลัดดาวัลย์	บ่อคุ้ม	และ	ครูวริยิะ	สมสุภาพ		
		และฝึกซ้อมการแสดงโดยครูวันชาติ		บูรณัติ

กำรแสดงโขน ในพธิเีปิดงำนวอลเล่ย์เยำวชน 

ชงิแชมป์ประเทศไทย PAE Cup ครั้งที่ 15

ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

ร่วมท�ำกจิกรรมต่ำง ๆ  ของโรงเรยีน เช่น 

กจิกรรม วันแห่เทยีนพรรษำ  

กจิกรรม วันสถำปนำลูกเสอื  เป็นต้น



วารสาร   22    แสงจันทร์

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง เขต 2 ณ  โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ขอแสดงความยินดีกับได้รับรางวัลชนะเลิศ และมีสิทธิ์ได้ไปแข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ

ล ำดับ หมวดหมู ่ รำยกำร อันดับ นักเรียน ครู 
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เด็กหญิงสวรส  เน่ืองจ านงค์ นางพิมพ์ภาสิริ  สายพนัส 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ นายวัชระพงษ์  พลศักด์ิ นางสาวธมลวรรณ  วุฒิมาก 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน

เรียงความ) ม.4-ม.6 
ชนะเลิศ นางสาวเนตรชนก  ชูบูระ นางสาวกรรณิการ์  ดาวธง 

4 
  

คณิตศาสตร ์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตรโ์ดยใช้
โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ นางสาวณัฐฐาพร  แทนทด 
นายพิพัฒน์  วันทอง 

นายณรงค์ฤทธ์ิ  สมนึก 
นายศตพล  วรไชย 

5 
  
  

วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์  
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ เด็กชายกมลภพ  โหสถ 
เด็กชายชนพัฒน์  บุญเรือน 
เด็กชายธีรเดช  พรพจน์ธนมาศ 

นางสาวธันยาภรณ์  จุลศักด์ิ
นางสาววิกัติรัชต์  แก้วอา
มาตย์ 

6 
  
  
  
  

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เด็กชายณัฐภัทร  โชติช่วง 
เด็กชายนันทพงศ์  สีลาดเลา
เด็กหญิงพรพิมล  อ้นปรางค์ 
เด็กหญิงวิชญาดา  สุขยานุดิษฐ์
เด็กหญิงอรวรรณ  บุรีรักษ ์

นางสาวสุคีรินทร์  แก่นนอก
นางสาวกัลวรัตน์  เชื้อเอี่ยม 

7 
  

สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ชนะเลิศ นายสถาพร  กุตเสนา 
นางสาวอลิศชา  ทาวัน 

นางสาวเมวิการ์  เกตุนอก 

8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

สุขศึกษา และ 
พลศึกษา 

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์จันทร์
เด็กหญิงชนพูนิก  ไกรสวัสด์ิ 
เด็กหญิงชุติมา  ย้ิมเย้ือน 
นางสาวทินรัตน์  สุดอุดม 
นางสาวพรไพลิน  เบ้าทอง 
เด็กหญิงภรณ์สุดา  จินตนา 
เด็กหญิงลักษิกา  แจ่มกระจ่าง 
นางสาวศศิกานต์  ไพรบึง 
เด็กหญิงหทัยรัตน์  โสภา 
นางสาวอาทิตยา  หมื่นไสยาสน์ 

ว่าท่ีรต.หญิงจิราภา  เชื้อเอี่ยม 
นางสาววราพัณณ์  สัมมาพิ
สิทธ์ิ 
นายทวีวัฒน์  เบญจมาศ 

9 
  

สุขศึกษา และ 
พลศึกษา 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  
ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ นางสาวกนกวรรณ  ถาวรวิริยะ
นันท์นางสาวพิชญา  เจริญข า 

นายดิเรก  หนูน้อย 

10 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เด็กหญิงธนาภา  มะลิซ้อน นายวิริยะ  สมสุภาพ 
11 ศิลปะ-ทัศนศลิป ์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ชนะเลิศ นางสาวณัฏฐ์กานดา  ชื่นเอ่ียม นายวิริยะ  สมสุภาพ 
12 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย 

