
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”



ข้อมูลโดย ครูณิชาภัทร  จีนประโคน

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องแนวทางการด�าเนินงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 
(ว21/2561)

กิจกรรม
ศึกษาดูงาน
แสดงมุทิตาจิต
แด่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ณ โรงเรียน
อ�ามาตย์พานิชย์นุกูล 
จ.กระบี่ และเที่ยวชม
แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ 
ณ เขื่อนรัชประภา 
จ.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่ม
บริหารงานบุคคล



ข้อมูลโดย ครูณัฐพล  ยมจินดา

กิจกรรม
 “จบพร้อมรุ่นกันนะ” ของนักเรียนชั้น ม.3
 ระยะเวลา : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศ ม.1และม.4  ปีการศึกษา 2561
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2561   

เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 
ณ ชุมชนวัดพลงช้างเผือก - โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561   

ประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และม.6
วันที่ 3 มิถุนายน 2561   

พิธีไหว้ครู 
ปีการศึกษา 2561
วันที่ 14 มิถุนายน 2561   

พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ศูนย์ฝึกฯ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

วันที่ 23 สิงหาคม 2561   

อบรมโครงการ
เสริมสร้างวินัยจราจร
วันที่ 25 สิงหาคม 2561

อบรมโครงการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561   

กลุ่มบริหารทั่วไป
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กลุ่ม
บริหารทั่วไป



กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
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ข้อมูลโดย ครูวรางคณา  ทางทอง

กิจกรรม
ค่ายบูรณาการภาษา
One Day Camp

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

โครงการสอบ Pre-GAT ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

กิจกรรม Media Kids English Camp Matthayomsuksa 4
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561



การแขงขันรายการวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ  รอบคัดเลือกเพชร
ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร วันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2561

กิจกรรมคายวิทยาศาสตรแกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 399 คน ในวันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2561 
โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรภายในโรงเรียนระหวาง  วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561

กิจกรรมศึกษามหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2561

กิจกรรมชีววิทยามุงหนาสูอาชีพที่ใฝฝน 
(Pre Doctor) 

ณ คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

วันที่ 3 กันยายน 2561

ข้อมูลโดย ครูปิ่นกมล  เกิดโพธิ์ชา

กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์
วารสาร “ร่มแกลง” 13กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์



ข้อมูลโดย ครูสุปาณี  อินองการ

แข่งขันคัดลายมือ

แข่งขันอ่านท�านองเสนาะ แข่งขันแต่งค�าประพันธ์

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
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การประกวดตัวละครชายในวรรณคดีไทย การประกวดนางในวรรณคดีไทย

 แข่งขันเกมแฟนพันธุ์แท้ประวัติ
และผลงานของสุนทรภู่

ครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยแสดงละครเรื่อง สังข์ทอง       แข่งขันตอบปัญหาประวัติและผลงานของสุนทรภู่       

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561



ข้อมูลโดย ครูวรรณ์ณิภา  สมุทรสินธุ์

          วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 
กลุ่มงานเทคโนโลยี โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
ร่วมจัดนิทรรศการ "เปิดบ้านการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC)"  
ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

	 วันพุธที่	5	ก.ย.	พ.ศ.2561	ผู้อ�ำนวยกำร	เอกบรรจง	บุญผ่อง	
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนแกลง"วิทยสถำวร"ได้เข้ำเยี่ยมชมและเป็นก�ำลังใจ
ให้กับลูกๆเหลืองแดง	ด.ช.ณภัทร	ศิริจันทร์	ม.1/10	ด.ช.ชุติเดช	ฉำยำชวลิต
ม.1/4	ด.ช.คณุตม์	ปุเรตัง	ม.1/1	และ	ด.ช.	คมชำญ	ปุเรตังค์	ม.1/4	
ครูที่ปรึกษำ		ครูทรงชัย		เย็นสนำน	และคุณครูเอกรัฐ	เอมเจริญ	น�ำผลงำน 
Smart	Library		ไปแสดงในงำนกำรประชุมสัมมนำเพื่อกำรศึกษำ	
จังหวัดระยอง		2018		ณ	ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ	ระยอง 
โดยมีนำยสุรศักดิ์	เจริญศิริโชค	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระยอง	ร่วมเปิดงำน

