


"ผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน" 

พิธีฉลองสถานศึกษาพระราชทาน โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ประจ�าปีการศึกษา 2561 
    วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดงานพิธี
ฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดย
ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายภิรมย์ ชุมนุม นายอ�าเภอ
วังจันทร์ คณะผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน แขกผู้มีเกียรติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
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คณะที่ปรกึษา
ดร.ภริมย์  ลี้กุล                ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน
ว่ำที่ รต.ประชำ  พรชัยกุล รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน
นำงสมัชญำ  ผุดผ่อง         รองผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน
บรรณาธกิาร
นำงสำวมำณ ี คุสติำ
กองบรรณาธกิาร
นำงเอกอนงค์  ลี้กุล        นำงสำวสุนำร ี ปำละกวงษ์ ณ อยุธยำ 
นำงสำวกรองทพิย์  เพยีรพจิติร     นำงสมจติต์  มำฆะสทิธิ์
นำงสำววรำพัณณ์  สัมมำพสิทิธิ์    นำงรัชน ี หนูน้อย   
นำยปุญญพัฒน์  เกตุไทย       นำงพชิญำมณฑน์  วัฒนธัชพงศ์   
นำงสำวอรนุช  แซ่ตัง้       นำงสมฤด ี ธนโชตกิฤตชัย   
นำงสำวเขมจริัฎฐ์  ภัทร์จโิรจน์กุล    นำงสำวอรสิำ  มงคลไพบูลย์สุข   
นำยกติตพิชิญ์  มั่งสุข      นำงสำวสุครีนิทร์  แก่นนอก 
นำงพชิวรรณ  สังข์สำล ี    นำงสำวพชิญำดำ  สงิหเลศิ
นำงสำวลัดดำวัลย์  บ่อคุ้ม      นำงสำววรำล ี สัตบุตร 
นำยวันชำต ิ บูรณัต ิ      นำงสำวภำวณ ี ชุตกิำญจนกุล
นำงสำวจริำวรรณ  สงิหธรรม      นำยทรงฤทธิ์  อำมำตย์มนตรี
ฝ่ายภาพ
นำยพสษิฐ์ธน  พรมแดง     นำยกฤษณ์  วงค์คช  
นำยทศพร  เดชกุญชร
พสิูจน์อักษร
นำงสำวเบญจรัตน์  บุญประเสรฐิ
วารสารออนไลน์
 นำงสำวนันทนำ  ดอกไม้
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สารบัญ

    ปรัชญาโรงเรยีน คดิได้  ท�ำได้  ใช้ปัญญำ
    อักษรย่อ  ว.จ.ว.
    สปีระจ�าโรงเรยีน เขยีว – ขำว
    ต้นไม้ประจ�าโรงเรยีน ต้นพกิุล
    สัญลักษณ ์  ดวงจันทร์มรีัศมคีรึ่งดวงอยู่เหนอื
   ตัวอักษร ว.จ.ว. อยู่ภำยใน ดอกจันทน์      

โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
316 ม.1 ต.ชุมแสง  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210
โทรศัพท์  0-3866-6188  โทรสำร  0-3866-6247
เว็บไซต์โรงเรยีน  www.wangchan.ac.th
เฟสบุคโรงเรยีน  https://www.facebook.com/wangchanwittaya/

บรรณาธิการแถลง

วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกจิกรรมต่ำง ๆ 

ของโรงเรยีน และเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดรีะหว่ำงโรงเรยีน 
ผู้ปกครอง และชุมชน รวมถงึกำรส่งเสรมิให้นักเรียน

มนีสิัยรักกำรอ่ำน

 สวัสดคี่ะผู้อ่านทุกท่าน เริ่มต้นปี 2020 กับข่ำวสำรและเหตุกำรณ์
ต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับประเทศของเรำ  และทั่วโลก  เช่น  กำรรณรงค์งดใช้
ถุงพลำสตกิ  วกิฤตกำรณ์ไฟป่ำ  ประเทศออสเตรเลยี  โจรชงิทองที่ลพบุร ี 
ค่ำ PM 2.5 เกนิมำตรฐำน ทหำรคลั่งกรำดยงิที่โครำช และไวรัสโคโรน่ำที่ก�ำลัง
ระบำดหนักในหลำยประเทศ รวมถงึประเทศไทย ไม่ว่ำจะเกดิเหตุกำรณ์หรอื
วกิฤตกำรณ์ใดๆก็ตำม  ก็ขอให้ทุกคนลดควำมตระหนก มสีตใินกำรหำทำง
ป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหำ เพื่อที่จะผ่ำนพ้นวกิฤตต่ำง ๆ ไปด้วยกันค่ะ
     ในส่วนของวำรสำรแสงจันทร์ฉบับที่ 44 ฉบับนี้ยังมขี้อมูลข่ำวสำรและ
กจิกรรมต่ำง ๆ ที่น่ำสนใจอกีเช่นเคย อำท ิพธิฉีลองโรงเรยีนพระรำชทำน
ซึ่งเป็นรำงวัลที่โรงเรยีนของเรำมคีวำมภำคภูมใิจเป็นอย่ำงมำก ข่ำวสำรกำรจัด
กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิและพัฒนำผู้เรยีนในด้ำนต่ำง ๆ  ผลกำรแข่งขันงำน
ศลิปหัตถกรรมนักเรยีนระดับชำต ิ ควำมส�ำเร็จในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะ
ทัง้ในและนอกสถำนศกึษำ  รวมไปถงึผลกำรเข้ำศกึษำต่อในระดับอุดมศกึษำ
ของนักเรยีนชัน้ ม.6 รำยละเอยีดต่ำง ๆ จะเป็นอย่ำงไรไปตดิตำมกันเลยค่ะ 
                                             บรรณาธิการ
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พมิพ์ที่...พีเคเอสแกลงการพิมพ์ ถ.เทศบาล 2 ซอย 3 ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.ระยอง 038-671297

แสงจันทร์...
วารสาร

ปีที่ 32 ฉบับที่ 44 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 2563
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สารจากผู้อ�านวยการ

วารสาร   4   แสงจันทร์

        สวัสดที่านผู้อ่านทุกท่านครับ วำรสำรแสงจันทร์เป็นตัวแทนกำรสื่อสำรของโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ 
ไปสู่นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงำนทัง้รำชกำร และชุมชน เพื่อให้ทรำบควำมเคลื่อนไหวของโรงเรยีน
ในทุก ๆด้ำน หลังจำกที่เรำได้รับรำงวัลคุณค่ำสูงสุดของโรงเรยีน คอื สถำนศกึษำรำงวัลพระรำชทำน ประจ�ำปี
กำรศกึษำ 2561 ประเภทสถำนศกึษำขนำดใหญ่ เรำได้มกีำรจัดฉลองรำงวัลอย่ำงยิ่งใหญ่ ขอขอบคุณ
ว่ำที่ร้อยตรพีริุณ  เหมะรักษ์   รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง ให้เกยีรตเิป็นประธำน  นำยภริมย์  ชุมนุม   
นำยอ�ำเภอวังจันทร์  อดตี สจ.ปรชีัย  ชุ่มบุญยนืยง  นำยกพัชร ี ยนืหยัดชัย  นำยนติพิัฒน์  ยุทธเจรญิกจิ   
นำยกประสำน  ขำวสะอำด  นำยกมนตร ี ศักดิ์พบิูลย์รัตน์  นำยกธวัชชัย  บุญก่อเกื้อ   ก�ำนันพศษิฐ์  จริะฉัฐวัตน์   
ก�ำนันฉัทวัฒน์  เฉลมิฤทธวิัฒน์  ก�ำนันสมเกยีรต ิ เกษร  ก�ำนันสมศักดิ์  อำจนิท์  และผู้น�ำชุมชนทุกท่ำนที่ให้กำร
ช่วยเหลอืโรงเรยีนในทุก ๆด้ำน ด้วยดตีลอดมำ ท�ำให้โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ ยกระดับเป็นโรงเรียนชัน้น�ำของ 
จังหวัดระยอง ปีกำรศกึษำนี้มนีักเรยีนชัน้ ม.6 ของเรำได้โควตำเรยีนในมหำวทิยำลัยดัง ๆมำกมำย กฬีำ
วอลเลย์บอลของโรงเรยีนมชีื่อเสยีงท�ำให้คนทั่วประเทศรู้จักโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำนอกจำกนี้โรงเรยีนยังได้ร่วมกับ
โรงเรยีนจติรดำ วชิำชพี  จัดกำรศกึษำแบบทวศิกึษำในสำขำเกษตรนวัต เพื่อมุ่งหวังในกำรสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยใีนกำรท�ำเกษตร  เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ EEC ของจังหวัดระยอง  โดยเฉพำะพื้นที่อ�ำเภอวังจันทร์  
ที่จะมกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก เรำต้องเตรยีมคนวังจันทร์ไว้รองรับกำรเปลี่ยนแปลง
          สุดท้ำยอยำกจะฝำกถงึผู้ปกครองทุกท่ำน ให้ช่วยดูแลบุตรหลำน ให้เตรยีมควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ให้เขำช่วยตัวเองให้มำก ท�ำเองเรียนรู้เอง มีทักษะชีวิตในสังคม เพรำะโลกในอนำคต ถ้ำคุณไม่แน่จริง คุณก็จะ
ตกเป็นทำสของคนอื่น

ดร.ภริมย์   ลี้กุล
ผู้อ�านวยการโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

2 มนีาคม  พ.ศ. 2562
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ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562
กลุ่มบรหิารงานวชิาการ ได้ด�าเนนิกจิกรรมดังนี้

           โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา ได้จัดกจิกรรมเปิดบ้านวังจันทร์ ภายใต้ว่า “เปิดบ้านนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วทิยา” 
   ภายในงานมกีารจัดนทิรรศการทางวชิาการ การแสดงผลงานของนักเรยีน ตลาดนัดอาชพีและลานดนตร ีเป็นต้น  

      กจิกรรมต่างๆในโรงเรยีนเป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรยีนเก่ง ด ีมีสุข เช่น กจิกรรมครสิต์มาส 
     ค่ายพุทธบุตร ท�าความดเีพื่อชาต ิศาสนา กษัตรยิ์ การสอบนักธรรม ค่ายคอมพวิเตอร์ เป็นต้น

 การจัดกจิกรรมอยู่ค่ายพักแรม 
 และเดนิทางไกล ของลูกเสอื เนตรนาร ี

 ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 2 และ

ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3

จัดการประชุมโรงเรยีนในเครอืข่าย
อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

     โรงเรยีนวังจันทร์วทิยามกีารเตรยีมพร้อม
     ส�าหรับการสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พื้นฐาน 
     ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 และชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6 มกีาร
     จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง Generral Aptitude Test
     หรอื GAT ส�าหรับนักเรยีน



ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล
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ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 กลุ่มบรหิารงานงบประมาณและงานบุคคล
ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

กจิกรรมสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับบุคลากร
ร่วมงานมงคลสมรส ระหว่าง 

คุณครูวกิัตริัชต์ แก้วอามาตย์ และนายกฤษณ์ วงศ์คช 
เมื่อวันที่ 2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 

ณ ต�าบลโนนตาล อ�าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอ็ด

ร่วมงานมงคลสมรส ระหว่าง 
คุณครูวริยิะ  สมสุภาพและนางสาวธดิารัตน์ เจรญิสุข 

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ ต�าบลโนนทอง อ�าเภอศรบีุญเรอืง 

ท่านผู้อ�านวยการ แจก ส.ค.ส. ส่งความสุขวันปีใหม่
ให้แก่คณะครูในโรงเรยีน

งานเลี้ยงวันปีใหม่คณะครู
และบุคลากรทางการศกึษา

โรงเรียนวังจันทร์วทิยา 
ปีการศึกษา 2562

จัดงานเลี้ยงส่งคุณครู
ที่ย้ายไปปฏิบัตหิน้าที่
ณ สถานที่แห่งใหม่

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาตนเองทัง้ในสถานศกึษาและ

นอกสถานศกึษา  



ข่าวสาร...กลุ่มบริหารงานทั่วไป

วารสาร   7   แสงจันทร์

กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ได้ด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง
 ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 ดังนี้

โครงการอบรมยาเสพตดิและอบายมุข ณ ศูนย์ฝึกอบรมยาเสพตดิและอบายมุขจังหวัดระยอง

การอบรมทักษะชวีติป้องกันการท้องก่อนวัย ณ ห้องประชุมตลาดกลางยางพารา

การประเมนิสถานศกึษาสีขาวระดับเพชร 

ค่ายพุทธบุตร ท�าความดเีพื่อชาต ิศาสน์ กษัตรยิ์ ณ วัดบึงตากาด

การอบรมสอบ
ใบขับขี่และ

การตรวจเช็ค
สภาพรถฟรี
โดย ปตท.