ม.4-ม.6 
ชนะเลิศ นายภาณุพงศ์  ประเสริฐ นายมาโนช  บัวกลิ่น 

13 ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย  
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ เด็กชายธนวัฒน์  คงทน นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 

14 
  
  
  

ศิลปะ-ดนตร ี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ชนะเลิศ นางสาวกัญญารัตน์  ไตรมาศ
เด็กหญิงจิราพร  ดรุณพันธ์ 
นางสาวณัฎฐ์นรี  วงษ์พงษ ์
นางสาวณิชา  ฐานโพธ์ิ 
นางสาวบัณฑิตา  เเสงสกุล 

นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม 
นายวันชาติ  บูรณัติ 
นายมาโนช  บัวกลิ่น 

ผลการแข่งขันศลิปหตัถกรรมนักเรียน ครัง้ที่ 69 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง เขต 2  ณ  โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 
ขอแสดงความยินดีกับได้รับรางวลัชนะเลิศ และมีสิทธ์ิได้ไปแข่งขันต่อระดับชาติ  ณ จงัหวัดสมุทรปราการ 
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นางสาวปนัดดา  เล็กใจซื่อ 
เด็กหญิงพัชราวดี  จันทร์ประทุม 
เด็กชายศิวกร  เพชรลือ 

15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech)  
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ เด็กหญิงพินทุสร  วงษ์พงษ์ นางกนกวรรณ  เสือศิร ิ

16 
  
  
  
  

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 ชนะเลิศ นายธนกฤต  เกียรติเสรีวงศ์ 
เด็กหญิงธนวรรณ  เทศศรีแดง 
เด็กหญิงธนัตพร  ใจตรง 
นายศิริวัฒน์  ปรีเปรม 
เด็กชายอัจฉกร  สารราษฎร ์

นางสาวจรัสนภา  นามโคตร
นางสาวณัฐพร  พุ่มจันทร์ 

17 
  

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 ชนะเลิศ นางสาวชลนพา  ดาสีวังปา
นางสาวนิภาภัทร  ลุนสิน 

 นางสาวพิชญาดา  สิงหเลิศ 

18 
  

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพ่ืออาชีพภาษาญ่ีปุ่น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เด็กหญิงชญาภา  พิพัฒฐาดร
เด็กหญิงนิชานันท์  สมศักด์ิ 

นางสาวภาวณี  ชุติกาญจนกุล
นางสาวปภาภัทร  อาจวิชัย 

19 
  

ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 ชนะเลิศ นางสาวปวันรัตน์  แจ่มจ ารัส
นางสาวอรชพร  ไฉวกลาง 

นางสาวธนณัน  แจ้งศรีสุข
นางสาวหฤทัย  ใจดี 

20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 ชนะเลิศ นางสาวปรารถนา  โหสด นางสาวหฤทัย  ใจดี 
21 
  

คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยาทองชุน
เด็กหญิงวรกานต์  ล้อมดวงจันทร์ 

นางสาวนันทนา  ดอกไม้
นางสาวมัสยา  ลืนภูเขียว 

22 
  

คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ นายธีรภัทร  สามบุญเรือง 
นายศิริรัฐ  สังข์ขาว 

นางสาวนันทนา  ดอกไม้ 
นายพสิษฐ์ธน  พรมแดง 

23 
  
  

การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ชนะเลิศ เด็กหญิงกนกพร  พ่อบาล 
เด็กชายธนภัทร  สุ่นสี 
เด็กหญิงสาธิตา  อ่วมเกตุ 

นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข 

24 
   

การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ชนะเลิศ นางสาวฐิติรัตน์  เกษรชื่น 
นายณัฐพล  พลจันทึก 
นางสาวธมลวรรณ  บรรมณ ี

นางสาวกรองทิพย์  เพียร
พิจิตรนางนันทนา  เพียร
พิจิตร 

25 
  
  