เกษตร

คหกรรม

อุตสาหกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
วารสาร “ร่มแกลง” 15กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์



   ประวัตสิ่วนตัว
   ชื่อสกุล   นายกัมพล   จติรเอื้ออารยี์กุล
   วัน/เดอืน/ปีเกดิ   	 วันที่	27	เมษายน		2501
   ต�าแหน่ง 	 	 ครูช�านาญการพเิศษ	โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”
   ที่อยู่ปัจจุบัน   41/2	หมู่	12	ต.บ้านนา		อ.แกลง	จ.ระยอง
   ครอบครัว 	 	 คู่สมรส		นางกาญจนา		จติรเอื้ออารยี์กุล		
	 	 	 มบีุตรธดิา	2	คน	คอื							 	 	 	 	
	 	 	 นพ.กอบพงศ์		จติรเอื้ออารยี์กุล		และ
	 	 	 ทพญ.กานต์สริี		จติรเอื้ออารยี์กุล
   ประวัตกิารศกึษา
			 	 	 ระดับประถมศกึษา	โรงเรยีนเภตราสุขารมย์	(ป.1-ป.7)
   ระดับมัธยมศกึษา 	 โรงเรยีนระยองวทิยาคม	(ม.ศ.1-ม.ศ.5)
   ระดับปรญิญาตร ี	 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์	วทิยาเขตปัตตานี
   ประวัตกิารท�างาน
	 	 	 บรรจุ	15	พฤษภาคม	2524	ต�าแหน่งอาจารย์	1	ระดับ	3
		 	 									 17	พฤศจกิายน	2554	ถงึปัจจุบัน	ต�าแหน่ง	ครูคศ.3
   เครื่องราชอสิรยิาภรณ์
			 	 	 5	ธันวาคม	2539		ชัน้ตรติาภรณ์	ช้างเผือก	
	 	 	 5	ธันวาคม	2541			ชัน้ทวตียิาภรณ์	มงกุฏไทย
	 	 	 5	ธันวาคม	2546		ชัน้ทวตียิาภรณ์	ช้างเผอืก
	 	 	 5	ธันวาคม	2551			ชัน้เหรยีญจักรพรรดมิาลา
   ความภาคภูมใิจ

เก็บไว้ในความทรงจ�า
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ได้ศกึษามาทางครูแล้วได้บรรจุเป็นครูเป็นครูตั้งแต่วันแรกบรรจุจนถงึวันนี้



ประวัตสิ่วนตัว
ชื่อ   นายสมศักดิ์   สทิธปิาลวัฒน์ 
วัน/เดอืน/ปีเกดิ  			 เกดิวันที่	25	พฤศจกิายน		พ.ศ.	2500
เกษยีณอายุราชการ 	 30		กันยายน		พ.ศ.	2561		
ภูมลิ�าเนาบ้านเลขที่   174/1	หมู่ที่	3		ต.วังหว้า	บ้านหนองน�้าขุ่น		อ.แกลง		จ.ระยอง		21110
ชื่อบดิา				 	 จ่าเอกวสิุทธิ์			สทิธปิาลวัฒน์						 อาชพี		ราชการบ�านาญ
ชื่อมารดา			 	 นางบุญมา		สทิธปิาลวัฒน์										 อาชพี		แม่บ้าน
ชื่อคู่สมรส		 	 นางส�าเนยีง		สทิธปิาลวัฒน์												อาชพี		รับราชการ
อุปสมบท		 	 วัดเนนิฆ้อ		อ�าเภอแกลง		จังหวัดระยอง		
	 	 	 เมื่อ	วันที่	30	มถิุนายน	พ.ศ.	2522
	 	 	 มบีุตร	จ�านวน	3คน	
บุตรคนที่	1		 	 นางสาวพันธ์ทพิย์		สทิธปิาลวัฒน์
บุตรคนที่	2		 	 นายธนะรัตร์		สทิธปิาลวัฒน์
บุตรคนที่	3		 	 นายเอกราช	สทิธปิาลวัฒน์
วันบรรจุ			 	 16		พฤษภาคม	พ.ศ.	2523		รับราชการในต�าแหน่งครู	ระดับ	2	
	 	 	 เลขที่ต�าแหน่ง	ค.58173(ป)
	 	 	 โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”	อ�าเภอแกลง	จังหวัดระยอง
	 	 	 กรมสามัญศกึษา		กระทรวงศกึษาธกิาร		