งาน..ข่าวสารบุคลากร
แนะน�ำบุคลำกรใหม่

วารสาร   8   แสงจันทร์

นางสาวแสงจันทร์  สุนนท์นาม  
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ

วชิาเอก  ภาษาอังกฤษ  มหาวทิยาราชภัฏบุรรีัมย์

นายพงษ์สทิธิ์  มงคลกูล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 

วชิาเอกบรรณรักษ์  มหาวทิยาราชภัฏบุรรีัมย์

ขอแสดงควำมยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐำนะ

นางสาวเขมจริัฏฐ์  ภัทร์จโิรจน์กุล
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ได้รับการแต่งตัง้  วทิยฐานะช�านาญการพเิศษ

นางสาวกมลชนก  อาทรกจิวัฒน์ 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์

ได้รับการแต่งตัง้ วิทยฐานะช�านาญการ

ขอแสดงควำมยินดีครูผู้ช่วย ได้รับต�ำแหน่ง ครู
1. นางสาววราล ี สัตบุตร   ภาษาไทย  8. นางสาวเกยีรตสิุดา  สรรเสริญ  คณิตศาสตร์
2. นายญาณนิทร์  พวานุวงค์ วทิยาศาสตร์  9. นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม ศิลปศึกษา
3. นางสาวณชิมน  พยัคสนธิ์ วทิยาศาสตร์  10. นายพสษิฐ์ธน  พรมแดง การงานอาชพีและเทคโนโลยี
4. นายอนุชา  ฉันงูเหลอืม  สังคมศกึษา  11. นางสาวณัฐพร  พุ่มจันทร์ ภาษาต่างประเทศ
5. นางพชิวรรณ  สังข์สาล ี สังคมศกึษา  12. นางสาวจรัสนภา  นามโคตร ภาษาต่างประเทศ
6. นางสาวสุครีนิทร์  แก่นนอก สังคมศกึษา  13. นายกติตพิชิญ์  มั่งสุข  การงานอาชพีและเทคโนโลยี
7. นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี สุขศกึษาและพลศกึษา 14. นายวริยิะ  สมสุภาพ  ศิลปศึกษา

นางสาวณัฐชนาภัทร  เจยีมศริิ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์

ได้รับการแต่งตัง้ วทิยฐานะช�านาญการ

นางสาวฟ้า มะโฮงชัย
วชิาเอกฟิสกิส์  

มหาวทิยาลัยราชภัฎมหาสารคาม



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

วารสาร   9    แสงจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

ค่ายคณติศาสตร์รุ่นเยาว์ (คดิ วเิคราะห์บูรณาการอย่างพอเพยีง พร้อมสู่ EEC) ครั้งที่ 7 
ร่วมกับมหาวทิยาลัยบูรพา

กจิกรรมแข่งขัน A-Math ภาคกลางและภาคตะวันออก

กจิกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวชิาการคณติศาสตร์-วทิยาศาสตร์

การประเมินครูผู้ช่วย
คุณครูวิกรานต์  ไพบูลย์กษาปน์

กจิกรรมตวิ Gat– pat โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

วารสาร   10   แสงจันทร์

รางวัลเหรยีญทองชนะเลศิ โครงงานPACAKEGE SAVE THE WORLD งานศลิปหัตถกรรมระดับสหวทิยาเขต 
และได้รับรางวัลเหรยีญทองแดง ในงานศลิปหัตถกรรมระดับชาต ิประจ�าปี 2562

วันที่ 15 พ.ย. 2562 
โครงการพลังงานสัญจร 
2562 โดยบรษิัท ปตท.

นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น
เข้าร่วมการอบรม 

E-CAMP 

คณะวศิวกรรมไฟฟ้า  มหาวทิยาลัยบูรพาการเยี่ยมชมห้องปฏบิัตกิาร FABLAB  ภาคเรยีนที่ 2/2562
จากทมีงาน สวทช. และปตท.

กิจกรรมค่ายวทิย์ คิดวเิคราะห์ 
บูรณาการอย่างพอเพยีง 

นักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่18-19 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ โครงการป่าวังจันทร์ 



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

วารสาร   11   แสงจันทร์

 วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยได้จัดนทิรรศการ
งานเปิดบ้านนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วทิยา “ฐานหรรษาสุภาษติส�านวนไทย”  
และการแข่งขันทักษะทางวชิาการของนักเรยีนในโรงเรยีนเครอืข่ายการศกึษาวังจันทร์
“กจิกรรมคัดลายมอื”

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยจัดกจิกรรม “สุนทรภู่รู้รักษ์ภาษาไทย” 
วันที่ 26 ม.ิย. – 29 ก.ค. 2562  โดยมกีจิกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1.  กจิกรรมตอบค�าถามประวัตแิละผลงานของสุนทรภู่  
2.  กจิกรรมการประกวดคัดลายมอื  
3.  กจิกรรมการแต่งกลอน  
4.  กจิกรรมวาดภาพประกอบค�ากลอน  
5.  กจิกรรมเพชรภาษาไทย  
6.  กจิกรรมแฟนพันธุ์แท้วรรณคดไีทย  



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วารสาร   12   แสงจันทร์

1. กจิกรรมเวยีนเทยีนวันมาฆบูชา 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกจิกรรมเวยีนเทยีนในวันมาฆบูชา มกีารน�านักเรยีนไปร่วมท�า
กจิกรรมเวยีนเทยีนที่วัดชุมแสง อ�าเภอวังจันทร์ โดยมวีัตถุประสงค์ในการจัดกจิกรรมครัง้นี้ คอื 
 1. เพื่อด�ารงไว้ซึ่งศาสนา
 2. เพื่อสบืสานประเพณขีองไทยที่มมีาแต่โบราณ
 3. เพื่อให้นักเรยีนได้รับความรู้ เข้าใจในความส�าคัญของวันมาฆบูชา
 4. เพื่อระลกึถงึคุณพระธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
    ทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข์ (ท�าด ีละชั่ว ท�าใจให้บรสิุทธิ์)
2. กจิกรรมบรหิารจติถวายหลวงปู่มั่น
    กจิกรรม “อาจรยิบูชา 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูรทิัตโต บุคคลส�าคัญของโลก 

3. กจิกรรมท�าบุญตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์
 วัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว  
ยังมวีัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
 1. เพื่อส่งเสรมิและสบืทอดพระพุทธศาสนา
 2. ส่งเสรมิและบ�ารุงพระภกิษุสามเณร ผู้ทรงศลี ทรงธรรม
 3. ส่งเสรมิคุณความดขีองผู้ปฏบิัต ิทัง้ผู้ตักบาตรและพระภกิษุสามเณรผู้รับบณิฑบาต
 การตักบาตรเป็นประเพณทีี่พุทธศาสนกิชนปฏบิัตกิันมา เพื่อเป็นการให้ก�าลังแด่พระภิกษุสามเณร  ได้มีโอกาส
ศกึษาเล่าเรยีน ประพฤตปิฏบิัตติามพระธรรมวนิัย และสั่งสอนประชาชน เป็นการสบืต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสบืไป 

4. กจิกรรมสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์
 กจิกรรมสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ เป็นกจิกรรมที่นักเรยีน ครู และบุคลากร
ทางการศกึษาของโรงเรยีนวังจันทร์วทิยาร่วมกันสวดมนต์ โดยมวีัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อสบืต่อพระพุทธศาสนามใิห้สูญหาย
 2. เพื่อศกึษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
               ที่บันทกึไว้ในรูปบทสวด
 3. เพื่อฝึกสมาธภิาวนา
 4. เพื่อบ�าเพ็ญบุญ 

5.  กจิกรรมการแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรยีน 
ระดับชาต ิครั้งที่ 69
 1. การแข่งขันมารยาทไทย ระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรญีเงิน
 2. การแข่งขันภาพยนตร์สัน้ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ได้รับรางวัลเหรยีญทองแดง



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

วารสาร   13   แสงจันทร์

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา น�านักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
รายการต่าง ๆ ในช่วงภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 ผลการแข่งขัน ดังนี้

 2. รางวัลชนะเลศิ  การแข่งขันฟุตบอล กต.ตร ต้านภัยยาเสพตดิ  (รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี)
 3. รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1  การแข่งขัน
ฟุตบอลช�าซ้อ-ศรปีระชา คัพ ครัง้ที่ 3 รุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปี
 4. รางวัลเหรยีญทอง การแข่งขันแอโรบคิ ม.1 - ม.6 
งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาต ิครัง้ที่ 69 
ประจ�าปีการศกึษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

 5. รางวัลเหรยีญเงิน การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขศกึษาและพลศึกษา ระดับชัน้ 
ม.4 - ม.6 งานศลิปะหัตถกรรมนักเรยีน 
ระดับชาต ิครัง้ที่ 69 ประจ�าปีการศกึษา 
2562  จังหวัดสมุทรปราการ

 1.รางวัลรองชนะเลศิ  อันดับ 1  การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อายโินะโมะโต๊ะ รุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปี ครัง้ที่ 1 (ปีที่ 29)
ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2562 ชงิถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2563 ณ ยมิโรงเรยีนสระบุรวีทิยาคม จังหวัดสระบุร ีรอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออก



 กจิกรรมวันตรุษจนีขึ้น วันที่ 17 มกราคม 2563 ซึ่งถอืว่าเป็นวันส�าคัญของคนจีน ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจนี) จงึได้จัดกจิกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรยีนได้เรยีนรู้ภาษาจนีและวัฒนธรรมที่แตกต่าง กิจกรรม
วันตรุษจนีมทีัง้หมด 5 ฐาน ดังนี้  ฐานถักเชอืกจนี               ฐานปาลูกโป่ง           ฐานหม้อไฟฮั่วกัว      
ฐานหน้ากากจนี             ฐานเขยีนพู่กันจนี

ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

วารสาร   14   แสงจันทร์

         กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
เล็งเห็นถงึความส�าคัญในด้านการศกึษาของนักเรยีนซึ่งเป็น
อนาคตของชาตแิละเพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมด้าน
ภาษาให้กับนักเรยีน  ได้จัดท�าโครงการจ้างครูต่างชาตเิพื่อ
สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรยีนในทุกระดับชัน้ เพื่อส่งเสรมิ
การเรยีนการสอนให้กับนักเรยีนได้รับความรู้  ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาตโิดยตรง ส่งผลให้นักเรยีน
มคีวามรู้ ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขยีน เข้าใจ
ความแตกต่างของ ภาษา การคดิสังคม และวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาตไิด้

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นบูรพาชลทติ ศูนย์เครอืข่ายพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคตะวันออก
โรงเรยีนระยองวทิยาคม

งานศลิปหัตกรรมนักเรยีน ระดับสหวทิยาเขต ระยอง 2 
ครั้งที่ 69 ประจ�าปีการศกึษา 2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
ณ โรงเรยีนแกลง”วทิยสถาวร” จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลชนะเลศิ 
กจิกรรมการแข่งขันพูดเพื่ออาชพีภาษาญี่ปุ่น ระดับชัน้ ม.1-ม.3 
และได้รางวัลเข้าร่วมในการแข่งขันระดับชาติ
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         ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอ�ำเภอวังจันทร์ ได้จัดกจิกรรมวันพ่อแห่งชำต ิซึ่งเป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำชสมภพ
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร ประกอบด้วยพิธีทำงศำสนำและพธิีท�ำบุญ
ตักบำตรเพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศล พธิถีวำยพำนพุ่มดอกไม้ และพธิถีวำยบังคม รวมทัง้กจิกรรมบ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ จิตอำสำ 
“เราท�าความด ีด้วยหัวใจ”

         โรงเรยีนวังจันทร์วทิยาจัดกจิกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศกึษา "40 ปี โรงเรยีนวังจันทร์วิทยา" วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
ห้องสมุด จัดซื้อเครื่องดนตรวีงดุรยิำงค์ของโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ และปรับภูมทิัศน์ภำยในโรงเรยีนให้สวยงำม

         วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ในโอกำสครบรอบวันก่อตัง้โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ จงึได้จัดกจิกรรม"เปิดบ้ำนนวัตกรรม สู่กำรสร้ำงสรรค์ 
วังจันทร์วทิยำ" และกจิกรรมทอดผ้ำป่ำฯ "40 ปีวังจันทร์วทิยา" โดยได้รับเกยีรตจิำกนำยภริมย์ ชุมนุม นำยอ�ำเภอวังจันทร์ เป็นประธำนในพธิี
เปิด พร้อมด้วยคณะผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีน คณะครูและนักเรยีนโรงเรยีนเครอืข่ำยกำรศกึษำวังจันทร์ และแขกผู้มีเกียรติเข้ำร่วมกิจกรรมในครัง้นี้ 
โดยกจิกรรมเปิดบ้ำน ประกอบด้วย กจิกรรมกำรแสดงของนักเรยีน กำรประกวดแข่งขันทักษะทำงวชิำกำรของนักเรียนของนักเรียนในโรงเรยีน
เครอืข่ำยกำรศกึษำวังจันทร์ ชมนทิรรศกำรวชิำกำร กำรน�ำเสนอผลงำนนักเรยีน กำรแนะแนวกำรศกึษำต่อของสถำบันกำรศกึษำต่ำง ๆ ลำน
ดนตร ีตลำดนัดอำชพีสนิค้ำพำรวย เป็นต้น

วันพ่อแห่งชาต ิประจ�าปี 2562

กจิกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศกึษา “40 ปี
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา” 

“เปิดบ้านนวัตกรรม สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วทิยา”
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งานชุมนุมยุวเกษตร ประจ�าปี 2562
        คุณครูและนักเรยีนโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ
หลักสูตรอำชวีศกึษำ ประเภทวชิำเกษตรกรรม 
สำขำวชิำเกษตรนวัต รับมอบประกำศนยีบัตร
กำรแข่งขันทักษะด้ำนกำรเกษตร จำกท่ำนภริมย์ 
ชุมนุม นำยอ�ำเภอวังจันทร์ งำนชุมนุมยุวเกษตรกร
และที่ปรกึษำยุวเกษตรกรระดับประเทศ 
ประจ�ำปี 2562

กจิกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรยีน
หลักสูตรอำชวีศกึษำ ประเภทวชิำเกษตรกรรม
สำขำวชิำเกษตรนวัต ประจ�ำภำคเรยีนที่ 2 
ปีกำรศกึษำ 2562

กจิกรรม
การประชุมผู้ปกครอง 
ประจ�าภาคเรยีนที่ 2 
ปีการศกึษา 2562

การร่วมขับเคลื่อนศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงด้านการศกึษา
           นำยด�ำรงฤทธิ์ หลอดค�ำ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง 
ร่วมกับ ดร.ภริมย์  ลี้กุล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ ประชุมจัดท�ำปฏิิทนิกำรปฏบิัตงิำน พร้อมด้วย
หน่วยงำนด้ำนกำรเกษตรทุกหน่วยงำนในจังหวัดระยอง ในกำรร่วมขับเคลื่อนศูนย์กำรเรยีนรู้ตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพยีงด้ำนกำรศกึษำ สู่แผนกำรเรยีนร่วมกับสำขำเกษตรนวัต โรงเรยีนจติรลดำวชิำชพี
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โรงเรยีนวังจันทร์วทิยาต้อนรับ นายชาตร ีบุนนาค  รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร ในการตรวจเยี่ยม “ฐานเรียนรู้
กลุ่มยุวเกษตร”ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา อ�าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

คณะครูจากโรงเรยีนดัดดรุณ ี จังหวัดฉะเชงิเทรา เข้าศกึษาดูงานโรงเรยีนรางวัลพระราชทาน
ของโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา ในวันที่ 5 พฤศจกิายน 2562 ณ ห้องโสตทัศนศกึษา  

คณะศกึษานเิทศก์ เข้าศกึษาดูงานในด้านต่าง ๆ รวมถงึฐานการเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง
ของโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา ในวันที่ 27 มกราคม 2563

คณะครูจากโรงเรยีนเพรักษมาตาวทิยา จังหวัดระยอง เข้าศกึษาดูงานโรงเรยีนรางวัลพระราชทาน
ของโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศกึษา  
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ของบุคลากรและสถานศึกษาในด้านต่างๆ
รางวัลคุรุปูชนยี์  ประจ�าปี 2562
 1.  นำงรัชน ี หนูน้อย
 2.  นำงสำววรำพัณณ์  สัมมำพสิทิธิ์
 3.  นำงสมจติต์  มำฆะสทิธิ์
รางวัลครูดใีนดวงใจ
 1.  ว่ำที่ร้อยตรหีญงิจริำภำ  เชื้อเอี่ยม
รางวัลครูดไีม่มอีบายมุข
          1.  นำงสำวพชิญำดำ  สงิหเลศิ
          2.  นำงสำวเบญจรัตน์  บุญประเสรฐิ
          3.  นำงสำวอรสิำ  มงคลไพบูลย์สุข

รางวัล (OBEC  AWARDS) ประจ�าปี 2562

รางวัล (Best  Practice) ประจ�าปี 2562
ชื่อ-สกุล

นำงสำวโกมลชนก  สชีำวนำ
นำงสำววำสนิ ี คงนมนำน
นำยวันชำต ิ บูรณัติ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
วทิยำศำสตร์
สังคมศกึษำ ฯ
ศลิปะ

ระดับชั้น
ม.ปลำย
ม.ต้น
ม.ต้น

ด้าน
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
วชิำกำรยอดเยี่ยม

เหรียญ
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

ล�าดับที่
1

2
3

ชื่อ-สกุล
นำยศตพล วรไชย  
นำยอนุชำ  ฉันงูเหลอืม    
นำยพสษิฐ์ธน  พรมแดง  
นำงสำวธนณัณ  แจ้งศรสีุข
นำงสำวจรัสนภำ  นำมโคตร
นำงสำวณัฐพร  พุ่มจันทร์
นำงสำววรำล ี สัตบุตร
นำงสำวเครอืวัลย์  รำชวชิิต
นำงสำวกมลชนก  อำทรกจิวัฒน์
นำงสำวธันยำภรณ์  จุลศักดิ์
นำยญำณนิทร์  พวำนุวงค์
นำงสำวณชิมน  พยัคสนธิ์
นำงศศธิร  ทุ่มกระโทก
นำงพชิวรรณ  สังข์สำลี
นำงสำวสุครีนิทร์  แก่นนอก
นำยทรงฤทธิ์  อำมำตย์มนตรี
นำงสำวลัดดำวัลย์  บ่อคุ้ม
นำยวริยิะ  สมสุภำพ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้
คณติศำสตร์
สังคม
กำรงำนอำชพีฯ
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำต่ำงประเทศ
ภำษำไทย
คณติศำสตร์
วทิยำศำสตร์
วทิยำศำสตร์
วทิยำศำสตร์
วทิยำศำสตร์
สังคมศกึษำ
สังคมศกึษำ
สังคมศกึษำ
สุขศกึษำ  และพลศกึษำ
ศลิปะ
ศลิปะ

ระดับชั้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลำย
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลำย
ม.ต้น
ม.ต้น
ม.ปลำย

ด้าน
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
บรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม
บรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
บรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
บรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
บรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม
บรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม
บรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
นวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม
วชิำกำรยอดเยี่ยม
วชิำกำรยอดเยี่ยม

เหรียญ
เหรยีญทองชนะเลศิ
เหรยีญทองชนะเลศิ
เหรยีญทองชนะเลศิ
เข้ำร่วม
เหรยีญทองแดง
เข้ำร่วม
เหรยีญทอง
เหรยีญเงนิ
เหรยีญเงนิ
เหรยีญทองแดง
เหรยีญทองแดง
เหรยีญเงนิ
เหรยีญทอง
เหรยีญทอง
เหรยีญทอง
เหรยีญเงนิ
เหรยีญทองแดง
เหรียญทองแดง

ล�าดับที่
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

14
15
16

17
18



วารสาร   19   แสงจันทร์

ท�าเนียบรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รุ่นที่ 38 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ว่าที่ร้อยตรีหญงิจริาภา  เชื้อเอี่ยม
หัวหน้าระดับชั้นSuccess is yours! Congratulations!

         จากใจ ม.3/1 สถาบันนี้(ว.จ.ว)เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรา  ได้ทั้งความรักที่บริสุทธิ์และความจริงใจจากครูอาจารย์ 
มิตรภาพที่ดีภายในโรงเรียน ความรู้บทเรียนและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ถ้าเปรียบกับการเดินทาง ระหว่างการเดินทางนั้นมีทั้งอุปสรรค
และความสุข ซึ่งอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท�าให้เราต้องรู้จักหาทางออกและก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ ส่วน ความสุขที่ท�าให้เรารู้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มีค่าและควรรักษา
มันไว้ พวกเราขอขอบคุณที่มอบสิ่งที่ดีให้กับพวกเราตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นนักเรียนในสถาบันนี้ จากพวกเรา ม.3/1 ลูกเขียว-ขาว รุ่นที่ 38

 จากใจ ม.3/2  ตลอดเวลาที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วเขียว-ขาวแห่งนี้ พวกเราได้เรียนรู้สิ่งมีค่าต่าง ๆ มากมาย ทั้งความรู้ ความรัก ความเมตตา
จากคุณครูทุกท่าน การดูแล ความเอาใจใส่ในทุก ๆ เรื่อง ประสบการณ์ พร้อมด้วยทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ที่เราไม่เคยได้รู้จากที่ไหน ท�าให้เราเติบโตและ
เดินก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างเข้มแข็ง มิตรภาพจากเพื่อน ๆ ทุกคนที่เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกัน ไม่ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร สิ่งดี ๆ ที่พวกเรา
ได้รับก็จะไม่ลืมเลือนหายไปจากใจพวกเราทุกคน ชาว 3/2 รุ่น 38

แถวหน้า จาก ซ้าย   :  1.ด.ญ.ญำโณทัย อ่อนรอด 2.ด.ญ.พลอยนัฐชำ พูนด ี3.ด.ญ.สวรส เนื่องจ�ำนงค์ 4.ด.ญ.กุลนันทน์ เเสงประเสรฐิ 5.ด.ญ.อภชิญำ ทำตดิ 
  6. ครูเขมจริัฎฐ์ ภัทร์จโิรจน์กุล(ครูที่ปรกึษำ) 7.นำงสมัชญำ ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 8.ดร.ภริมย์ ลี้กุล(ผอ.) 9.ว่ำที่ร.ต.ประชำ พรชัยกุล(รอง ผอ.) 
  10.ว่ำที่ร.ต.หญงิ จริำภำ เชื้อเอี่ยม(หัวหน้ำระดับ) 11.ด.ญ.นภสร บุตรน�ำ้เพชร 12.ด.ญ.พมิพ์ลภัส เจรญิรุ่ง 13.น.ส.วรกำนต์ ล้อมดวงจันทร์
  14.ด.ญ.ลักขณำ เสนำะค�ำ 15.น.ส.สุธกีำนต์ มณรีัตน์
แถวกลำง จำก ซ้ำย  :  1.ด.ญ.กัลยรัตน์ ห้วยศลิำ 2.ด.ญ.ลัคณำ อำวรณ์ 3.ด.ญ.สุพัชฎำ เฟื่องฟู 4.ด.ญ.เขมกิำ เเก่กล้ำ 5.ด.ญ.จริำภรณ์ จันทร์กุล 6.ด.ญ.สุธำว ีอิ่มเอบิ 
  7.ด.ญ.ปำณสิรำ ชมภู่ 8.ด.ญ.พัตรพมิล สุวรรณ 9.ด.ญ.พชิญธดิำ ภูษำพริ้ว 10.ด.ญ.ศริภัสสร พมิพ์เงนิ, 11.ด.ญ.พนิทุสร วงษ์พงษ์
  12.ด.ญ.กนกรดำ วญิญำสุข 13.ด.ญ.ชุตมิำ ยิ้มเยื้อน 14.ด.ญ.วรรณดิำ ค�ำ้จุน 15.ด.ญ.ธดิำพร เดชสำยบัว, 16.ด.ญ.ณัฐณชิำ ชัยเลศิ 17.ด.ญ.อชริญำ กรุณำนนท์ 
แถวหลัง จำก ซ้ำย : 1.ด.ญ.สำธติำ อ่วมเกตุ 2.ด.ญ.เกสรำ เกษ ี3.ด.ช.ภูรวิัตร พลตื้อ 4.ด.ช.สมพล วงศ์นำค 5.นำยธนดล บุญภักด ี6.ด.ช.ภูรชิ ขำวเจรญิ 7.ด.ช.บูรณศักดิ์ ลมปลวิ   
  8.ด.ช.ศริวิัฒน์ ปรเีปรม 9.ด.ช.ดนัยพัชร งำมภมรสนิ 10.ด.ช.สทิธนินท์ จันทร์ประทุม, 11.ด.ญ.จำรุภัทร วริุฬห์พุทธวงศ์ 12.ด.ญ.พมิพ์มำดำ ยำทองชุน

แถวหน้า จากซ้าย  4 :    1.ด.ญ.ธมีำพร อิ่มเปรม 2.น.ส.สำรัก วนิ 3.ด.ญ.อรกัญญำ นำรถมณ ี4.ด.ญ.ณัฏฐธดิำ โกมลดลิกวงศ์ 5.น.ส.ฐติำภำ กตัญญู 6.ครูวรำล ีสัตบุตร(ครูที่ปรกึษำ) 
   7.ว่ำที่ร.ต.หญงิ จริำภำ เชื้อเอี่ยม(หัวหน้ำระดับ) 8.นำงสมัชญำ ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 9.ดร.ภริมย์ ลี้กุล(ผอ.) 10.ว่ำที่ร.ต.ประชำ พรชัยกุล(รอง ผอ.) 
   11.ครูณรงค์ฤทธิ์ สมนกึ(ครูที่ปรกึษำ) 12.ด.ญ.ธติยิำ หอมยี่สุ่น 13.น.ส.กนกรดำ ลขิติเลศิ 14.ด.ญ.ลลติำ ละดำกร 15.ด.ญ.นริชำ ชัยสุข 16.น.ส.ปนัดพร จติต์แก้ว
แถวกลาง จากซ้าย :  1.ด.ญ.ปิยธดิำ ศรเีพ็ง 2.น.ส.กชพรรณ เรอืงเพ็ชร 3.น.ส.กมลเนตร สูแพะ 4.น.ส.ธนำภำ มะลซิ้อน 5.ด.ญ.เขมกิำ ข�ำขจร 
   6.น.ส.รุจภิำ ขุนค�ำด ี7.ด.ญ.พัชรำวด ีจันทร์ประทุม 8.น.ส.ภัทรวด ีขันโท 9.น.ส.อำทติยำ สำครเสถยีร 10.น.ส.มนัสชญำ มสีุข 
   11.ด.ญ.ชนกิำนต์  ทองธรรมชำต ิ12.ด.ญ.สุพชิชำ พสิสวง 13.น.ส.ศริภัสสร มั่นศรจีันทร์ 14.น.ส.สุวรำ ชัยนุสนิ
แถวหลัง  จากซ้าย :   1.ด.ญ.วรรณดิำ โตอำจ 2.น.ส.ปภำวรนิท์ อ้วนศร ี3.นำยกฤษนัย เผอืกนวล 4.ด.ช.พูลทรัพย์ พงษ์สุวรรณ 5.นำยโชคชัย แซ่ว่อง 
   6.นำยศุภรงค์ จั่นทอง 7.นำยปัญญำ จันทรำ 8.นำยเนตพิงศ์ สุขเกษม 9.ด.ช.อธเิดช ครุธเข็ม 10.นำยวทิยำ สุดแสง 11.นำยธนำกร คำมะนำ   
   12.ด.ญ.มณฑกำญ ยั่งยนื 13.ด.ญ.อรณิรัตน์ นำคน้อย