การงานอาชีพ การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง 
ม.1-ม.3 

ชนะเลิศ นางสาวธนาภรณ์  ภูดินดง 
นางสาวปิ่นวลัย  น่วมเกตุ 
นางสาวสารัก  แซ่แก้วดี 

นางสาวกรองทิพย์  เพียร
พิจิตรนางนันทนา  เพียร
พิจิตร 

26 กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 

ชนะเลิศ นางสาวจิดาภา  แซ่อึง 
นางสาวธีราภรณ์  ดอกอุบล 
นางสาวธีริศรา  วงศ์คง 
นางสาวศิริญาภรณ์  น้อยทับแสง 
นางสาวสุกฤตา  เครือวัลย์ 

นางสาวปัทมา  วรรณวิสิทธ์ิ
นางสาวจิราวรรณ  สิงหธรรม 

 

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับสหวิทยาเขต ระยอง เขต 2 ณ  โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ขอแสดงความยินดีกับได้รับรางวัลชนะเลิศ และมีสิทธิ์ได้ไปแข่งขันต่อระดับชาติ ณ จังหวัดสมุทรปราการ



วารสาร   24    แสงจันทร์

ผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มัธยมศกึษำปีที่ 1 ปีกำรศกึษำ 1/2562

ล�ำดับที่  ชื่อ - สกุล      ชั้น     เกรดเฉลี่ย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

เด็กชายอัจฉกร			สารราษฎร์
เด็กหญงิปุณยาพร			โฉมศริิ
เด็กหญงิฉัตรฤทัย			ม่วงมั่งมี
เด็กชายอชริวชิญ์			ทองทวี
เด็กหญงิกฤตาณัฐ			คงประเวช
เด็กหญงิอรวรรยา			เสอืกลิ่น
เด็กชายธนวัฒน์			คงทน
เด็กหญงิจุฑาทพิย์			แสนโคตร
เด็กหญงิสุทธภิาภรณ์			จั่นทอง
เด็กหญงิธัญญลักษณ์			วรานนท์สุรยิะ
เด็กหญงิณชิารัช			หัตถภูมเิกษตร
เด็กหญงิธนัญชนก			เผอืกนวล
เด็กหญงิชยาภรณ์			แดงสันเทยีะ
เด็กหญงิฐติาพร			เทศเทยีน
เด็กหญงิน�า้รนิ			พงษ์ศรี
เด็กชายพเิชษฐ์			สุขเจรญิ
เด็กชายกติตวิัฒน์			ฤกษ์ยนิดี
เด็กหญงิธดิารัตน์			นาคนวน
เด็กชายธนพนธ์			วงศ์สุวรรณ
เด็กหญงิพชิญ์สนิี			อนิทโพธิ์
เด็กหญงิปทดิตา			ข�าดี
เด็กชายพัทธพล			ยศพาลา
เด็กหญงิขวัญจริา			ค�าชนะ
เด็กหญงิจติรทพิย์			สะใบบาง
เด็กหญงิเมธนิี			คูเจรญิสนิ
เด็กชายวรีวุฒ	ิ		สมบุญยอด
เด็กหญงิกัลยรัตน์			สงิห์จัตุรัส
เด็กหญงิสุชา			สุขเจรญิ
เด็กหญงิธติญิา			บุญส่ง
เด็กหญงิธัญญารัตน์			สายสังข์
เด็กหญงิกมลวรรณ			แก้วลา

ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/4
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/3
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/10
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.96
3.96
3.95
3.95
3.95
3.95
3.91
3.91
3.91
3.90
3.88
3.88
3.88
3.86
3.86
3.86
3.85
3.85
3.83
3.83
3.83
3.81
3.81
3.80
3.80

มัธยมศกึษำปีที่ 2 ปีกำรศกึษำ 1/2562 (ต่อ)