“ท�าดไีด้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย  ไม่มใีครอยากเห็นเราเด่นเกนิ”

   ประวัตกิารศกึษา

   การศกึษา โรงเรยีน    พ.ศ. วุฒกิารศกึษา
			ป.1-4		 ร.ร.วัดวังศลิาธรรมาราม	 	 2512	 ป.4
			ป.5-7		 ร.ร.เรื่องศุขวทิยา	 	 	 2515	 ป.7
			ม.ต้น	 	 ร.ร.แกลง“วทิยสถาวร”	 	 2517	 ม.ศ3
			ป.ว.ช.		 วทิยาลัยเทคนคินครราชสมีา	 2520	 ป.ว.ช.(ม.ศ.6)
			ป.ว.ส.		 วทิยาลัยเทคนคิภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื		2522		ป.ว.ส.เครื่องกล
			ค.บ	 	 วทิยาลัยร�าไพพรรณ	ี 	 2529	 ค.บ.(สังคมศกึษา)

การรับเครื่องราชอสิรยิาภรณ์ ชั้น 
ชื่อเครื่องราชอสิรยิาภรณ์  วันที่ได้รับ
จ.ม.		จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย	 5	ธ.ค.29
ต.ม.		ตรติาภรณ์มงกุฎไทย	 	 5	ธ.ค.34
ท.ม.		ทวตียิาภรณ์มงกุฎไทย	 5	ธ.ค.41
ท.ช.		ทวตียิาภรณ์ช้างเผอืก		 5	ธ.ค.46

เก็บไว้ในความทรงจ�า
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กีฬาวอลเลย์บอลในร่มหญิง  (ธนาคารออมสิน)

เปตอง
1.ประเภทชำยเดี่ยว	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2
2.ประเภทหญิงเดี่ยว	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1
3.ประเภทคู่ชำย	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2
4.ประเภทคู่หญิง	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2
5.ประเภททีมชำย	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2
6.ประเภททีมหญิง	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2
7.ประเภทคู่ผสม	 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1
ผู้ฝึกสอน	 นำงสำวนิภำพร			ศิริเจริญ

ข้อมูลโดย ครูวิภาวดี  เต็มพร้อม

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง
กรีฑา
1.ขว้างจักร 15 ปี (หญิง) รางวัลชนะเลิศ
2.วิ่ง  200 เมตร 15 ปี (ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3.วิ่ง  400 เมตร 15 ปี (ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
4.วิ่ง  4 X 100 เมตร 15 ปี (ชาย)รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
5.วิ่ง  200 เมตร 15 ปี (ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
6.วิ่ง  4 X 100 เมตร 18 ปี (ชาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ฝึกสอน นางพัชรินทร์   รักษาธรรม

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
ชายหาด (หญิง)
รางวัลชนะเลิศ 
( ทั้ง 2 ทีม-ทีม 1 และทีม 2 )
ผู้ฝึกสอน นายเฉลย  บุญช่วยเหลือ

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (ชาย)
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ฝึกสอน  นายอนุรักษ์   ดวงละม้าย
  นายณัฐพล   เนียมพิทักษ์

     การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง)
     ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
     ผู้ฝึกสอน นายเฉลย   บุญช่วยเหลือ
  นายพลศักดิ์   ศิริรัตน์

การแข่งขันกีฬาวู้ดบอล  (ทั้งทีมชายและทีมหญิง)
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ฝึกสอน  นางสาววิภาวดี   เต็มพร้อม

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา
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มหกรรมกีฬา ระยองเกมส์

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด (ชาย)
1.ทีม  1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
2.ทีม  2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ผู้ฝึกสอน นายเฉลย   บุญช่วยเหลือ

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม (หญิง) 
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ  (ระดับจังหวัด)
  (ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขัน
  รอบชิงชนะเลิศระดับภาค 15)
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ฝึกสอน นายเฉลย   บุญช่วยเหลือ

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด (ชาย)
1. รุ่นอายุ 15  ปี  (ชาย)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
2. รุ่นอายุ 17  ปี  (ชาย)  รางวัลชนะเลิศ
3. รุ่นประชาชน  (ชาย)   รางวัลวัลชนะเลิศและ
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
   ผู้ฝึกสอน   นายเฉลย   บุญช่วยเหลือ

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ชายหาด (หญิง)
1. รุ่นอายุ  15  ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   
2. รุ่นอายุ  17 ปี  รางวัลชนะเลิศ และ 
                      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  
3. รุ่นประชาชน   รางวัลชนะเลิศ,             
        รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
        และรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ผู้ฝึกสอน นายเฉลย   บุญช่วยเหลือ

การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (ชาย)
ผลกำรแข่งขัน		รงวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2
ผู้ฝึกสอน								นำยปิตุพัทธ์		ปำลสุทธิ์



กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

24 ส.ค. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 จากโรงเรียนวัดราชโอรส
กรุงเทพมหานคร

กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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ข้อมูลโดย ครูสุภาพรรณ  เวชศรี

29 มิ.ย. 61
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จากโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

30 มิ.ย. 61
รางวัลชนะเลิศ
 การแข่งขัน

ตอบปัญหาทักษะทางการเงิน
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร�าไพพรรณี7 ส.ค. 61

รางวัลชนะเลิศ
 การแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายวันรพี 61 

ณ ศาลจังหวัดระยอง

13 ส.ค. 61
ครูยิ่งยศ เริ่มศรีและ
ครูสมฤดี  กางรัมย์ 
น�านักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา
กิจกรรมศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์สัมพันธ์ 

17 ส.ค. 61
ครูสุภาพรรณ  เวชศรี

 น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหากฎหมายวันรพี 61 
รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค 

ส�านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

26 ส.ค. 61
ครูศันสนีย์  วงศ์หงษ์

 น�านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์

เพชรยอดมงกุฎ

กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ส�าหรับนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน จ.ชลบุรี 



โครงการค่ายนักคิดคณิตน่ารู้  ครั้งที่ 5  
ตอน ค่ายคณิตคิดสะเต็ม

วันที่ 25 สิงหาคม 2561
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข้อมูลโดย ครูอังคณา  กรีณะรา
กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
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ข้อมูลโดย ครูสรศักดิ์  บัวแย้ม

งานนาฏศิลป์

ทัศนศิลป์

ดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ
วารสาร “ร่มแกลง” 29กลุ่มสาระ

การเรียนรู้
ศิลปะ



รอบรั้วเหลืองแดง
กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

กิจกรรมวันแม

กิจกรรม วันไหวครู
พิธีสวนสนามและทบทวนกฎ 

คําปฏิญาณตนของลูกเสือ-เนตรนารี

ข้อมูลโดย ครูปิ่นกมล  เกิดโพธิ์ชา
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รอบรั้วเหลืองแดง

คายปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ม.4

คายปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ม.1

งานวิ่ง 

ใจถึงใจสู ICU รพ.แกลง

ยอดเงินบริจาค 135,523 บาท

ข้อมูลโดย ครูปิ่นกมล  เกิดโพธิ์ชา