        จากใจ ม.3/4   ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่รั้วเขียว-ขาว ทุกๆวันที่อยู่ที่นี่ ท�าให้พวกเรามีความสุข มีมิตรภาพดีๆ และได้รับการสั่งสอนจากท่านอาจารย์
ที่มีแต่ความหวังดีกับพวกเรา  ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโรงเรียนวังจันทร์วิทยา เป็นสิ่งที่หาไม่ได้จากที่ไหน พวกเราจะจดจ�าความรู้สึกดีๆนี้ไว้ตลอดไป

วารสาร   20   แสงจันทร์

       จากใจ ม.3/3  วันแห่งความส�าเร็จในวันนี้เป็นก้าวแรกสู่ประตูการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ ขอบคุณโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เป็นบ้านหลังที่สอง
อันอบอุ่น ขอบคุณครูอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเราให้เป็นคนดี เอาใจใส่ รักศิษย์ด้วยความจริงใจ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่รัก และให้ความช่วยเหลือเสมอมา ขอบคุณ
วันเวลาที่ท�าให้เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา รั้วเขียว-ขาวแห่งนี้ จะเป็นความทรงจ�าที่ดี และพวกเราจะไม่ลืมโรงเรียนแห่งนี้ “จาก ม.3/3 รุ่น 38”

แถวหน้า จาก ซ้าย :   1. น.ส.ชลลธร พุ่มจันทร์ 2. น.ส.วภิำ รุ่งสว่ำง 3. น.ส.โชตกิำ อนิฉลำด 4. น.ส.สริกิร วงษ์โกย 5. น.ส.ณัฐณชิำ รื่นเรงิ 
   6. ครูพมิพ์ภำสริ ิสำยพนัส(ครูที่ปรกึษำ) 7. ว่ำที่ร.ต.หญงิ จริำภำ เชื้อเอี่ยม(หัวหน้ำระดับ) 8. นำงสมัชญำ ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 
   9. ดร.ภริมย์ ลี้กุล(ผอ.) 10. ว่ำที่ร.ต.ประชำ พรชัยกุล(รอง ผอ.) 11. ครูธัญลักษณ์ จันทรมำก(ครูที่ปรกึษำ) 12. น.ส.สริยำกร พำนเงนิ 
   13. น.ส.แวววรรณ  นำมเตี๊ยะ 14. น.ส.รุ่งทวิำ บัตรมำก 15. น.ส.กมลพร แจ้งสว่ำง  16. น.ส.เมสนิ ีบุตรฝำง 
แถวกลาง จาก ซ้าย :  1. น.ส.วชิชุดำ เสนครำม 2. น.ส.เจตสุภำ สกุลนอก 3. น.ส.รุ่งไพลนิ บัวส ี4. น.ส.สุกันยำ หล้ำสวย 5. น.ส.กมลวรรณ วงศ์จันทร์ 
   6. น.ส.รุจริำ ตรงชื่น 7.น.ส.อรสิำ กล่อมใจ 8. น.ส.นฤชญำ แสวงผล 9.น.ส.ศุภสิรำ เดชกุญชร 10. น.ส.ธนำภรณ์ ภูดนิดง 
   11. น.ส.หนึ่งฤทัย โพธิ์ชะอุ่ม 12. น.ส.สริธีร กติกิรเศรษฐ์ 3. น.ส.นภัสสร วริยิะจรรยงค์ 14. น.ส.ณัฏฐณชิำ ฆววีงค์ 
   15. น.ส.กุลนษิฐ์ ด�ำรงเกยีรตกิติต ิ16. น.ส.จันทร์จริำ โพธิ์แก้ว 
แถวหลัง   จาก ซ้าย :  1. นำยชวัลวทิย์ เฉลมิ 2. นำยภำนุวัฒน์ เชื้อวังค�ำ 3. นำยศุภณัฐ ยิ้มละมัย 4. นำยณัชพล สวนขวัญ 5. นำยตณิณภพ สุขสวัสดิ์ 
   6. นำยบุลกติ สำวเพชรด ี7. นำยธนกฤต เกยีรตเิสรวีงศ์ 8. นำยศุภชัย ชำลโิต 9. นำยนันทวัฒน์ สัมฤทธิ์ 10. นำยนครนิทร์ วงศ์ละคร 
   11. นำยนพกร เจ๊กลักษ์

แถวหน้า  จาก ซ้าย :   1.น.ส.ปยุดำ เรยีงวัน 2.นำงสำวณัฐภรณ์ เห็นชอบ 3.นำงสำวณชิำดำ สันตวิงษ์ 4.นำงสำวอำทติยำ กล่อมจติร 5.นำงสำวอชริญำณ์   น�ำ้เงนิ 
  6.ครูณัฐพร พุ่มจันทร์(ครูที่ปรกึษำ) 7.ว่ำที่ร.ต.หญงิ จริำภำ เชื้อเอี่ยม(หัวหน้ำระดับ) 8.นำงสมัชญำ ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 9.ดร.ภริมย์ ลี้กุล(ผอ.) 
  10.ว่ำที่ร.ต.ประชำ พรชัยกุล 11.ครูพสษิฐ์ธน พรมแดง(ครูที่ปรกึษำ) , 12.น.ส.แคทธำรนี เอ็กเกอร์ 13.น.ส.สุพรรษำ เดชบุญ 14.น.ส.ปลำยฟ้ำ ถนอมมติร 
  15.น.ส.กุลชำ ดวงจติต์ 16.น.ส.พัณณติำ บุญเลศิ 
แถวกลาง จาก ซ้าย :  1.น.ส.เกวลนิ สมเพรำะ 2. น.ส.ขวัญจริำ เทพมงคล 3. น.ส.กุลธดิำ สุขเลศิ 4. น.ส.จันทภำ นกึแจ้ง 5. น.ส.สรณ์สริ ิรำมด�ำเนนิ 
  6. น.ส.นำรำภัทร์ ตำพำว 7. น.ส.ใบเตย เหงิขุนทด 8. น.ส.จันทรำ ไตรวงษ์ 9. น.ส.อำรยีำ สุขล�ำ้เลศิ 10. น.ส.กนกพร จติเกษม 
  11. น.ส.ณัชชำ สุวรรณอ�ำไพ   12. น.ส.อรัญญำ เผ่ำพันธุ์ด ี13. น.ส.ปิ่นวลัย น่วมเกตุ  
แถวหลัง จาก ซ้าย :  1.นำยวภิูษติ กุหลำบ 2. นำยจตุรวทิย์ โพธิ์กระสังข์ 3. นำยกติตศิักดิ์ ชื่นตำ 4. นำยอรรถวุธ เหลอืงอ่อน 5. นำยสุประดษิฐ์ วงศ์อยู่ 
  6. นำยธรีพล กล�่ำใกล้ผล 7. นำยสุรพัศ แสงเสวต 8. นำยพุฒเิมธ เรอืงยุบล 9. นำยอชติพล หำดแก้ว 10. นำยคัชพล แสงเนตร 11. นำยศวิกร เพชรลอื



แถวหน้า จากซ้าย :  1.สโรชำ ดำรำ 2.จริำพร ดรุณพันธ์ 3.ศุภำกร บุญฤทธิ์ 4.สุจนิัน อรัญวงค์ 5.โยษติำ พัทธเสมำ 6.ครูอรอนงค์ เพชรอุรำสนิธุ์(ครูที่ปรกึษำ) 
  7.ว่ำที่ร.ต.หญงิ จริำภำ เชื้อเอี่ยม(หัวหน้ำระดับ) 8.นำงสมัชญำ ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 9.ดร.ภริมย์ ลี้กุล(ผอ.) 10.ว่ำที่ร.ต.ประชำ พรชัยกุล(รอง ผอ.) 
  11.ครูธันยำภรณ์ จุลศักดิ์(ครูที่ปรกึษำ) 12.กำนต์สริ ีรักเชื้อชำต ิ13.ชนัชชำ สมเพ็ชร 14.กติตมิำ ศรบีุญเรอืง 15.พรณชิำ บูรพำ 16.ชวพร เเซ่จงึ 
 แถวกลาง จากซ้าย :  1.กมลภพ โหสถ 2.พุฒนิำท ช่วยทุกข์ 3.วุฒชิัย สละบด ี4.ภูมพิัฒน์ วัลย์เครอื 5.กมลรัตน์ มั่นจติ 6.กนกพร พ่อบำล 7.ปภำดำ ทองปลวิ 
  8.ปณติำ ปุกเขยีว 9.พัชรนิทร์ พลมณ ี10.สุชำดำ ศกึษำ 11.ฐำนัดดำ โชตมิงคล 12.พรีพงศ์ จ�ำปำนลิ 13.คณำธปิ มลีำภ 14.จรณนิท์ เที่ยงเเท้ 
  15.ภูรนิทร์ สมจติร์ 
แถวหลัง จาก ซ้าย :  1.ภำสกร บุทโรจน์ 2.เสกสรรค์ ส้มเเก้ว 3.รวพิล โพธิ์ทอง 4.อภศิลิป์ ปำนทอง 5.กฤษณพล โชคลำภสกุล 6.ณัฐภัทร หลทีมิ 7.เศรษฐพงศ์ สังข์ขำว 
  8.ศรีชัช ตันบุร ี9.สุทธวรี์ ดัดสมัย 10.วัชรชัย ธไิชย 11.เจษฎำ พอนเเสน

วารสาร   21   แสงจันทร์

         จากใจ ม.3/5  ตลอดเส้นทางการเดินทางของพวกเรา ตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่รั้วเขียวขาวล้วนเต็มไปด้วยความสนุกและความสุขในแต่ละวัน 
ความรักความห่วงใยที่คอยมอบให้กัน สายใยแห่งมิตรภาพและก�าลังใจจากคณะครูทุกท่านที่ได้หล่อหลอมพวกเราให้เป็นคนดี มีความรู้และร่วมเดินทาง
มาส่งพวกเราจนถึงเส้นทางความส�าเร็จของชีวิต ขอขอบพระคุณคณะครูทุกท่านที่ได้พร�่าสอนเรา สุดท้ายนี้พวกเรารักโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

        จากใจ ม.3/6   ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่รั้ว ว.จ.ว. ตลอดระยะเวลา 3 ปี  ภายใต้การดูแลของโรงเรียนและคุณครูทุกท่าน พวกเรารู้สึก
มีความสุขและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย เช่น ความรู้ทางด้านวิชาการ กิจกรรมทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียน 
สิ่งต่าง ๆ ที่เราเรียนรู้จากคุณครูทุกท่าน สายสัมพันธ์เขียวขาว มิตรภาพจากเพื่อนและโรงเรียน ว.จ.ว. แห่งนี้ จะเป็นความทรงจ�าที่ทรงคุณค่าที่สุด
ในใจของพวกเราตลอดไป

แถวหน้า จากซ้าย :   1.น.ส.ณัฏฐชำ  สุวรรณเขต 2.น.ส.กนษิฐำ  ขวนสุข 3.น.ส.ลักษกิำ  ยั่งยนื 4.ด.ญ.สุธมิำ  เฉลมิศร ี5.น.ส.พัตรพมิล  ไกรลภ 
   6.ครูศศธิร  ทุ่มกระโทก(ครูที่ปรกึษำ) 7.ว่ำที่ร.ต.หญงิจริำภำ  เชื้อเอี่ยม(หัวหน้ำระดับ) 8.นำงสมัชญำ  ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 9.ดร.ภริมย์   ลี้กุล(ผอ.) 
   10.ว่ำที่ ร.ต.ประชำ  พรชัยกุล(รอง ผอ.) 11.ครูโกมลชนก  สชีำวนำ(ครูที่ปรกึษำ) 12.น.ส.สุภัชชำ  ทองค�ำ 13.น.ส.พชรพรรณ  ผู้มสีัตย์ 
   14.น.ส.พจิติรำ  เมอืงศักดำ 15.น.ส.ฐติพิรรณ  เงนิกอบ 16.นำงสำววชิุดำ  ยำศรี
แถวกลาง จากซ้าย :  1.นำยนัทธพงศ์  บุตรฝำง 2.นำยภูชติ  ทองสุข 3.นำยสุกฤต  บุรำณปู่ 4.ด.ญ.วธุสริ ิ ขุนค�ำด ี5.น.ส.รัมภำ  ขวนสุข 
   6.น.ส.อรไพลนิ  บุญเลศิ 7.น.ส.สุภำพร เข็มทอง 8.น.ส.เบญจมภรณ์  สงิห์จัตุรัส 9.น.ส.จริัชญำ ชัยสทิธำนนท์ 
    10.น.ส.จรรีัตน์  เจยีตนิะ 11.ด.ญ.จุฑำมำศ  ภัยผ่องแผ้ว 12.น.ส.นวลอนงค์  สมนกึ 13.น.ส.สริพีัชร  ศรปีระเสรฐิ 
   14.นำยฑนัชชัย ข�ำสุวรรณ 15.ด.ช.พพิัฒนชัย  พมิพ์นิ่ม 16.นำยวโรดม  มุกดำสนทิ
แถวหลัง จากซ้าย :   1.นำยอัมรนิทร์  ยนิด ี2.นำยเอกพัน  มณนีลิ 3.นำยธนภัทร  สุ่นส ี4.นำยธนวัฒน์  พณุฤทธิ์ 5.นำยกิตติพันธ์  คล้ำยพันธุ์ 6.นำยตนุภัทร  จนิรัตน์ 
   7.นำยเกยีรตศิักดิ์  บุญโกย 8.ด.ช.เขมรนิทร์  ผ่องใส 9.นำยชนำธปิ  บุญประเสรฐิ 10.นำยธนกฤต  แซ่เล้ำ 11.นำยนิธิศ  เจอืจันทร์
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       จากใจ ม.3/7 พวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ตั้งเเต่ก้าวเข้ามาสู่รั้วเขียวขาว พวกเราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย โลกของเรากว้างขึ้น  
มีเพื่อนที่มีมิตรภาพต่อกัน มีทะเลาะกันบ้าง ดีกันบ้าง แต่สุดท้าย เราคือ ลูกเขียวขาว เหมือนกันทุกคน  มีคุณครูให้ที่มอบความรัก ให้ความรู้ด้านวิชาการ 
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต อบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพในวันข้างหน้า กิจกรรมของโรงเรียนสอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตในสังคม เห็นคุณค่าของการ
ท�าความดี เสียสละเพื่อสังคม  เมื่อเวลาผ่านไป เราได้มองย้อนกลับมา  ภาพความทรงจ�า กิจกรรมที่เราได้ท�าร่วมกัน ความพันธ์ความผูกพันของเพื่อนๆและ
คุณครู ธงเขียวขาวที่โบกพลิ้วไสว คืออีกหนึ่งความทรงจ�าที่สวยงาม ณ ที่แห่งนี้ “วังจันทร์วิทยา”

 จากใจ ม.3/8  ว.จ.ว. เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเรา พวกเรา 3/8 ได้ทั้งความรัก ความเอ็นดูที่บริสุทธิ์จากครู ทั้งครูที่ปรึกษา 
และครูผู้สอน ที่คอยสอนและตักเตือนพวกเราตลอดระยะเวลา 3 ปี พวกเราได้รับทั้งทักษะชีวิตที่ดี ทั้งความรู้ที่มอบให้ พวกเราดีใจที่ได้มาอยู่บ้านหลังเดียวกัน 
พวกเราจะน�าสิ่งดีๆที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตนอกรั้วเขียว-ขาวให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับ “จากใจ 3/8 รุ่น 38”

แถวหน้า จากซ้าย :  1.นำยกุลกติติ์  เบ้ำหล่อเพชร 2.นำยรณรต  สุขเจรญิ 3.นำยณัฐชนน  มหำรำช 4.นำยศุภกร  รุณนะ 5.ครูกนกวรรณ ใจภักด(ีครูที่ปรกึษำ) 
  6.ว่ำที่ร.ต.หญงิ จริำภำ เชื้อเอี่ยม(หัวหน้ำระดับ) 7. นำงสมัชญำ ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 8. ดร.ภริมย์  ลี้กุล(ผอ.) 9.ว่ำที่ร.ต.ประชำ พรชัยกุล(รอง ผอ.) 
  10.ครูศตพล วรไชย(ครูที่ปรกึษำ) 11.นำยวธิวนิท์  สร้อยสน 12.นำยนฤภัททร์  เจรญิศร ี13.นำยธรีเมธ  ทองงำม 14.นำยภัทรพงษ์  ชนิค�ำ  แถวกลำง  
จาก ซ้าย :  1.นำยจำรุวทิย์ พูลผล 2.นำยสทิธโิชค สมเหมำะ 3.นำยเทพทัต โอดไธสง 4.นำยจริวัฒน์ สกูลจร 5.นำยรัษฏำกร โพธิ์ทอง 6.นำยวรโชต ิชุมเกษยีร 
  7.นำยปัญจพล สำยทอง 8.นำยชษิณุพงษ์ ผำดผ่อง 9.นำยกษมำ ศกึษำ 10.นำยณัฐวัชต์ ทองก�ำเนดิ
แถวหลัง จากซ้าย :  1.นำยวรุฒ ธรรมบัวชำ 2.นำยวโวทัย ขุนค�ำด ี3.นำยธรีวัฒน์ ร้อยด้วง 4.นำยวรีฉัตร ค�ำภูแสน 5.นำยจริวัฒน์ สกูลจร 6.นำยชโยดม เช่นรัมย์ 
  7.นำยสงิหำ สรสทิธิ์ 8.นำยศริวทิย์ มำกอยู่ด ี9.นำยปุณยวัท ดำดขุนทด 10.นำยภรีภัตร ลุนไธสง 11.นำยธนำดุล จันทร์โท 12.นำยสถำพร วงษ์รักษ์

แถวหน้า จากซ้าย :   1.ด.ญ.วันนภิำ แข็งสง่ำ 2.ด.ญ.ปณสิรำ สุวรรณโชต ิ3.ด.ญ.ประภำพร บุตรสวรรค์ 4.ด.ญ.กฤษณำ แสนโคตร 5.ครูศตพล วรไชย(ครูที่ปรกึษำ) 
   6.ว่ำที่ร.ต.ประชำ พรชัยกุล(รอง ผอ.) 7.ดร.ภริมย์ ลี้กุล(ผอ.) 8.นำงสมัชญำ ผุดผ่อง(รอง ผอ.) 9.ว่ำที่ร.ต.หญงิจริำภำ เชื้อเอี่ยม(ครูหัวหน้ำระดับ) 
   10.ครูสุครีนิทร์ แก่นนอก(ครูที่ปรกึษำ) 11.ด.ญ.สุภนดิำ นำมโบรำณ 12.ด.ญ.ปรญีำวรรณ สมคดิ 13.ด.ญ.ปณดิำ โพธิ์อุดม 14.ด.ญ.รุจดิำ กล�่ำดี
แถวกลาง จากซ้าย :  1.ด.ช.เมธำ แซ่โก 2.นำยชวกร พกิุลแกม 3.ด.ช.สทิธชิัย มำลำคุ้ม 4.ด.ช.กติตพิศ บัวรุพันธ์ 5.เด็กชำยปฏพิล แก้วษำเกษ 
   6.ด.ญ.กติตมิำ แดงโชต ิ7.ด.ญ.หนึ่งฤทัย วเิชยีรล�ำ้ 8.ด.ญ.ณภัทร แหยมไทย 9.ด.ญ.อนัญญำ พูลประดษิฐ์ 10.ด.ช.ธนกฤต แซ่หลำย   
   11.ด.ช.เดชำธร ปัญญำยิ่ง 12.ด.ช.พงศ์ณภัทร คงสอน 13.ด.ช.เทยีนใส วังศร ี14.ด.ช.ผดุงเดช เนื่องนำ
แถวหลัง จากซ้าย :   1.ด.ช.วชิญะ ศรปีุย 2.ด.ช.สุรยิะ สมบูรณ์ 3.ด.ช.กติตชิัย วงค์กระโซ่ 4.ด.ช.ธรีะปกรณ์ เขยีวโน 5.นำยชยำกร เพ็ชรพลอย 6.ด.ช.ณัฐภัทร คงเทศ 
   7.นำยก้องภพ เอ้โทบุตร 8.ด.ช.ภัทรชนน เนยีมสวน 9.ด.ช.สุพศนิ ประกอบเลศิ 10.ด.ช.อนุภัทร ค�ำชนะ 11.ด.ช.รำชันย์ อัมรินทร์ 
   12.นำยกษดิศิ นำคแสงทอง 13.นำยชลธริศน์ ลขิติเลศิ 



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
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กจิกรรมของกลุ่มสาระและการแข่งขันที่ได้รับรางวัลต่างๆ

1. การน�านักเรยีนเข้าร่วมแข่งขันในงาน รักษ์เหลอืงจันทน์วันดอกไม้บาน ประจ�าปี 2563
      -  รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันการพูดในชุมชน หัวข้อ กัญชาผลงานวจิัยทางยาและอาหาร ระดับชัน้มัธยมศกึษา
 ตอนปลาย ครูผู้ควบคุม ครูกรองทพิย์ เพยีรวจิติร จังหวัดจันทบุรี
      - รางวัลชนะเลศิ การแข่งขันประกอบอาหารไทยฟิวชั่น ระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย

2. การแข่งขันศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ครั้งที่ 69 
      -  รางวัลเหรยีญทองระดับชาต ิการแข่งขันน�้าพรกิสมุนไพรก้าวไกลสู่อาชพี
รางวัลเหรยีญเงนิระดับชาตกิารแข่งขันโครงงานการแปรรูปอาหาร
      -  รางวัลเหรยีญทองระดับชาต ิการแข่งขันเกมสร้างสรรค์
 จากคอมพวิเตอร์ ระดับ ม.ต้น
      -  รางวัลเหรยีญทองระดับชาต ิ
 การแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพวิเตอร์ระดับ ม.ปลาย
      -  ชนะเลศิเหรยีญทอง ระดับสหวทิยาเขต 2 ระยอง
 นายกติตพิชิญ์   มั่งสุข ครูผู้ฝึกสอน

3. เข้าร่วมการแข่งขันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีงานเปิดโลกวทิยาศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 
   มหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม วันที่ 21 พฤศจกิายน 2562 ในหัวข้อ 
 - การแข่งขันตอบปัญหาและเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์
 - การแข่งขันพัฒนาทักษะการโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่องานทางด้านวศิวกรรม



ข่าวสาร...กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวังจันทร์ ภายใต้ว่า “เปิดบ้านนวัตกรรม

สู่การสร้างสรรค์ วังจันทร์วิทยา”  โดยกิจกรรมที่หมวดศิลปะได้จัดมีกิจกรรม การเล่นดนตรีไทย
ประกอบการแสดงโขน การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การจัดซุ้ม กิจกรรมของกลุ่มสาระศิลปะ    

กิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA) 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะร่วมสนับสนุนกาสรจัดกิจกรรม
โดยการน�าวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงและน�าการแสดงโขน 

ส�าหรับพิธีเปิดการแข่งขัน

กิจกรรมชุมนุมศิลปะวาดภาพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของพืชผัก

ในโรงเรียนลงบนก�าแพงโรงเรียน
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โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดท�าบุญ ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ร่วมกิจกรรมโดยการ 

จัดขบวนแห่กลองยาวเพื่อร่วมแห่ขบวนผ้าป่า

กิจกรรมวันเด็ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนในกิจกรรมวันเด็ก
โดยการน�าวงดนตรีมาแสดง



ของฝากจาก..งานแนะแนว
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ขอแสดงความยินดีกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

48
49
50

นายมิ่งขวัญ  สัมฤทธิ์
นางสาวเนตรชนก  ชูบูระ
นางสาวกันธชิา  อนิทนลิ
นางสาวณัฐณชิา  จันทร์ประทุม
นางสาวพชิญา  เจรญิข�า
นางสาวณธินิาฏ   มั่งคั่ง 
นายพเิชษฐไชย  รอดความทุกข์
นางสาวชนกนันท์  รุ่งฟ้า
นายเชาว์วัฒน์  ยาทองชุน
นางสาวณัฐฐาพร  แทนทด
นางสาวเกษราภรณ์  ทองใบ 
นางสาวเกวลนิ  ใจตรง
นางสาวธริดา  สมศักดิ์
นายธรีภัทร  สามบุญเรอืง
นางสาวสวภัทร  วริุฬห์พุทธวงศ์
นายศุภรัตน์ ชนิวัฒน์โสภณ
นายธรา  พพิัฒฐาดร
นางสาววรรณรดา  บุญมา
นางสาวสาวติร ี สุรโิย
นางสาวมาลนิ ี สเีหลอืง
นางสาวเนตรน�้าทพิย์  จันทะคัด
นางสาวภาวมิล  เหรยีญทอง
นางสาวสุภาพร  สุภาพ
นางสาวภัทรพร  ท้ายรักษ์
นายวรภาส  โพธโิรจน์
นางสาวปิยวล ี พกิุล 
นางสาวอมรรัตน์  คุ้มเสม
นางสาวปรดีาวรรณ  ชุมแสงพันธ์ 
นายสาธวิัช  คงเทศ
นายธนพนธ์  เรอืงฤทธิ์
นายจาตุรนต์  แช่มชื่น
นายธนวัฒน์  ผาค�า
นางสาวกชกร  เรงิรมย์ 
นางสาวมัลลกิา  ท้าวค�า
นางสาวพสิชา  ไต่ทัน
นายศริริัฐ  สังข์ขาว
นายอสิรยิะ  นมิติรุ่งโรจน์
นายศษิกะ  ก้องเสนาะ 
นายฐติิพันธุ์  ศรสีุข  
นางสาวดารณิ ี สุปผล
นางสาวณัฐกมล  ชวนชื่น
นางสาวอรวรรณ  วงค์จันทร์
นายถรินันท์  เบ้าทอง
นายนชินันท์  แซ่ตัน้ 
นางสาวเกวล ี พลแก้ว
นางสาวแพรพลอย  บุญเก็บ 
นายศุภกร  ศรคี�าซาว
นายทักษณิ  นติสิวน
นายธรกร เรอืงฤทธิ์ 
นายสรศักดิ์  ธนูแก้ว

คณะสหเวชศาสตร์  /พยาธวิทิยากายวภิาค
คณะพยาบาลศาสตร์/สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑติ
คณะศลิปะศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น
สาขาการตลาด
คณะสิ่งแวดล้อม /วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม
คณะวทิยาศาสตร์/จุลชวีวทิยา
คณะวศิวกรรมศาสตร์/วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์อากาศยาน
สาขาอุตสาหกรรมเคมี
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ/เทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะวศิวกรรมศาสตร์/วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม
สาขาอุตสาหกรรมเคมี
คณะวศิวกรรมศาสตร์ /วศิวกรรมอุตสาหการและโลจสิตกิส์
คณะวทิยาศาสตร์ /เคมสีิ่งแวดล้อม
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ /เทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี/อาชวีอนามัยฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์  /สาธารณสุขชุมชน
คณะครุศาสตร์ /ภาษาอังกฤษ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ /เคมี
สาขาการตลาด
สาขาการบัญชี
สาขาการบัญชี
คณะพยาบาลศาสตร์/สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑติ
สาขาเคมอีุตสาหกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์/สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑติ
คณะการจัดการธุรกจิอาหาร/สาขาการจัดการธุรกจิฯ
คณะรัฐศาสตร์และนติศิาสตร์  /สาขานติศิาสตรบัณฑติ
สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ
ส�านักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะวศิวกรรมศาสตร์  /สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า
ส�านักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ /สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะวทิยาศาสตร์  /เทคโนโลยสีารสนเทศ
คณะวศิวกรรมศาสตร์/วศิวกรรมเครื่องกลฯ
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีาธารณสุข/อาชวีอนามัยฯ
คณะการจัดการธุรกจิอาหาร/สาขาการจัดการธุรกจิอาหาร
คณะวทิยาศาสตร์  /สาขาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร์/สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์
คณะวทิยาการจัดการ /สาขาการจัดการ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ /สาขาวศิวกรรมเหมอืงแร่
คณะวศิวกรรมศาสตร์ /วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
สาขาการจัดการโลจสิตกิส์
คณะครุศาสตร์ /สาขาพลศกึษา
วทิยาศาสตร์กฬีา / สาขาการจัดการและการสอนกฬีา
สาขาการจัดการคลังสนิค้า
สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
สาขาเคมอีุตสาหกรรม
สาขาเคมอีุตสาหกรรม
คณะวทิยาการจัดการ /สาขาการจัดการ
สาขาปิโตรเคมี
สาขาปิโตรเคมี
สาขาไฟฟ้าก�าลัง

มหาวทิยาลัยบูรพา
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชลบุรี
มหาวทิยาลัยกรุงเทพ
วทิยาลัยเทคโนโลยรีะยองบรหิารธุรกจิ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวทิยาลัยบูรพา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื วทิยาเขตระยอง
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์
มหาวทิยาลัยบูรพา  
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
วทิยาลัยเทคโนโลยรีะยองบรหิารธุรกจิ
วทิยาลัยเทคโนโลยรีะยองบรหิารธุรกจิ
วทิยาลัยเทคโนโลยอีาชวีศกึษาชลบุรี
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชลบุรี
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีชลบุรี
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์
มหาวทิยาลัยบูรพา
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวทิยาลัยบูรพา  
มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ /ศรรีาชา
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ /ศรรีาชา
มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์
มหาวทิยาลัยบูรพา  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพรรณี
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ /ศรรีาชา
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
มหาวทิยาลัยบูรพา
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิชลบุรี
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิชลบุรี

   ที่         ชื่อ – สกุล    ชื่อสถาบันที่ศกึษาต่อ        คณะ / สาขา
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นางสาวปภาว ี สดชื่น
นางสาวปรญีา สามารถ  
นางสาวสกาวใจ  พูลสวัสดิ์
นางสาววรรณพร  บุตรน�้าเพชร
นายวัชรากร พนิดษิ
นางสาวเกศน ี สอนทะสอน 
นางสาวชนติา  โชตมิงคล
นางสาวนุสจริา  สมประสงค์
นางสาวธติสิุดา  สงปะค�า
นางสาวนชิาภัทร  ลุนสนิ
นางสาวธันยาพร  ทองกล�่า
นางสาวสุดารัตน์  วงพนิจิ 
นายวัชรพงษ์  พงศาปาน
นายชัยวัฒน์  สลาลัย 
นางสาวณัฐณชิา  แซ่ตั๊น
นายเอื้ออังกูร  บุญเกดิ
นายรพ ี พาสดา 
นายเมธ ี วมิล
นางสาวภัทราวด ี ชงิชม
นางสาวอาทติยา  อนิทร์ธริาช
นางสาวอาทติยา สุวัตถี
นายพชรพน  ผาวัน 
นายพศิุทธิ์  ชติย้อยแสง
นางสาวสุชัญญา  พทิยาวริยิะพันธ์ 
นางสาวศริลิักษณ์  สุนทร 
นายภานุวัฒน์  ศริกิุลเจรญิผล
นางสาวกานตมิา  แก้วศริิ
นางสาวบุษรนิทร์ เลศิวริยิวรกานต์
นางสาวศุภาพชิญ์ คล้อยอยู่
นายณัฐวุฒ ิ บุญตัน 
นายธนดล  ดวงทมิ
นายภวศิ  เวยีนหาผล
นายนธิาน  สงวนนาม
นางสาวรุจรว ี ค�านก 
นางสาวธนพรรณ  ภูทัดใบ
นายคมสัน  เฉลมิ
นางสาวณัฐชยา  วงศ์คง
นางสาววรรณนภิา  สบืโสดา
นางสาวกฤษตยิา  สมวงษา
นายนพดล  อิ่มเอบิ
นายนพพล  อิ่มเอบิ
นายเมธัส  นาคแสงทอง
นายจักรภัทร  ภมร 
นายวัชรนิทร์  สุขเจรญิ
นางสาวอรัญญา  วังครี ี
นางสาวสุดาพรรณ  สวัสดี

สาขาเคมอีุตสาหกรรม
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
สาขาบัญชี
คณะนานาชาต/ิ สาขาภาษาจนี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการท่องเที่ยว
คณะนานาชาต/ิ สาขาภาษาจนี
คณะศลิปศาสตร์ /  สาขาจนีศกึษา
สาขาการบัญชี
คณะศลิปศาสตร์ /  สาขาจนีศกึษา
สาขางานเทคนคิควบคุมและซ่อมบ�ารุงระบบขนส่งฯ
สาขางานการจัดการคลังสนิค้า
สาขางานการประกอบอาหาร
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
สาขางานการจัดการคลังสนิค้า
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ
สาขางานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวทิยาการจัดการ
สาขางานการจัดการคลังสนิค้า
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม
คณะมนุษย์ศาสตร์/สาขาภาษาจนี
คณะบรหิารธุรกจิ /สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ
คณะวทิยาการจัดการ/สาขาวทิยาการจัดการ
สาขางานบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
คณะการจัดการธุรกจิอาหาร/สาขาการจัดการธุรกจิอาหาร
คณะบรหิารธุรกจิ /สาขาบรหิารธุรกจิอุตสาหกรรมโลจสิตกิส์
สาขาช่างยนต์
สาขางานอเิล็กทรอนกิส์อุตสาหกรรม
สาขางานการจัดการคลังสนิค้า
สาขาช่างยนต์
สาขางานการโรงแรม
สาขางานการจัดการโลจสิตกิส์
สาขางานช่างกลโรงงาน
คณะนเิทศศาสตร์ /สาขาการสื่อสารบูรณาการ 
สาขางานการจัดการโลจสิตกิส์
คณะวทิยาการจัดการ /สาขาวทิยาการจัดการ
สาขาไฟฟ้าก�าลัง
สาขาไฟฟ้าก�าลัง
สาขางานช่างกลโรงงาน
สาขางานช่างกลโรงงาน
สาขางานช่างกลโรงงาน
สาขางานการตลาด
คณะมนุษย์ศาสตร์ /สาขารัฐประศาสนศาสตร์

วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
มหาวทิยาลัยเวสเทริ์น
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
มหาวทิยาลัยยูนนาน ประเทศจนี
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
มหาวทิยาลัยยูนนาน ประเทศจนี
มหาวทิยาลัยอสีเทริ์นเอเชยี
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
มหาวทิยาลัยอสีเทริ์นเอเชยี
วทิยาลัยเทคนคิชลบุรี
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื วทิยาเขตระยอง
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
สถาบันการจัดการปัญญาภวิัฒน์
พระจอมเกล้าพระนครเหนอื วทิยาเขตระยอง
วทิยาลัยการอาชพีแกลง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยการอาชพีแกลง
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
วทิยาลัยเทคนคิชลบุรี
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
วทิยาลัยเทคนคิชลบุรี
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี
วทิยาลัยการอาชพีแกลง
วทิยาลัยการอาชพีแกลง
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
วทิยาลัยเทคโนโลยไีออาร์พซีี
วทิยาลัยเทคนคิระยอง
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

   ที่         ชื่อ – สกุล    ชื่อสถาบันที่ศกึษาต่อ        คณะ / สาขา

                                                                                                            
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มนีาคม 2563  งานแนะแนว
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โดย ศาสตราจารย์เกยีรติคุณนายแพทย์อมร ลลีารัศมี
เชื้อไวรัสก่อโรคโคโรนา มชีื่อทางการว่าอะไร?
  เชื้อก่อโรคไวรัสโคโรนา มชีื่อชั่วคราวที่ใช้ในตอนแรกคอื 2019- nCoV ชื่อทางการในปัจจุบันคอื SARS-CoV-2 ส่วนชื่อ    
ของโรคตดิเชื้อชนดิ นี้เรยีกว่า COVID-19 ย่อมาจาก CO แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19 แทน 2019                     

องค์การอนามัยโลกตัง้ชื่อแบบนี้เพื่อมใิห้เกดิ “รอยมลทนิ” กับประเทศ พื้นที่ ผู้ป่วย ประชาชน และสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับ จุดก�าเนดิ
และการระบาดของโรคนี้

เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 มตี้นตอมาจากที่ใด?
 ทราบว่าต้นตอมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาในค้างคาวและเกิด การกลายพันธุ์ท�าให้ได้เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เพียงแต่ไม่แน่ชัดว่า
การกลายพันธุ์และการแพร่กระจายเกดิในสัตว์อื่น (intermediate host) ก่อนมาสู่คนหรอืไม่?  มกีารศึกษายีนของเชื้อชนิดนี้  ในตัว
ตัวลิ่น(หรอืตัวนิ่ม) พบว่า มรีหัสพันธุกรรมเหมอืนกับ SARS-CoV-2 ถงึร้อยละ 99 และตัวลิ่น เป็นสัตว์มแีกนสันหลังและเป็นสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย ดังนัน้ ตัวลิ่นอาจจะเป็น  intermediate host  ก่อนแพร่เชื้อสู่คน  หรอืว่าเกิดการกลายพันธุ์ในค้างคาวแล้ว 
กระจายมาสู่คนเลย (ค้างคาวเป็น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนนกเป็นสัตว์ปีก แต่ทัง้คู่มเีชื้อไวรัสโคโรนาอยู่ในตัวได้)

เชื้อโรคชนิดนี้แพร่กระจายโดยวิธีใด?
 การก่อโรคในทางเดินหายใจต้องมีการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne)  สัตว์ที่แพร่เชื้อต้องพ่นสิ่งคัดหลั่งออกมา 
ทางปาก หรอืผู้ป่วยต้องไอมเีสมหะ ผู้ที่อยู่ใกล้ชดิจงึสูดดม เชื้อในอากาศผ่านทางฝอยละอองขนาดใหญ่ (droplet) และฝอยละออง
ขนาดเล็ก(เล็กกว่า 5 ไมครอนเรยีกว่า aerosol) เข้าไปในทางเดนิหายใจ ถ้าใครอยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตรจะติดเชื้อจากการสูด
ฝอยละอองขนาดใหญ่และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอจามรดกันโดยตรง ส่วนการแพร่เชื้อโดยการสัมผัส  เช่น  การจับมอืกัน
หรอื มอืจับของใช้สาธารณะร่วมกัน แล้วมาแคะจมูกหรอืเช็ดตาตนเองแล้วตดิเชื้อ พบได้น้อยมาก การแพร่ทางอุจจาระอาจจะเป็น
ไปได้เพราะเชื้อออกมาทางอุจจาระได้ด้วย แต่การแพร่เชื้อวธินีี้จะต้อง มกีารท�าให้น�้าล้างอุจจาระกระเด็นเป็นฝอยละอองเพื่อให้ 
ผู้อื่นสูดดมเข้าไปในหลอดลมด้วย (เป็นวธิกีารแพร่กระจายของเชื้อ SARS-CoV ในปี 2546 ในโรงแรมที่ฮ่องกง)

ใครคอืผู้ที่เสี่ยงต่อการตดิเชื้อ? 
 บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่สัมผัสหรอือยู่ใกล้ชดิกับ ผู้ป่วยโดยเฉพาะในระยะที่ยังไม่ทราบว่าป่วย
เป็นโรคนี้ การเข้าไป ในที่ชุมชนแออัดที่อาจจะมผีู้ป่วยปะปนอยู่ด้วย ผู้ที่เดนิทางมาจากดนิแดนที่มกีารระบาด
ของโรค COVID-19 อย่างมาก  เช่นที่ประเทศ จนีตอนใต้ สงิคโปร์ ญี่ปุ่น อติาล ีอหิร่าน เป็นต้น และผู้ที่ไม่
สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปดูแลผู้ป่วยที่มอีาการไอ ไข้ในบ้านตนเองหรอืส�านักงาน

ระยะฟักตัวของโรค COVID-19 คอืกี่วัน?
  ข้อมูลจากผู้ป่วย 1,099 รายในโรงพยาบาล 522 แห่งพบว่า ระยะฟักตัวของ โรคโดยทั่วไปคอืภายใน 14 วัน แต่มชี่วงเวลา
ระหว่าง 0 ถงึ 24 วัน ร้อยละ 50 ของ ผู้ป่วยทั่วไปมรีะยะฟักตัว 3 วัน ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยหนักจะมรีะยะฟักตัวเท่ากับ 2 วันเท่านัน้ 
มเีพยีง 14 รายจาก 1,099 รายหรอืร้อยละ 1.27 เท่านัน้ที่มรีะยะฟักตัว ระหว่าง 15-24 วัน และมรีายเดียวที่มีระยะฟักตัว 24 วัน   
ดังนัน้ ผู้ป่วยร้อยละ 98 ขึ้นไป จะมอีาการภายใน 14 วันและส่วนมากมอีาการระหว่าง 3 ถงึ 7 วัน

การจ�ากัดสถานที่ผู้ต้องสงสัยว่าตดิเชื้อกักกันตนเองใช้เวลากี่วัน? 
 โดยทั่วไปใช้เวลา 14 วันในการจ�ากัดสถานที่ให้ผู้ต้องสงสัย ในระยะ 1 ถงึ 14 วันแรก ของระยะฟักตัว ให้อยู่ในโรงพยาบาล
หรอืสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงหรอืแพทย์ที่ ได้รับมอบหมาย หากผู้นัน้ไม่มอีาการใด ๆ(ไอหรอืไข้) และผลการตรวจ
ด้วยวธิ ี qRT-PCR จากสิ่งคัดหลั่งในระบบหายใจให้ผลลบ ก็สามารถกลับไปอยู่ที่บ้านได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ ชุมชน เมื่อ           
ผู้สัมผัสเชื้อกลับไปอยู่ที่บ้านหลัง 14 วันแล้ว ผู้นัน้ควรอยู่ในบ้าน เข้าไปในที่ชุมนุมชน ให้น้อยที่สุดและเท่าที่จ�าเป็น ให้สวมหน้ากาก
อนามัยถ้าต้องเข้าไปในที่ชุมนุมชนหรอืขึ้นรถ โดยสารหรอืเข้าไปในห้างสรรพสนิค้า หลังจาก 24 วันแล้วยังไม่มไีข้หรอืไอ ให้ถอืว่า            
ผู้นัน้ไม่แพร่ เชื้อและไม่ตดิเชื้อไวรัส SARS-CoV-2
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เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เข้าไปในเซลล์มนุษย์ และก่อโรคได้อย่างไร? 
 เชื้อไวรัสต้องเข้าไปแบ่งตัวและเจรญิเตบิโตในเซลล์มนุษย์ เช่น เซลล์ของเยื่อบุหลอดลม จึงจะก่อโรคได้ เชื้อใช้ผวิเซลล์
ของไวรัสจับกับ angiotensin converting enzyme II ที่ผิวเซลล์มนุษย์เพื่อเข้าไปเจรญิเตบิโต และเพิ่มจ�านวนเชื้อในเซลล์มนุษย์             
แล้วเซลล์มนุษย์ที่ตดิเชื้อจะเพิ่มจ�านวนและ ปล่อยเชื้อไวรัสออกมานอกเซลล์เพื่อไปก่อโรคในเซลล์ข้างเคยีงต่อไป การที่เชื้อเพิ่ม
จ�านวนมากขึ้นและเข้าไปในเซลล์ข้างเคยีงอกีหลายรอบ จะท�าลายเซลล์ มนุษย์ในหลอดลมและปอด ท�าให้ปอดอักเสบและการหายใจ
ล้มเหลวในที่สุด หากระบบภูมคิุ้มกันของมนุษย์ไม่สามารถท�าลายหรอืควบคุมเชื้อให้ทันกาล

ผู้ที่ตดิเชื้อมอีาการอะไรบ้าง?
  ผู้ที่ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายมีอาการไอ บางรายมีไข้และไอมีเสมหะ บางรายโดยเฉพาะผู้สูงวัยมีไข้ และ
หายใจเร็ว หอบ จากปอดบวม มีน้อยรายที่มีอาการเจ็บ คอ น�้ามูกไหลหรืออุจจาระร่วง เมื่อป่วยรุนแรง จะหายใจเร็ว หอบ 
จนถึงการหายใจล้มเหลวและช็อคได้

ยาที่ใช้รักษาโรค COVID-19 มแีล้วหรอืยัง?
  ยังไม่มยีามาตรฐานที่รับรองว่าใช้ได้ผลดแีล้วในขณะนี้ ยาที่ใช้และปรากฎในข่าวอยู่ในขณะนี้ถอืว่าเป็นยาทดลองใช้เท่านัน้ 
มทีัง้ยาต้านไวรัส remdesivir, chloroquine, lopinavir+ritonavir, interferon ชนดิพ่น, ยาอื่น ๆ อีก เช่น losartan, แอนตบิอดีชนิด 
monoclonal, น�้าเหลอืงของผู้ป่วยที่หายจากโรคนี้ เป็นต้น 

การป้องกันการตดิเชื้อ มอีะไรบ้าง?
 การสวมหน้ากากอนามัยใช้หลักการว่าท่านอยู่ในกลุ่มใดใน 4 กลุ่ม  1. ผู้ป่วยหรอืผู้ที่มีไข้หรอืไอ เป็นโรคติดเชื้อในปอด
และหลอดลม (มอีาการไอ) หรอืผู้สัมผัสผู้ป่วยแล้ว ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและจ�ากัดตนเองให้อยู่แต่ในบ้าน ให้ไปตรวจ
หาเชื้อที่เป็นสาเหตุที่โรงพยาบาล  2. ผู้สัมผัสผู้ป่วยหรอืสงสัยว่าตนเองสัมผัสใกล้ชดิ แต่ไม่มอีาการใด ๆ ให้สวมหน้ากากอนามัย
และจ�ากัดตนเองให้อยู่แต่ในบ้านไว้ก่อน หากออกนอกบ้านและไปสัมผัสผู้อื่น ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจนหมดระยะเวลา
ฟักตัวของโรคคอื14 วันในขณะนี้  3. ผู้ที่มอีายุเกนิ 60 ปีหรอืมโีรคประจ�าตัวคอื โรคปอด หลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง หรอืมีภูมคิุ้มกัน
ต่างจากการได้รับยา เคมบี�าบัดหรอืยากดภูมคิุ้มกัน ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในบ้าน หากออกนอกบ้านและไปสัมผัส             
ผู้อื่น ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน ห้างสรรพสนิค้าที่มีลูกค้ามาก ในรถโดยสาร และ
รถไฟฟ้าที่ มผีู้โดยสารแออัด  4. ผู้ที่มอีายุต�่ากว่า 60 ปีและไม่มโีรคประจ�าตัว แข็งแรงดไีม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย 

 แนะน�าการอยู่ห่างจากผู้ป่วยหรอืผู้ที่มอีาการไออย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันการตดิเชื้อจากการสูดฝอย
ละอองขนาดใหญ่ การสวมหน้ากากอนามัย แบบทั่วไปจะป้องกันการตดิเชื้อจากฝอยละอองขนาดใหญ่ได้ด ี จึงควรสวม
เมื่อเข้าไปอยู่ใกล้ชดิกับผู้อื่น เช่น บนรถโดยสาร การล้างมอืหลังการจับหรอืใช้ของ สาธารณะร่วมกัน แนะน�าใช้แอลกอ
ฮอลเจลหรอืล้างด้วยสบู่นาน 20 วนิาทกีารไม่ ใช้มอืขยี้ตาหรอืแคะจมูกก่อนที่จะไปล้างมือ การอยู่ต้นลม การหลีกเลี่ยง
เข้าไปในที่ ชุมนุม การกนิของร้อน ไม่ใช้ช้อนร่วมกัน ควรกนิอาหารเป็นชุดของตัวเอง ยังเป็นวธิีพื้นฐานส�าหรับการ
ป้องกันโรคตดิเชื้ออื่น ๆ ด้วย

วัคซนีป้องกันโรค COVID-19 จะมใีห้ประชาชนได้ใช้เมื่อไร? 
 ถงึแม้จะมเีทคโนโลยรีองรับในการผลติวัคซนีอยู่แล้ว แต่การผลติ วัคซนีป้องกันโรค COVID-19
จะต้องมขีัน้ตอนเพื่อตรวจสอบว่า ป้องกัน การตดิเชื้อได้จรงิและใช้ได้อย่างปลอดภัยในมนุษย์ คาดว่า 
จะผลติและ การทดสอบจนผ่านการรับรองให้ใช้ได้ทั่วไปอย่างเร็วที่สุดในปี พ.ศ 2564

เรื่องน่ำรู้เกี่ยวกับ 
   COVID-19 จำกโรคติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จำกโรคติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 
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สุขศกึษา และ
พลศกึษา

สุขศกึษา และ
พลศกึษา

ศลิปะ-ทัศนศลิป์

ศลิปะ-ทัศนศลิป์

ศลิปะ-ดนตรี

ศลิปะ-ดนตรี

ศลิปะ-ดนตรี

การแข่งขันวรรณกรรมพจิารณ์ 
ม.1-ม.3
การแข่งขันวรรณกรรมพจิารณ์ 
ม.4-ม.6
การแข่งขันเรยีงร้อยถ้อยความ
(การเขยีนเรยีงความ) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน
คณติศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดษิฐ์ 
ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น
 ม.1-ม.3

การประกวดมารยาทไทย 
ม.4-ม.6

การแข่งขันแอโรบกิ ม.1-ม.6

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศกึษา
และพลศกึษา ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3
การแข่งขันเขยีนภาพไทยประเพณ ี
ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
ผสมขมิ ม.1-ม.6

1. เด็กหญงิสวรส  เนื่องจ�านงค์

1. นายวัชระพงษ์  พลศักดิ์

1. นางสาวเนตรชนก  ชูบูระ

1. นางสาวณัฐฐาพร  แทนทด
2. นายพพิัฒน์  วันทอง

1. เด็กชายชนพัฒน์  บุญเรอืน
2. เด็กชายธรีเดช  พรพจน์ธนมาศ
3. เด็กหญงิอภชิญา  ทาตดิ
1. เด็กชายณัฐภัทร  โชตชิ่วง
2. เด็กชายนันทพงศ์  สลีาดเลา
3. เด็กหญงิพรพมิล  อ้นปรางค์
4. เด็กหญงิวชิญาดา  สุขยานุดษิฐ์
5. เด็กหญงิอรวรรณ  บุรรีักษ์ 
1. นายสถาพร  กุตเสนา
2. นางสาวอลศิชา  ทาวัน
 
1. เด็กหญงิกมลวรรณ  วงศ์จันทร์
2. นางสาวชนกิานต์  สามารถวรธรรม
3. เด็กหญิงชุตมิา  ยิ้มเยื้อน
4. นางสาวณัฐณชิา  รื่นเรงิ
5. นางสาวทนิรัตน์  สุดอุดม
6. นางสาวพรไพลนิ  เบ้าทอง
7. เด็กหญงิภรณ์สุดา  จนิตนา
8. นางสาวรุธริา  ประสาททอง
9. นางสาวศศกิานต์  ไพรบงึ
10. นางสาวอาทติยา  หมื่นไสยาสน์
1. นางสาวกนกวรรณ  ถาวรวริยิะนันท์
2. นางสาวพชิญา  เจรญิข�า
1. เด็กหญงิธนาภา  มะลซิ้อน

1. นางสาวณัฏฐ์กานดา  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายภาณุพงศ์  ประเสรฐิ

1. เด็กชายธนวัฒน์  คงทน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ไตรมาศ
2. เด็กหญงิจริาพร  ดรุณพันธ์
3. นางสาวณัฎฐ์นร ี วงษ์พงษ์
4. นางสาวณชิา  ฐานโพธิ์
5. นางสาวบัณฑติา  เเสงสกุล
6. นางสาวปนัดดา  เล็กใจซื่อ
7. เด็กหญงิพัชราวด ี จันทร์ประทุม
8. เด็กชายศวิกร  เพชรลอื

เงนิ

เงนิ

เงนิ

ทองแดง

ทองแดง

ทองแดง

เงนิ

ทอง

เงนิ

เงนิ

ทอง

ทองแดง

เงนิ

ทอง
แดง

1. นางพมิพ์ภาสริ ิ สายพนัส

1. นางสาวธมลวรรณ  วุฒมิาก
 
1. นางสาวกรรณกิาร์  ดาวธง

1. นายณรงค์ฤทธิ์  สมนกึ
2. นายศตพล  วรไชย

1. นางสาวธันยาภรณ์  จุลศักดิ์
2. นางสาววกิัตริัชต์  แก้วอามาตย์

1. นางสาวสุครีนิทร์  แก่นนอก
2. นางสาวกัลวรัตน์  เชื้อเอี่ยม
 

1. นางสาวเมวกิาร์  เกตุนอก
1. ว่าที่ร้อยตรีหญงิจิราภา  เชื้อเอี่ยม
2. นางสาววราพัณณ์  สัมมาพสิทิธิ์
3. นายทววีัฒน์  เบญจมาศ

1. นายดเิรก  หนูน้อย
2. นายทรงฤทธิ์  อามาตย์มนตรี
1. นายวริยิะ  สมสุภาพ

1. นายวริยิะ  สมสุภาพ

1. นายมาโนช  บัวกลิ่น

1. นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม

1. นางสาวลัดดาวัลย์  บ่อคุ้ม
2. นายวันชาต ิ บูรณัติ
3. นายมาโนช  บัวกลิ่น

ขอชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับสหวิทยาเขตระยอง 2
และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ณ จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ 7-9  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
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ขอชื่นชมและยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับสหวิทยาเขตระยอง 2
และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 

ณ จังหวัดสมุทรปราการ  ระหว่างวันที่ 7-9  ธันวาคม  พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

ครูหมวดหมู่ล�าดับ รายการ นักเรยีนเหรยีญ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาต่างประเทศ

กจิกรรม
พัฒนาผู้เรยีน

คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์

การงานอาชพี

การงานอาชพี

การงานอาชพี

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit) ม.1-ม.3

การแข่งขันพูดภาษาจนี ม.4-ม.6

การแข่งขันพูดเพื่ออาชพี
ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
ภาษาจนี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขยีนเรยีงความ
ภาษาจนี ม.4-ม.6
การแข่งขันกจิกรรมนักเรยีน
เพื่อนที่ปรกึษา
(Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพวิเตอร์ 
ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์จากคอมพวิเตอร์ 
ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานอาชพี 
ม.1-ม.3

การประกวดแปรรูปอาหาร 
ม.4-ม.6

การแข่งขันท�าอาหาร น�้าพรกิ 
ผักสด เครื่องเคยีง ม.1-ม.3

1. เด็กหญงิพนิทุสร  วงษ์พงษ์
 
1. นายธนกฤต  เกยีรตเิสรวีงศ์
2. เด็กหญงิธนวรรณ  เทศศรแีดง
3. เด็กหญิงธนัตพร  ใจตรง
4. นายศริิวัฒน์  ปรเีปรม
5. เด็กชายอัจฉกร  สารราษฎร์
1. นางสาวชลนพา  ดาสวีังปา
2. นางสาวนภิาภัทร  ลุนสนิ
1. เด็กหญงิชญาภา  พพิัฒฐาดร
2. เด็กหญงินชิานันท์  สมศักดิ์
1. นางสาวปวันรัตน์  แจ่มจ�ารัส
2. นางสาวอรชพร  ไฉวกลาง
1. นางสาวปรารถนา  โหสด

1. นางสาวจดิาภา  แซ่องึ
2. นางสาวธรีาภรณ์  ดอกอุบล
3. นางสาวธรีศิรา  วงศ์คง
4. นางสาวศริญิาภรณ์  น้อยทับแสง
5. นางสาวสุกฤตา  เครอืวัลย์
1. เด็กหญงิพมิพ์มาดา  ยาทองชุน
2. เด็กหญงิวรกานต์  ล้อมดวงจันทร์

1. นายธรีภัทร  สามบุญเรอืง
2. นายศิรริัฐ  สังข์ขาว
 
1. เด็กหญงิกนกพร  พ่อบาล
2. เด็กชายธนภัทร  สุ่นสี
3. เด็กหญิงสาธติา  อ่วมเกตุ
1. นางสาวฐติริัตน์  เกษรชื่น
2. นายณัฐพล  พลจันทกึ
3. นางสาวธมลวรรณ  บรรมณี
1. นางสาวปิ่นวลัย  น่วมเกตุ
2. นางสาวสารัก  แซ่แก้วดี
3. เด็กหญิงอชริญาณ์  น�้าเงนิ

เงนิ

เงนิ

ทองแดง

เข้าร่วม

เงนิ

ทองแดง

ทองแดง

ทอง

ทอง

ทอง

เงนิ

1. นางกนกวรรณ  เสอืศริิ

1. นางสาวจรัสนภา  นามโคตร
2. นางสาวณัฐพร  พุ่มจันทร์
 

1. นางสาวพชิญาดา  สงิหเลศิ

1. นางสาวภาวณ ี ชุตกิาญจนกุล
2. นางสาวปภาภัทร  อาจวชิัย
1. นางสาวธนณัน  แจ้งศรสีุข
2. นางสาวหฤทัย  ใจดี
1. นางสาวหฤทัย  ใจดี

1. นางสาวปัทมา  วรรณวสิทิธิ์
2. นางสาวจริาวรรณ  สงิหธรรม
 

1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
2. นางสาวมัสยา  ลนืภูเขียว

1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
2. นายพสษิฐ์ธน  พรมแดง
 
1. นายกติตพิชิญ์  มั่งสุข
 

1. นางสาวกรองทพิย์  เพยีรพจิติร
2. นางนันทนา  เพยีรพจิติร
 
1. นางสาวกรองทพิย์  เพยีรพจิติร
2. นางนันทนา  เพยีรพจิติร
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 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา จัดพธิี
เจรญิสมาธภิาวนาสู่สันตภิาพ 
15 นาท ีถวายเป็นอาจารยิบูชา 
150 ปี ชาตกาล "พระอาจารย์มั่น 
ภูรทิัตโต" บุคคลส�าคัญของโลก
สาขาสันตภิาพ ณ หอประชุม 
โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

กจิกรรมตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์

 โรงเรยีนวังจันทร์วทิยาจัดกจิกรรมค่ายพุทธบุตร  ท�าความด ี เพื่อชาต ิ ศาสน์  กษัตรยิ์ 
ประจ�าปี 2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 ธ.ค. 2562  ณ วัดบงึตากาด อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ค่ายพุทธบุตร ปีการศกึษา 2562

สอบธรรมะ

150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูรทิัตโต
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     ขอแสดงความยนิดกีับนักเรยีนที่ได้รับทุนเรยีนต่อ
ในระดับอุดมศกึษา ประจ�าปี 2562 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ีจากการอบรมค่ายปิโตรแคมป์สู่แชมป์ปิโตร 
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจกิายน 2562
    1. นำงสำวณัฐฐำพร  แทนทด ได้รับทุนกำรศกึษำภำควิชำ
วศิวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวศิวกรรมศำสตร์ 
    2. นำงสำววรรณรดำ  บุญมำ  ได้รับโควต้ำเข้ำศกึษำ ภำควิชำ
วศิวกรรมเคม ีคณะวศิวกรรมศำสตร์  

 1. รางวัลชนะเลศิสิ่งประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ ในรอบที่ 1 และ
ได้รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 ในรอบสุดท้าย 
 ในหัวข้อ  Creative design and innovation solving in community by FABLAB 
ภำยในโครงกำรโรงประลองต้นแบบทำงวศิวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนำทักษะ
ควำมเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยำวชนไทย

 2. มอบเกยีรตบิัตรให้แก่นักเรยีนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันในงานศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาต ิครั้งที่ 69 
ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร  ระหว่ำงวันที่ 7-9  ธันวำคม  พ.ศ. 2562

 3. มอบเกยีรติบัตรให้แก่
นักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ในงานรักษ์เหลอืงจันทน์
วันดอกไม้บาน ประจ�าปี 2563

 4. ขอแสดงความยนิดกีับนักเรยีนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกฬีาวอลเลย์บอล รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 
กำรแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน อำยโินะโมะโต๊ะ รุ่นอำยุไม่เกนิ 14 ปี ครัง้ที่ 1 (ปีที่ 29) ชงิชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 
และรำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันฟุตบอล กต.ตร ต้ำนภัยยำเสพตดิ (รุ่นอำยุไม่เกนิ 15 ปี)

 ดร.ภริมย์  ลี้กุล  ผู้อ�านวยการโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา มอบโล่และเกยีรตบิัตร แก่นักเรยีนที่ได้
สร้ำงชื่อเสยีงให้กับโรงเรยีนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
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  กจิกรรม “เมื่อลมพัดหนาวลูกเขยีวขาว
  คนืถิ่น ครั้งที่ 6”  จัดขึ้นในช่วงเดอืนพฤศจกิำยน 
  โดยสมำคมศษิย์เก่ำโรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ 
  โดยรุ่นพี่ศษิย์เก่ำมำให้ค�ำแนะน�ำ และแชร์ประสบกำรณ์
  กำรเข้ำศกึษำต่อในระดับอุดมศกึษำของแต่ละสถำบัน 
  เพื่อเป็นแนวทำงให้กับรุ่นน้องต่อไป

การเข้าร่วมโครงการอบรมยาเสพตดิ ประจ�าปี 2562 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมยาเสพตดิ (แพสายน�้า) อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระยอง

กจิกรรมสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร ในโอกาสที่ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง ณ สถานศึกษาแห่งใหม่
- นายดเิรก หนูน้อย  ย้ำยไปด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนบ้ำนดอนส�ำรำญ  อ�ำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
- นางสาวปัทมา วรรณวสิทิธิ์ วชิาออกแนะแนว  ย้ำยไปโรงเรยีนบ้ำนบงึอุตสำหกรรมนุเครำะห์  อ�ำเภอบ้ำนบงึ  จังหวัดชลบุรี
- นายศราวุธ รัตนะ วชิาเอกคณติศาสตร์  ย้ำยไปโรงเรยีนหอวัง  ปทุมธำน ี อ�ำเภอเมอืง  จังหวัดปทุมธำนี



ค่ายวิทย์ คิดวิเคราะห์ บูรณาการอย่างพอเพียง

 โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา โดยกลุ่มสาระคณติศาสตร์ จัดค่ายคณติศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 (คิด วเิคราะห์ บูรณาการ
อย่างพอเพยีง พร้อมเข้าสู่ EEC) ในการนี้ ดร.ภริมย์ ลี้กุล ผู้อ�านวยการโรงเรยีน ให้เกยีรตเิป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย 
ผศ.ดร.จุฑาพร เนยีมวงศ์ อาจารย์ประจ�าสาขาคณติศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ม.บูรพา และนักศกึษาเอกคณิตศาสตร์ 
ร่วมเป็นวทิยากรในการจัดค่ายในครัง้นี้ ซึ่งกจิกรรมจัดในวันที่ 21-22 พฤศจกิายน 2562  ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

 ส�าหรับนักเรยีนระดับชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 4 จัดขึ้นในวันที่  18-19  กุมภาพันธ์  2563
ณ ศูนย์การเรยีนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนเิวศ ปตท. 

 วันที่ 30-31 มกราคม 2563 งานคอมพวิเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 
จัดกจิกรรมค่ายพัฒนาแนวคดิเชงิค�านวณ และทักษะ Coding ส�าหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�านวน 42 คน 
โดยได้รับเกยีรตจิาก ดร.ภริมย์ ลี้กุล ผู้อ�านวยการโรงเรยีน เป็นประธานในพธิเีปิด ณ ห้องเกียรติยศ และด�าเนินการ
อบรมคอมพวิเตอร์ ณ ห้องคอมพวิเตอร์1 โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

ค่ายคณิตศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7

ค่ายพัฒนาแนวคิดเชิงค�านวณ และทักษะ Coding



  กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจ�าปีการศึกษา 2562
 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา จัดกิจกรรม “วันคริสต์มาส” 
ประจ�าปี 2562 โดยได้รับเกยีรตจิากท่าน ดร.ภริมย์ ลี้กุล เป็นประธานในพธิเีปิด กจิกรรมในงานประกอบด้วยการจับสลากมอบของขวัญ
ให้กับนักเรยีน การแสดงต่าง ๆของนักเรยีน การประกวด Miss Rising Star และการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เช่น บูทภาษาอังกฤษ บูทภาษาจีน 
บูทภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรยีนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  และความกล้าแสดงออก  ซึ่งมีนักเรยีนให้ความสนใจเข้าร่วม
กจิกรรมเป็นจ�านวนมาก

โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา  น�าโดย  ดร.ภริมย์ ลี้กุล ผู้อ�านวยการโรงเรยีน
จัดกจิกรรมการแข่งขันกฬีาภายใน " วังจันทร์เกมส์ 62 "
ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2562 โดยได้รับเกยีรตจิาก
นายภริมย์ ชุมนุม  นายอ�าเภอวังจันทร์  เป็นประธานในพธิเีปิด 
พร้อมด้วยนายปรชีัย ชุ่มบุญยนืยง ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 
นางพัชร ียนืหยัดชัย นายกเทศบาลต�าบลชุมแสง 
นายชาตร ีเจริญสุข ผู้อ�านวยการโรงเรยีนช�าฆ้อพทิยา
ผู้น�าท้องถิ่น และตัวแทนผู้ปกครอง และประชาชนที่สนใจ
เข้าร่วมพธิเีปิดในครั้งนี้ด้วย

 กจิกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดนิทางไกล กลุ่มลูกเสอืและเนตรนารรีะดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1-2 
ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 และ ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ค่ายลูกเสอืชั่วคราวโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา

  กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจ�าปี 2562

  การแข่งขันกีฬาภายใน “วังจันทร์เกมส์62”