ล�ำดับที่  ชื่อ - สกุล        ชั้น     เกรดเฉลี่ย

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

เด็กหญงิธนภรณ์			ปราณนัทธี
เด็กหญงิลักษณารยี์			โคตระศรี
เด็กหญงิวันทยา			พร้อมไธสง
เด็กชายวรชติ			พุ่มจันทร์
เด็กหญงิพัชรพร			อัมฤทธิ์
เด็กชายกฤษดา			อนิทนลิ
เด็กหญงิปลื้มกมล			วงษ์เพ็ชร์
เด็กหญงิณชิานันท์			อนิต้นวงศ์
เด็กหญงิอรสิรา			บทสูงเนนิ
เด็กหญงิรัชนกีร			รุ่งเรอืง
เด็กหญงิสุธณิี			สังข์ทอง
เด็กหญงิสุพชิญา			มะลวิัลย์
เด็กหญงิสุชัญญา			ตันบุรี

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1

3.90
3.90
3.89
3.88
3.88
3.86
3.86
3.86
3.83
3.83
3.82
3.81
3.81

มัธยมศกึษำปีที่ 3 ปีกำรศกึษำ 1/2562

ล�ำดับที่  ชื่อ - สกุล        ชั้น     เกรดเฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

เด็กหญงิเขมกิา			แก่กล้า
เด็กหญงิศริภัสสร			พมิพ์เงนิ
นายธนดล			บุญภักดี
เด็กหญงิจารุภัทร			วริุฬห์พุทธวงศ์
เด็กหญงิพมิพ์มาดา			ยาทองชุน
เด็กหญงิชุตมิา			ยิ้มเยื้อน
เด็กหญงิเกสรา			เกษี
เด็กหญงิพัตรพมิล			สุวรรณ
นางสาววรกานต์			ล้อมดวงจันทร์
เด็กหญงิพนิทุสร			วงษ์พงษ์
นางสาวสุธกีานต์			มณรีัตน์
เด็กชายภูรชิ			ขาวเจรญิ
นายศริวิัฒน์			ปรเีปรม
เด็กหญงิกนกรดา			วญิญาสุข
เด็กหญงิสวรส			เนื่องจ�านงค์
เด็กหญงิพชิญธดิา			ภูษาพริ้ว
เด็กหญงิปาณสิรา			ชมภู่
เด็กหญงิอชริญา			กรุณานนท์
เด็กหญงิพลอยนัฐชา			พูนดี
เด็กชายบูรณศักดิ์			ลมปลวิ
เด็กชายสทิธนินท์			จันทร์ประทุม
เด็กหญงิวรรณดิา			ค�้าจุน
เด็กหญงิพมิพ์ลภัส			เจรญิรุ่ง
เด็กหญงิกุลนันทน์			แสงประเสรฐิ
นางสาวณัฐณชิา			ชัยเลศิ
เด็กหญงิลักขณา			เสนาะค�า
เด็กหญงิกัลยรัตน์			ห้วยศลิา
เด็กหญงิธดิาพร			เดชสายบัว

ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1

4.00
3.99
3.98
3.98
3.97
3.97
3.97
3.96
3.95
3.93
3.92
3.92
3.92
3.91
3.90
3.90
3.89
3.87
3.87
3.86
3.86
3.85
3.84
3.84
3.82
3.82
3.81
3.80

มัธยมศกึษำปีที่ 2 ปีกำรศกึษำ 1/2562

ล�ำดับที่  ชื่อ - สกุล        ชั้น    เกรดเฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
7
8

เด็กหญงิเยาวภา			ถาวรวริยิะนันท์
เด็กหญงิธนัตพร			ใจตรง
เด็กหญงิอัจฉรยิา			ราชประโคน
เด็กหญงิชญาภา			พพิัฒฐาดร
เด็กหญงิธนวรรณ			เทศศรแีดง
เด็กหญงิมณฑติา			ศักดิ์พบิูลรัตน์
เด็กชายนราธร			อู่สุวรรณ์
เด็กหญงิประภัสสร			นสีุระ

ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1

4.00
4.00
3.98
3.97
3.96
3.96
3.94
3.93



วารสาร   25    แสงจันทร์

ผลการเรียนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

มัธยมศกึษำปีที่ 4 ปีกำรศกึษำ 1/2562 มัธยมศกึษำปีที่ 5 ปีกำรศกึษำ 1/2562

ล�ำดับที่  ชื่อ - สกุล          ชั้น   เกรดเฉลี่ย

    1	 นางสาวชนภิา			พ่ออามาตย์	 ม.5/1	 3.98
				2	 นางสาวอัจฉรยิา			ภัทรดวงกมล	 ม.5/1	 3.98
				3	 นางสาวลลติา			มณอีนิทร์	 	 ม.5/1	 3.98
				4	 นางสาวไอรณิ			ชุ่มบุญยนืยง	 ม.5/1	 3.97
				5	 นางสาววัชราภรณ์			โทรศักดิ์	 ม.5/1	 3.96
				6	 นางสาวนันฐกิา			ตรทีวพีรทรัพย์	 ม.5/1	 3.96
				7	 นางสาวระพพีัฒน์			บุญศริ	ิ	 ม.5/1	 3.96
				8	 นางสาววัลลภา			เนื่องจ�านงค์	 ม.5/1	 3.96
				9	 นางสาวอลศิชา			ทาวัน	 	 ม.5/1	 3.95
			10	 นางสาวอรชพร			ไฉวกลาง		 ม.5/4	 3.94
			11	 นางสาวปรารถนา			โหสด	 	 ม.5/4	 3.93
			12	 นายสถาพร			กุตเสนา	 	 ม.5/1	 3.93
			13	 นางสาวสุทธดิา			เลศิอภวิงศ์	 ม.5/1	 3.93
			14	 นางสาวสริลิักษณ์			อนิต้นวงศ์	 ม.5/4	 3.90
			15	 นายวสันต์			ปามุทา	 	 ม.5/1	 3.87
			16	 นายวษิณุ			เสยีงเสศิ	 	 ม.5/1	 3.87
			17	 นางสาวธนพร			เพ็งรักษ์	 	 ม.5/1	 3.87
			18	 นายจตุรวทิย์			สุทธอิาคาร	 	 ม.5/1	 3.87
			19	 นางสาวปวันรัตน์			แจ่มจ�ารัส	 ม.5/4	 3.85
			20	 นายศุภณัฐ			พงค์สทิธิ์	 	 ม.5/1	 3.82
			21	 นายศุภวชิญ์			พงค์สทิธิ์	 	 ม.5/1	 3.80

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

นายนนทวทิย์			สุขโสภณ

นายนติกิร			วไิลกุล

นายสนธยา			ถาวรวริยิะนันท์

นายพพิัฒน์			วันทอง

นางสาวสุพชิฌาย์			นภา

นางสาวภัทราภรณ์			ทองค�า

นางสาวกาญจนา			แซ่ชื้อ

นางสาวฐานดิา			ไต่ทัน

นายพัชรดนัย			เจรญิกจิ

นายจักรพงษ์			คชเผอืก

นายมงคลชัย			ไชโย

นายอนาวลิ			อยู่มอญ

นางสาวกุลธดิา			ขันปุ

นางสาวอมราพร			ทองสมบัติ

นางสาวไปรยา			แก้วยงกฏ

นางสาวสุกัญญา			พรมป้อม

นางสาวพาณภิัคร			สุมาดง

นางสาววรดา			บุญมี

นางสาวปานปภัส			แทนรนิทร์

นางสาวมทนิา			ลูกสดีา

นางสาวเบญญาภา			บัวปล้อง

นายณัฐพล			พูลสวัสดิ์

นางสาวจดิาภา			แซ่องึ

นางสาวจนิดาพร			บุญโจม

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/2

ม.4/2

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

ม.4/1

4.00

4.00

4.00

4.00

3.98

3.96

3.95

3.93

3.91

3.90

3.88

3.88

3.88

3.87

3.87

3.87

3.85

3.85

3.85

3.83

3.83

3.82

3.82

3.80

มัธยมศกึษำปีที่ 6 ปีกำรศกึษำ 1/2562

ล�ำดับที่  ชื่อ - สกุล          ชั้น    เกรดเฉลี่ย

ล�ำดับที่  ชื่อ - สกุล            ชั้น   เกรดเฉลี่ย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายมิ่งขวัญ			สัมฤทธิ์
นางสาวณัฐฐาพร			แทนทด
นางสาวกนกวรรณ			ถาวรวริยินันท์
นางสาวธริดา			สมศักดิ์
นายสารนิท์			อ่วมน่วม
นางสาวมารษิา			ไชโย
นางสาวพชิญา			เจรญิข�า
นางสาวกันธชิา			อนิทนลิ
นายศุภรัตน์			ชนิวัฒน์โสภณ
นางสาวระจติา			เอี่ยมยิ้ม
นางสาววมิลสริิ			เกตุมาลา
นางสาวปิยรัตน์			ศักดิ์พบิูลรัตน์
นางสาวเนตรชนก			ชูบูระ
นางสาวศุภนุช			แสวงสุข
นางสาววรรณพร			บุตรน�้าเพชร

ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/4

3.99
3.99
3.95
3.94
3.94
3.93
3.92
3.91
3.89
3.88
3.84
3.83
3.82
3.82
3.81



วารสาร   26    แสงจันทร์

ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจ�าปีการศึกษา 2561ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา ชื่อสถาบันทีศ่กึษาตอ่ 

1 นายอาชวิน สว่างพร้อง วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2 นางสาวอิงค์สุมณช์ุ ชุ่มบุญยืนยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 นายธนพล งามเจริญ ศึกษาศาสตร ์(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
4 นางสาวชนัดดา โพธิ์ทอง วิทยาศาสตร ์(เทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
5 นางสาวญาณิศา เจตะวัฒนะ วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6 นางสาวพจนารถ เน่ืองจ านงค์ อักษรศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 นางสาวสุชาดา จันทร์ชา การจัดการและการท่องเท่ียว (การจัดการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
8 นางสาวเพ็ญรัตน์ วรรณกี้ พยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

9 นายนนทวัฒน์ สิงห์ค า วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าสื่อสารฯ)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
10 นางสาวรัฐนันท์ อุ่นแท่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
11 นายจิราวุฒิ กว้างใหญ ่ เทคโนโลยีการบิน (การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน 
12 นางสาวลิซ่า แตงกลับ มัณฑนศิลป์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

13 นางสาวณัฐชยา เดชบุญ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
14 นางสาวสิรินันท์ สุขุมพรรณ ศิลปศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
15 นางสาววิรตา เลี้ยงพรพัฒนา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
16 นางสาวกุลธิดา เข็มเงิน การจัดการและการท่องเท่ียว (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
17 นางสาวพรนภัส มีลาภ ศึกษาศาสตร ์(เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
18 นางสาวเพ็ญพสิุทธิ์ บางสอน วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
19 นางสาวฆัษพร ทับทิมหอม สหเวชศาสตร ์(ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
20 นางสาวรุ่งอรุณ แซ่อึ้ง ศิลปกรรมศาสตร์ (ออกแบบผลิตภัณฑ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
21 นางสาวเพชรกมล อินทรวัติ วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
22 นางสาวณรัญญา แซ่ตั้ง วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยบูรพา 
23 นางสาวธัญลักษณ ์ ตระกูลพิศาลชัย วิทยาศาสตร ์(เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 
24 นางสาวปภัสรา เสนาะค า สหเวชศาสตร ์(พยาธิวิทยากายวิภาค) มหาวิทยาลัยบูรพา 
25 นางสาวรัตนาวดี จันทะสิงห์ สหเวชศาสตร ์(พยาธิวิทยากายวิภาค) มหาวิทยาลัยบูรพา 
26 นายพีรพัฒน์ นวลสิน โลจสิติกส์ (วิทยาการเดินเรือ 5 ปี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
27 นายรวินันท์ บุญคุณ วิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
28 นางสาวปรางทิพย์ วิทยพัฒนาพร โลจสิติกส์ (อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี) มหาวิทยาลัยบูรพา 



วารสาร   27    แสงจันทร์

ผลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจ�าปีการศึกษา 2561

ล าดับ ชื่อ - สกุล คณะ/สาขา ชื่อสถาบันทีศ่กึษาตอ่ 

29 นางสาวกัญญาภัค เอ้ือเฟื้อ วิทยาการจัดการ (การจัดการการโรงแรมฯ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

30 นางสาวบวรภัค ไทรไกรกระ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง 

31 นางสาวพิชญธิดา สลาลัย วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตระยอง 

32 นายวิทวัส กิจจินดาหรา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (การบริหารท้องถ่ิน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
33 นางสาวพันธิสา การกระสัง วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
34 นางสาววนัชพร สุทธิประภา วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 

35 
นางสาว
เสาวลักษณ ์ อ้นปรางค์ เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  

36 นางสาวปวีรา เสนคราม วิศวกรรมศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
37 นายศราวุฒิ เจริญกิจ วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยบูรพา 

38 นายหัสวรรษ จ าปาเนียม 
แพทยศาสตร์ (การแพทย์แผนจีนและ
ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยพะเยา 

39 นางสาวนภิสา วงศ์เนียม รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (การบริหารท้องถ่ิน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
40 นางสาวปิยภรณ์ ศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา 
41 นางสาวพรธิตา แซ่ฮ้อ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (การบริหารท้องถ่ิน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
42 นายธนพล กิจจินดาหรา วิทยาศาสตร์การกีฬา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
43 นางสาวอรพรรณ ไทยประเสริฐ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
44 นายอภิรักษ์ มณีอินทร์ วิศวกรรมศาสตร์ (วัสดุ) มหาวิทยาลัยบูรพา 

45 นายจตุรสิทย์ ช่ืนบาน เทคโนโลยีการเกษตร (เกษตรศาสตร์) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

46 นางสาววนันท์ธิศา อักษรพจน์ บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ระยอง 

47 นางสาวชนนิกานต์ ปรีเปรม วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
48 นางสาววริศรา ศรชมแก้ว เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
49 นายธนภัทร สงวนญาติ ศึกษาศาสตร ์(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
50 นางสาวนฤมล ภิญโญ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
51 นางสาวผกาสินี นะที รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
52 นายมาวิล อินทราภรณ์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
53 นางสาวพรทิพย ์ กองค าแสน รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 
54 นายณพล เจตะวัฒนะ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 



วารสาร   28    แสงจันทร์

กจิกรรมแนะแนวศกึษำต่อ ปีกำรศกึษำ 1/2562  
โดยศษิย์เก่ำ ได้รับกำรสนับสนุนจำกสมำคมศษิย์เก่ำโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ

โรงเรยีนเข้ำรับกำรประเมนิ 

โรงเรยีนต้ำนทุจรติ 

ในวันที่ 10 กรกฎำคม 2562 

โดยส�ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศกึษำมัธยมศกึษำ

เขต 18

โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ ร่วมกจิกรรมแห่งำนศำลเจ้ำเจยีวกัวแปะกง ตลำดชุมแสง 
จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยำยน 2562



วารสาร   29    แสงจันทร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
กับ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

พิธีมอบตัวนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 
และการเข้าค่ายกระชับมิตรจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 16 

ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

โรงเรียนจิตรลดา วิชาชีพ ถ่ายท�าการท�าเกษตรนวัต



วารสาร   30    แสงจันทร์

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2562

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และลงนาม MOU  
ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กิจกรรม อบรมนักเรียนแกนน�าห้องเรียนสีขาว การตรวจหาสารเสพติด



ประจ�ำภำคเรยีนที่ 1
ปีกำรศกึษำ 2562

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2562

กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่ายพุทธบุตร“เยาวชนวิถีพุทธ” 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

วารสาร   31    แสงจันทร์



การอบรมโครงการ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (FabLab)
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

อบรมเรื่อง เครื่องบินพลังยาง โดยวิทยากรพิเศษ ครูกิจจีพงษ์  กุลนอก โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม

ต�ารวจให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง สัญญาณจราจร

ประมวลภาพ    กิจกรรมของโรงเรียน

ทัศนศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 
ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชด�าริ อ่างเก็บน�้าดอกกราย อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การประกวดกองเชียร์ ในงานมหกรรมกีฬาประจ�าปี 2562 “ระยองเกมส์” 
     วันที่ 23 มิถุนายน 2562  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง


