


กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ข้อมูลโดย ครูสร้อยแก้ว บุญปก

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม

รางวัลชนะเลศิ 
การประกวดมารยาทไทย

ระดับชั้นมัธยมศกึษา ส�านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดระยอง

กระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมกับศูนย์ศกึษาพระพุทธ

ศาสนาวันอาทติย์สัมพันธ์ จ.ระยอง

รางวัลชนะเลศิ กจิกรรม
ประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้น
มัธยมศกึษา ส�านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดระยอง กระทรวงวัฒนธรรม

ร่วมกับศูนย์ศกึษา
พระพุทธศาสนาวันอาทติย์สัมพันธ์ 

จ.ระยอง

รางวัลชนะเลศิ 

การแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมาย-ศาลยุตธิรรม 

จ.ระยอง 

วันรพ ีประจ�าปี 2561

    รางวัลชนะเลศิการแข่งขัน
ทักษะทางการเงนิ โครงการ

พัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง
ทางหลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑติ 

สาขาการเงนิการธนาคาร 
มหาวทิยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี

จ.จันทบุรี

การประกวดโครงงานคุณธรรม
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดมารยาทไทย
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ
ม.1-ม.6 รางวัลเหรียญทอง

การประกวดเพลงคุณธรรม 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง

การประกวดละครคุณธรรม
ม.1-ม.6 รางวัลเหรียญทอง

การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-ม.3 รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดภาพยนตร์สั้น 
ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน

การประกวดละครประวัติศาสตร์
ม.1-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
ข้อมูลโดย ครูอังคณา  กรณีะรา

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม

ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์

ม.1-ม.3  รางวัลเหรยีญทอง อันดับที่ 22
นักเรยีน  เด็กหญงิณชิกานต์  คงคางาม   
ครูผู้ฝึกสอน  นางนงเยาว์  เรอืงบุญส่ง

 การประกวดโครงงานคณติศาสตร์
 ประเภทสร้างทฤษฎี

 หรอืค�าอธบิายทางคณติศาสตร์ ม.1-ม.3  
 รางวัลเหรยีญเงนิ อันดับที่ 22

          นักเรยีน   1. เด็กหญงิพณินภา  เผยกลิ่น
   2. เด็กหญงิวารศิา  แสงอรุณ
   3. เด็กหญงิแสงรว ี พุทธจักร
      ครผูู้ฝึกสอน   นายอธพัินธุ ์ เหลอืงชยัชาญ
          นายอสิระ  อภิโิซ

การแข่งขันคดิเลขเร็ว ม.1-ม.3

รางวัลเหรยีญทอง อันดับที่ 13
นักเรยีน   เด็กชายปภังกร  บุญเถื่อน        
ครูผู้ฝึกสอน   นายสาธติ  สกุลวงษ์

การแข่งขันคดิเลขเร็ว ม.4 - ม.6 
รางวัลเหรยีญทองแดง อันดับที่ 43

นักเรยีน   นายอศิรา  สมโภชน์     
ครูผู้ฝึกสอน  นายวทิยา  เกาะสกุล

การแข่งขัน
ต่อสมการคณติศาสตร์(เอแม็ท) 

ม.1-ม.3 รางวัลเหรยีญทอง อันดับที่ 14
         นักเรยีน   1. เด็กชายวงศธร  วงศ์สมบัติ
              2. เด็กชายอทิธเิทพ  มุกดาสนทิ
         ครูผู้ฝึกสอน  นางขวัญใจ  ศรทีาพักตร์
                 นางสาวทวนิันท์  มณโีรจน์

การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
รางวัลเหรยีญทองแดง  อันดับที่ 23

นักเรยีน   นายมณฑล  นวลใย
ครูผู้ฝึกสอน นางจติตราพร  แพสา
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ห้องเรียนพิเศษ สสวท.
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา  2561 จ�านวน  74  คน

กิจกรรมการจัดการเรียนรายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์และรายวิชาเพิ่มเติมเรียนล่วงหน้า 
ประจ�าปีการศึกษา 2561 จัดการเรียน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ห้องเรียนพิเศษ สสวท. คาบที่ 8

นักเรียนคนเก่ง สสวท.

เด็กหญงิณชิกานต์  คงคางาม  ม.3/11 
นักเรยีนห้องเรยีนพเิศษ สสวท.

ได้รับรางวัลเหรยีญทอง
การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางคณติศาสตร์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วชิาการ 
และเทคโนโลยขีองนักเรยีน ปีการศกึษา 2561 ระดับชาติ

(ภูมภิาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม 
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม  2561

เด็กชายวงศธร วงศ์สมบัต ิ และเด็กชายอทิธเิทพ มุกดาสนทิ ม.3/11 
นักเรยีนห้องเรยีนพเิศษ สสวท.

ได้รับรางวัลเหรยีญทอง
การแข่งขันต่อสมการคณติศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วชิาการ
และเทคโนโลยขีองนักเรยีน ปีการศกึษา 2561 ระดับชาติ

(ภูมภิาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดนครปฐม
 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

ข้อมูลโดย ครูพงษ์ธวัช  เตชประภาสวัสดิ์
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นาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
ดนตรีสากล

ทัศนศิลป์
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ข้อมูลโดย ครูสรศักดิ์  บัวแย้ม



 วันที่ 25 พฤศจกิายน 2561 
กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 
ได้รับความร่วมมอืจากคณะศษิย์เก่า

โรงเรยีนแกลง“วทิยสถาวร”  
ชมรมนสิติครู ฝ่ายส่งเสรมิวชิาการ 

มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ

รางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง การแข่งขันอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
ปีการศกึษา 2561 ระดับ สหวทิยาเขตระยอง 2  งานศลิปหัตถกรรมครัง้ที่ 68
ครูผู้ฝึกสอน  นางสาวมรจี ิคงทรัตน์และนางสาวดวงนภา ศรพีารา  
นักเรยีน  1. นายธนกฤต สราญลักษณ์
  2. นางสาวชัญญานุช  นามสนทิ
  3.นายนนทภัทร รัศพรมาลาหาญ

รางวัลเหรยีญเงนิ 
โครงงานประเภทสิ่งประดษิฐ์ ระดับ ม.1-ม.3 
เรื่องก้อนเชื้อเพลงิแข็งวัสดุเหลอืใช้จากธรรมชาต ิ
นักเรยีน เด็กหญงิณชิารยี์  บุญรอด, เด็กหญงินริมล  กูนา 
             และเด็กหญงิอารยีา  สนทิ  
ครูผู้ฝึกสอน  นายพงษ์ธวัช  เตชประภาสวัสดิ์
                 นางสาวพไิลลักษณ์  ศลิประเสรฐิ 

รางวัลเหรยีญทอง ผลงานสิ่งประดษิฐ์ ระดับ ม.4-ม.6 
เรื่องกะละมังแสงอาทติย์  หมุนตามแสงอาทติย์ด้วย  servo motor 

นักเรยีน นางสาววรสิรา  เหลอืงลอง ม.6/1,   นางสาวฐานยิา  ทพิยอาภรสกุล  ม.6/3 
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพรรณกิา  สุวรรณอ�าไพและนายเอกรัฐ เอมเจรญิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ข้อมูลโดย  ครูปิ่นกมล  เกดิโพธิ์ชา

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ : ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลเหรยีญเงนิ โครงงานประเภทสิ่งประดษิฐ์ 
ระดับ ม.4-ม.6   เรื่องเครื่องบบีอัดขวดน�า้พลาสตกิและ
กระป๋องน�า้อัดลมด้วยจักรยานปั่นออกก�าลังกาย 
นักเรยีน   นายรัชชานนท์  แป้นแก้ว, นายธนวัฒน์  มั่งคั่ง
              และนางสาววรัญญา  ใจหาญ    
ครูผู้ฝึกสอน นายประโยชน์  เกดิโพธิ์ชาและนางปิ่นกมล  เกดิโพธิ์ชา 

ค่ายสะเต็มศึกษา
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         จากซ้ายไปขวา
         แถวบนสุด    ด.ช.ณัฎฐพล   เสาวรส, ด.ช.ฐติพิงศ์  เปรมตุ่น, ด.ช.ศุภณัฐ  สวัสดภีูม,ิ ด.ช.นรบด ี รื่นอารมณ์, ด.ช.ธนกฤต  นธิพิรชัยกุล, ด.ช.อรยิะวัตร  มั่งคั่ง, 
      ด.ช.จริกติติ์  เกดิลาภผล, ด.ช.จริัฏฐ์  อักษรศริโิอภาส, ด.ช.กชพงศ์  ไพบูลย์, ด.ช.ตะวันใส  พุฒชงค์
         แถวที่ 1  ด.ช.คุณานนท์  รุ่งรุจ,ี ด.ช.ณัฐวุฒ ิ มุกดาสนทิ, ด.ช.ศุภวัฒน์  เจรญิวงศ์,  ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  เสมสฤษดิ์, ด.ช.พรรษา  หริัญรักษ์, 
  ด.ช.กติตพิชิญ์  มุกดาสนทิ, ด.ช.พรีพล  ยิ่งวริยิะวงศ์, ด.ช.อนุภาพ  เครอือนันต์, ด.ช.ปภังกร  บุญเถื่อน, ด.ช.รวพิล  มนีลิ 
         แถวที่ 2  ด.ญ.ชัญญานุช  นติยสกุล, ด.ญ.ทักษภร  ดหีมั่น, ด.ญ.อัชรยีา  ออสันตนิุตสกุล, ด.ช.ณัฐดนัย  บ�ารุงธรรม, ด.ช.สุรเชษฐ์  รัตนพงศ์, 
  ด.ช.ณัฐกติติ์  สหีาบุตร, ด.ช.ธนายุต  มาวาลย์,  ด.ญ.พชิามญชุ์  สทีม, ด.ญ.นริมล  กูนา, ด.ญ.ณภัทร  ขวัญยนื 
         แถวที่ 3  ด.ญ.ธนพร  มั่งคั่ง, ด.ญ.พนติตา  แซ่เอี้ยว, ด.ญ.วรรณสริ ิ คล่องใจ,  ด.ญ.พมิพกานต์  ลิ้นจี่, ด.ญ.กมลวรรณ  แพทย์รักษา, ด.ญ.ปราณสิา  รักวเิศษ,                  
  ด.ญ.ณชิารยี์  บุญรอด, ด.ญ.จริัชญา  คนืด,ี ด.ญ.สุชานาฎ  มงคลเอี่ยม, ด.ญ.ปาลนิ ี บุญยั่งยนื, ด.ญ.ภัทราวด ี สุนทรสวัสด,ิ ด.ญ.อัญมณ ี อาจณิ
         แถวที่ 4 ด.ญ.อชริญา  สวรรค์ขวัญ, ด.ญ.อภญิญา  นงนุช, ด.ญ.สุวภัทร  สุวรรณโชต,ิ  ด.ญ.ณัฎฐ์ปิญชาน์  จงกสกิรรม, ด.ญ.อารยีา  สนทิ, 
  ด.ญ.สุชัญญา  หนาแน่น,  ด.ญ.สุพรรณกิาณ์  ยิ้มคง
         แถวสุดท้าย   ครูทศพร  พทิักษ์, ครูวณชิชา  ร�่าร้อง

      จากซ้ายไปขวา
      แถวบนสุด    ด.ช.ดนิทร์บด ี ดพีื้น,  ด.ช.ชนิโชต ิ โชคเศรษฐกจิ, ด.ช.รัชชานนท์  สิ้นเคราะห์, ด.ช.ชลธ ี ศรเีมอืง, ด.ช.ณัฐนันทน์  เพยีรด,ี 
  ด.ช.ภาณุวชิญ์  ทองอุ่น, ด.ช.จริะพงษ์  ชื่นไทย,  ด.ช.ธนกฤต  บัญญัต,ิ ด.ช.สารนิทร์  แก่นหามูล, ด.ช.กติตวรรณ  ทรงวศนิ
      แถวที่ 1  ด.ญ.สริธีร  สุขสงวน, ด.ญ.กรรณกิาร์  พูลเปี่ยม, ด.ช.วัชรนิทร์  มะโหล,ี  ด.ช.พรีพงษ์  ตัง้สงบ, ด.ช.ธนพจน์ นาคศริ,ิ 
  ด.ช.ระพพีัฒน์  สุขประเสรฐิ, ด.ช.ธวัชชัย  เจนจัดการ, ด.ช.กฤษฎา  อาร,ี ด.ญ.กุลสิรา  จติรภริมย์, ด.ญ.ณัฐชา  หูชัยสงค์ 
      แถวที่ 2  ด.ญ.พัณณติา  โกมลพพิัฒน์, ด.ญ.ชญาน ี สุพรรณวงศ์, ด.ญ.เพ็ญพชิชา  สโีทพุทธ, ด.ญ.ชลติา  บุญก่อเกื้อ, ด.ญ.ศศปิระภา  สุวรรณโชต,ิ
   ด.ญ.พรชติา  แก้ววงศ์ษา, ด.ญ.ภัสรา  คมิหันต์มาลา, ด.ญ.ลักษกิา  บุญยั่งยนื, ด.ญ.พัชร ี กายนาคา, ด.ญ.ณัฐกมล เห็นชอบ
      แถวที่ 3  ด.ญ.พรศริ ิ เหลอืงพทิักษ์, ด.ญ.พมิพ์วลัญช์  คมสัน, ด.ญ.ณัฐกุล  ภู่ภูสทิธิ์,  ด.ญ.อทติยา  ดกีาร,  ด.ญ.รตมิา  ประมวล, 
  ด.ญ.ชาลสิา  บุญเกดิ, ด.ญ.ณัฐพร  ครีรีักษ์,  ด.ญ.ณัฐนชิา  จ�าปาเนยีม, ด.ญ.ธารรีัตน์  นสิัยมั่น, ด.ญ.ชาลสิา  วงค์ทองลอย
      แถวสุดท้าย    ด.ญ.มัณฑนา  พลนงค์, ด.ญ.ชนติรา  จันถะ, ด.ญ.อมรา สุวรรณราย,  ครูกติต ิ วริยิะกจิ, ครูสุวด ี วงศ์ประดษิฐ์, 
  ด.ญ.สรนิญา  งามฉว,ี ด.ญ.นัดดา  ครองสต,ิ  ด.ญ.ณัฐภรณ์  เนตรวจิติร  

ม.3/1ม.3/1

ม.3/5ม.3/2
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     จากซ้ายไปขวา
     แถวบนสุด   ด.ช.นันทพงศ์  พัฒนกติตวิงศ์, ด.ช.กรวชิญ์  นามกิ่ง, ด.ช.สารนิ  ด้วงอุไร,  ด.ช.ธนพล  งามเสงี่ยม, ด.ช.ภานุพงษ์  มโีชคชัย, 
  ด.ช.อุรุคณิร์  ค�าแหง, ด.ช.อรรถพล  เดชศร,ี ด.ช.วรัญชติ  กัดดามัน, ด.ช.สทิธโิชค  บุตรพรม, ด.ช.พรหมมนิทร์  สงิหรา
     แถวที่ 1   ด.ญ.วราพร  วงษ์ปลั่ง, ด.ญ.กฤษณา  ภู่ภูสทิธิ์, ด.ช.รพพีัฒน์  ยาโตปะมา, ด.ช.วาณัช  แถลงสัตย์, ด.ช.ปฏพิล  เกตุสุรยิวงค์, 
  ด.ช.ธนศิร  บุญปลูก, ด.ช.ณัฐพงศ์  ศรสี�าอาง, ด.ญ.สุภัสสรา  ปรชีา, ด.ญ.วนัชพร  บุบผาพฤกษ์
     แถวที่ 2   ด.ญ.วลัยกร  บุบผาพฤกษ์, ด.ญ.กัลยณัฐ  ตระกูลด,ี ด.ญ.ชนัญชดิา  กองทรัพย์, ด.ญ.อรวรา  ต้านภัย, ด.ญ.ภัทรพร  กุลศริ,ิ 
  ด.ญ.วภิาว ี เพ็ชรประเสรฐิ, ด.ญ.รนิรดา  สามพันพวง, ด.ญ.ปัทมพร  ปานเงนิ, ด.ญ.ภัทรกันย์  วรรณวงษา, ด.ญ.โชตริส  ประกอบแก้ว,  
  ด.ญ.ญาณศิา  โพธิ์แก้ว, ด.ญ.ฐติมินต์  เจยีมจรัสโชติ
     แถวที่ 3  ด.ญ.ธณาภรณ์  ไหวพรบิ, ด.ญ.วรียา  สทิธพิงษ์, ด.ญ.อสิรยี์  สทิธ,ิ ด.ญ.ชนติรา  เชื้อพลบ, ด.ญ.ณัฐชา  ไหวพรบิ, ด.ญ.พมิพ์ชนก  ธรรมสนทิ, 
  ด.ญ.วารรีัตน์  พัดจั่น, ด.ญ.สุกัญญา  ทพิย์ศักดิ์, ด.ญ.อารรีัตน์  เหลอืงอ่อน, ด.ญ.นฤมล  นารถมณ,ี ด.ญ.ธรรชนก  งอยจันทร์ศรี
     แถวสุดท้าย   ด.ญ.สุพชิชา  ไชยคุณ, ด.ญ.นศิาชล  แสนสนิชัย, ด.ญ.กานตมิา  คอยค�า, ด.ญ.รตนพร  หมั่นการ, ครูกรณาธปิ  ชณิวงษ์, 
  ครูพทิักษ์  จันทศิ, ครูวภิาวด ี เต็มพร้อม, ครูดารนิทร์  ชัยกจิวัฒนา, ด.ญ.ภูรชิญา   ภักดงีาม, ด.ญ.ณัฐกฤตา  ควรหา, 
  ด.ญ.ฐติาพร  แนวพะนา, ด.ญ.ปวรา  วอนเมอืง

       จากซ้ายไปขวา
        แถวบนสุด ด.ช.ภาณุพงศ์  ผาสุขยดื, ด.ช.อทิธฤิทธิ์  ปองความด,ี ด.ช.ธนกร  ปัญญาคุณ, ด.ช.พุฒนิันท์ ยังธโิต, ด.ช.อัครวนิท์  เนนิครี,ี    
  ด.ช.ฐติวิัฒน์  สุทธวิาร,ี ด.ช.คุณานนต์  ไสววรรณ, ด.ช.ภาณุภัท  แววมณ,ี ด.ช.สุกฤษฎิ์  ทองค�า, ด.ช.จริวัฒน์  จรยิเกรกิเกยีรต ิ 
        แถวที่ 1  ด.ช.กมลภพ  แซ่ตัน, ด.ช.ชวัลวชิญ์  ประสมวังทรัพย์, ด.ช.ธนกฤต  เพิ่มพูน,  ด.ช.วรพงศ์  สทิธวิงศ์, ด.ช.ภานุพงศ์ บ�าบัดทุกข์,     
  ด.ช.นพพล  นามเจรญิ, ด.ช.ตะวัน  งามแก้ว, ด.ช.จริเดช  สว่างฉาย, ด.ช.พรีพัฒน์  เช่นรัมย์, ด.ช.กติตภิพ  ตัง้ความเพยีร,   ด.ช.จริวุฒ ิ สวรรค์งาม
        แถวที่  2  ด.ญ.ธนภรณ์  ปีพมิพ์, ด.ญ.จาทัตยา  พวงเงนิ, ด.ญ.พัศรัศกุล  พึ่งฉ�่า, ด.ญ.นันทญิา  ผ่านด่าน, ด.ญ.ณชิากร  ประดษิฐ์อาภา, 
  ด.ญ.นฤภร  พวงงาม, ด.ญ.กรรณกิาร์  พวงแก้ว, ด.ญ.ณัฐพร  ปัดทุม, ด.ญ.แพรวา  ลาภสาร, ด.ญ.อชริญา  ค�านวนวทิย์,  ด.ญ.สุดา  คงปรชีา
        แถวที่ 3 ด.ญ.ณชิกุล มะลวิัลย์, ด.ญ.ภัสษอรณ์  เล้าอรุณ, ด.ญ.ปรญิญาภรณ์  เจยีรักสุวรรณ, ด.ญ.ญาดา  อรรถมงคลนาม, 
  ด.ญ.มุทติา  นุสาโล, ด.ญ.ธัญกร  พพิัฒน์ภานุวทิยา, ด.ญ.ธมวรรณ  เอี่ยมจร, ด.ญ.ธฤษวรรณ  หมั่นสมัคร, 
  ด.ญ.นันทกานต์  พนาสนธิ์, ด.ญ.ณชิากร  เอ็นดูราษฎร์, ด.ญ.มนัสนันท์  ปะสิ่งชอบ
        แถวที่ 4  ด.ญ.รัตตกิาล  การะเกตุ, ด.ญ.รตริัตน์  พึ่งวงศ์, ด.ญ.จรินันท์  สุวรรณโชต,ิ ด.ญ.สุจติรา  วงศา
        แถวสุดท้าย ครูอุษา  เหง้าเทศ, ครูขวัญใจ  ศรทีาพักตร์, ครูเบ็ญจพร  สัตย์อุดม, ครูยลลดา  เฟื่องเกษม, ครูดารนิทร์  ชัยกจิวัฒนา

ม.3/5ม.3/4

ม.3/5ม.3/3
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     จากซ้ายไปขวา
     แถวบนสุด ด.ช.สุทัศน์  ฉายไธสง, ด.ช.อนุกูล  เสพกลาง, ด.ช.พัชรพล  เพยีรพทิักษ์, ด.ช.ไกวัลย์  กล้าหาญ, ด.ช.ชัชพงศ์  วงศ์ประดษิฐ์, 
  ด.ช.สุรเชษฐ์  ประเสรฐิสายสทิธิ์, ด.ช.เกรยีงไกร  แซ่ตัง้, ด.ช.ศุภากร  สุธาพจน์
     แถวที่ 1 ด.ช.รัตนไพศาล  เสมาสว่าง, ด.ช.ธนวัฒน์  ค�าวงศ์, ด.ช.ปฏภิาณ  เชาวนะพงษ์, ด.ช.กติตคิุณ  หรุ่นเจรญิ, ด.ช.จารุพงศ์  ขวัญแก้ว,   
  ด.ช.ราชนาว ี พลเสน, ด.ช.ภาณุวัชร  ยั่งยนื, ด.ช.อรรถภูม ิ บุญยิ่งเหลอื, ด.ช.อัครวนิท์  อยู่ละ, ด.ช.ครษิฐ์  ไกรวาส
     แถวที่ 2 ด.ช.นวพรรษ  บดิานลิ, ด.ช.ณัฐวุฒ ิ บุญอาจ, ด.ช.ทนิภัทร  ประเสรฐิธรรม, ด.ช.นครนิทร์  ข�าขจร, ด.ช.วาทติ  บุญส่งเสรมิ,   
  ด.ช.เรอืงเดช  เสน่ห์, ด.ช.ธรีภัทร  เอี่ยมใจ, ด.ช.นธิ ิ ศรคี�าแหง, ด.ช.สุรกรชิ  หรรษภญิโญ, ด.ช.ชากร  แก้วโยธา
     แถวที่ 3 ด.ญ.สลลิทพิย์  บุญมาเสน, ด.ญ.ภัทรภร  พลเสน, ด.ญ.รัชนก  สุดสงวน, ด.ญ.ณัฐณชิา  บุญเกดิ, ด.ญ.ปิยะวรรณ  สมอโพรง,   
  ด.ญ.กัลยรัตน์  พมิพ์สอน, ด.ญ.ฐติริัตน์  สพรั่งผล, ด.ญ.ณัฐพร  ศรพรม, ด.ญ.ซันกตีาร์  ยาดอร์, ด.ญ.อาลเีชยี  เฟลสเต็ด
     แถวที่ 4  ด.ญ.กานต์ธดิา  กุศลรอด, ด.ญ.จริาพัชร  สุขเจรญิ, ด.ญ.พงศ์สุล ี เจรญิศกึษา, ด.ญ.เขมกิา  เชยีงทอง, ด.ญ.นันทติา  ผ่านพรม,   
  ด.ญ.ธนพร  เจรญิรื่น, ด.ญ.ชาลณิ ี อ�่าสอาด, ด.ญ.ชนาพร  หวังผล
     แถวสุดท้าย ครูอสิระ  อภิโิซ, ครูอศิรา  อศิรานุวัตร

    จากซ้ายไปขวา
    แถวบนสุด ด.ช.จริภัทร  สลายแผ้ว, ด.ช.ปรญิญาเอก  สมคดิ, ด.ช.กติตพิงษ์  สุค�าภา, ด.ช.รังสมิันต์  หนูน้อย, ด.ช.ณัฐยศ  โม้สา, 
   ด.ช.ศุภวชิญ์  รัตนาธรรม, ด.ช.ชนิวัตร  ทับน้อย, ด.ช.ธนากรณ์  ประไพสนธพิงศ์, ด.ช.ธนะพล  พวงจันทร์, ด.ช.ธรีพัฒน์  บัวสอน
     แถวที่ 1   ด.ช.ณัฐดนัย  ซื่อตรง, ด.ช.พเิชษฐ์  จักรวาฬนรสงิห์, ด.ช.สุรพัศ  คุ้มไพร,ี ด.ช.ธนพล  เชื้อนุกูล, ด.ช.ตนุภัทร  ราชนุวงษ์,
  ด.ช.วศิรุต  มานาค, ด.ช.วรพล  วงศ์ราษฎร์, ด.ช.วัชรกรณ์  เพยีรพทิักษ์, ด.ช.พัฒนชัย  ยั่งยนื, ด.ช.ธนกร  ขอร่ม
     แถวที่ 2   ด.ช.ณัฐพงษ์  ตัมพานุวัตร, ด.ช.อรรณพ ชุมพล, ด.ช.วชิติชัย  แสนสอน, ด.ช.รตกิรณ์  หริโิอตป์, ด.ช.จักรกฤษณ์  รวมหมู่, 
  ด.ช.ชนาธปิ  เมตตา,  ด.ช.ชนาธปิ  อนิทรวชิัย, ด.ช.รัชชานนท์  วงศ์คงด,ี ด.ช.ณัฐวุฒ ิ ศักดิ์วจิติร์เดชา, ด.ช.สันตภิาพ  อ่อนอุดม
     แถวที่ 3   ด.ญ.สุทนิา  หาญกล้า, ด.ญ.สุวพชิญ์  แป้นรนิทร์, ด.ญ.สุกัญญา  จันทร์ม,ี ด.ญ.บัณฑติา  แสนค�า, ด.ญ.วมิลรัตน์  นะราพันธ์, 
  ด.ญ.เยาวพา  ศรหีงษ์, ด.ญ.อตกิานต์  นกน้อย, ด.ญ.ธนีดิา  แก้ววัน, ด.ญ.ชลดา  บุญส่ง, ด.ญ.กฤษชนก  สุวรรณโชติ
     แถวที่ 4 ด.ญ.กันตชิา  มะลชิาต,ิ ด.ญ.โสภดิา  กองสุข, ด.ญ.ดวงอร  จูมทอง, ด.ญ.กัญชพร  ฆ้องศริ,ิ ด.ญ.วรัญญา  ช่างเหล็ก, ด.ญ.ปิยะวรรณ  ปราณนัทธี
      แถวสุดท้าย   ครูเฉลย  บุญช่วยเหลอื, ครูปนัศญา  เจรญิมาก

ม.3/5ม.3/5

ม.3/5ม.3/6
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   จากซ้ายไปขวา
   แถวบนสุด ด.ช.รัตนอ�าพล  รัตนวจิติร, ด.ช.กฤษณะ  บ�ารุง, ด.ช.ธนทัต  บุญญา,  ด.ช.วษิณุ  ศรภีพ, ด.ช.พรหมพริยิะ จติรทูล, 
  ด.ช.ศุภณัฐ  นันทวราพนชิกุล,   ด.ช.พงศ์พสนิ  มณสีาย, ด.ช.ปรญิญา  พูลสวัสดิ์, ด.ช.คณตินิ  ศรจีันทร์, ด.ช.นวพล  เอ็นดูราษฎร์,  
  ด.ช.ธราเทพ  มุกดาสนทิ, ด.ช.ธนวัฒน์  มาช่วย
   แถวที่ 1  ด.ช.ทัตพงศ์  ผสมทรัพย์, ด.ช.พรีณัฐ  เร่งร้อน, ด.ช.อัษฎา  จันทร์พราหมณ์, ด.ช.ธงชัย  สมอโพรง, ด.ช.วรีวุฒ ิ ว่องไว, 
  ด.ช.ชลธร  สุวรรณธาร, ด.ช.ปัณณวชิญ์  ยอดเพ็ชร, ด.ช.จักรพันธ์ สังวาลย์, ด.ช.เจษฎากร  ฟุ้งมาก, ด.ช.พุฒพิงศ์  ฤทธิ์เดช, 
  ด.ช.สริวชิญ์  เกษกุล, ด.ช.ธนโชต ิ โชคมิ่งขวัญ, ด.ช.ธนพัฒน์  ประกอบวัฒน์
   แถวที่ 2 ด.ญ.กัญญารัตน์  แซว่อง, ด.ญ.พรนภา  งามขุนทด, ด.ญ.กนกวรรณ  พานทอง, ด.ญ.นาราภัทร  ถนอมวงศ์, ด.ญ.ศริลิักษณ์  ต้นสาร,ี 
  ครูศรสีุดา  ฉลอง, ครูอนุพงศ์  ศริสิวัสดิ์,  ครูอธพิันธุ์  เหลอืงชัยชาญ, ด.ญ.สริาวรรณ  สนทิน้อย, ด.ญ.ศริปิระภา  สุขสอาด, 
  ด.ญ.มัทนพร  แน่นหนา, ด.ญ.กัญจนพร ไชยมงคล
   แถวสุดท้าย ด.ญ.พรนภา  วงษ์ภักด,ี ด.ญ.นภัสสร  กาญจนดุล, ด.ญ.กาญจนา  ยอดเสาด,ี  ด.ญ.พชิญาภา  ประสมทรัพย์, 
  ด.ญ.อรปรยีา  มุกดาสนทิ, ด.ญ.ชดิชนก  เงนิถา,  ด.ญ.ออรดา ทับทมิหอม, ด.ญ.กัญญาณัฐ  ตันตยิาพทิักษ์, 
  ด.ญ.สุชัญญา  ใจสะอาด, ด.ญ.ธวัลหทัย  ศกึษา, ด.ญ.เกตต์นภิา  ประคอง

   จากซ้ายไปขวา
   เเถวบนสุด  ด.ช.ศุภกติติ์  สามารถ, ด.ช.ภูวดล  รัตนภรณ์, ด.ช.คฑาวุธ  ไข่ตยิากุล, ด.ช.บุรนิทร์  ตัณยะสทิธิ์, ด.ช.รชตะ  วงศ์ศร, ด.ช.นาธาน  พานนนท์, 
  ด.ช.สัณห์พชิญ์  วลิัยเเลง, ด.ช.ชาตชิาย  ศรโียธา, ด.ช.สันตภิาพ  ดวงสุขประเสรฐิ,  ด.ช.ธนธรณ์  สนิทรัพย์, ด.ช.สุรเสกข์  จ�าเนยีร
   เเถวที่ 1  ด.ช.ชญบูรณ์  สมบูรณ์, ด.ช.ณัฐสทิธิ์  สุรกจิโกศล, ด.ช.ภญิโญ  ภักดงีาม, ด.ช.กติตพิงษ์  ชลูด, ด.ช.สธน  ก้อนทอง, 
  ด.ช.อานนท์  อภชิติวงศ์นุชติ, ด.ช.เอกพล  นามเกาะ, ด.ช.ธรีภัทร  ซื่อตรง, ด.ช. พชิญะ  ศรทีองค�า, ด.ช.ณัฐวุฒ ิ บุญส่ง, 
  ด.ช.จตุรงค์  บุญเหลอื, ด.ช.พนธกร  การด,ี ด.ช.ธนพนธ์  พุทธวารนิ, ด.ช.นภัสร์  ขันเเข่ง, ด.ช.วัชรพล  พูนสนอง
   แถวที่ 2 ด.ญ.ชนกิานต์  วงศ์เขาอ่อน, ด.ญ.อรสิา  ยิ้มอยู่, ด.ญ.กรรณกิาร์  ขุนทอง, ด.ญ.กนกพร  ฆ้องศริ,ิ ด.ช.กมลภพ  ตุ่มผะกา, 
  ครูจงกลน ี ปฏสิังข์, ครูทรงชัย  เย็นสนาน, ด.ช.บัณฑติ  ดวงแก้ว, ด.ญ.บัณฑติา  ส�าเร็จ, ด.ญ.มัณฑนา  เย็นฉ�่า, 
  ด.ญ.กรวรรณ  ศรัทธาผล, ด.ญ.ศยิากร  พรมมาโฮม
   แถวสุดท้าย  ด.ญ. สุธาทพิย์  ส่งศร,ี ด.ญ. กนกนภิา  ภญิโญ, ด.ญ. ณัฏฐวรรณ  กรติตครุ, ด.ญ. ณัฐกุล  ค�าต่อตัง้, ด.ญ. ชลธชิา  รัตนมาศ, 
  ด.ญ. ภชิชานกิาร์  ปลดิทุกข์ภัย, ด.ญ. นันท์นภัส  สายกล้า, ด.ญ. นันทยิา  งามวงค์, ด.ญ. ณชิาภัทร  เกดิศริิ

ม.3/7ม.3/7

ม.3/5ม.3/8
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จากซ้ายไปขวา
แถวบนสุด  ด.ช.ธนุรักษ์  บุญเสรมิวรรณ, ด.ช.อนิทัช  กระจ่างประทปี, ด.ช.นัฐภาส  ลาลัย, ด.ช.ภัทรพล  ธมิาทาน, ด.ช.นฤพนธ์  บุญยิ่งเหลอื, 
  ด.ช.กรวชิญ์  ส�าเนยีงด,ี ด.ช.พาทศิ  เจรญิผล, ด.ช.วรเมธ  เสยีงประเสรฐิ, ด.ช.สัมฤทธิ์  ถาวรวริยิะนันท์, ด.ช.วริุฬห์  ก้าวหน้ามกีจิ,  
  ด.ช.สริชิัย  เพยีรพริยิะ, ด.ช.ธนภัทร  คงสมบูรณ์, ด.ญ.แพรวา  มุ่งหมายกจิการ, ด.ญ.มนัสนันท์  แพทย์รักษา
แถวล่างสุด  ด.ญ.ปรวศิา  ปิ่นจอม, ด.ญ.มณฑกานต์  ใจด,ี ด.ญ.รุ่งทพิย์  ไชยสทิธอิุดมศักดิ์, ด.ญ.กฤตมิา  มัจฉา, ด.ญ.ธนพร  งามเสงี่ยม,
   ด.ญ.นนธชิา  เนยีรศริ,ิ ครูยศสนิ ี รุดดษิฐ์,  ครูศวิาพร  สุประพันธ์, ด.ญ.ธัญพร  มุกดาสนทิ, ด.ญ.ปการัง  เพชร์ฉ�่า, 
  ด.ญ.ศศ ิ ยวดยิ่ง, ด.ญ.พชิญธดิา  ยวงสะอาด, ด.ญ.นันทกานต์  เหลอืรักษ์, ด.ญ.พมิพา  บุญเสรมิ, ด.ญ.ศรินิภา  ปากน�า้

     จากซ้ายไปขวา
     แถวบนสุด  ด.ช.ธรีภัทร์  วงษ์ศลิา, ด.ช.ภวศิพงษ์ อดทน, ด.ช.ภูรณิัฐ  โชตพินัง, ด.ช.ชัชชล นริมานสกุลพงศ์, ด.ช.ปัญญวัฒน์  ฉัตรเวชชศาสตร์,  
  ด.ช.ณัฏฐพล  วัฒนธัชพงศ์, ด.ช.เมธาวนิ ใหญ่ไล้บาง, ด.ช.ณภพ  เชื้อเกตุ, ด.ช.ธนดล ใจชื้น, ด.ช.เมธา ดกีาร, ด.ช.ธาวนิ  จักวาฬนรสงิห์
  ด.ช.อภนิพ  อภญิญาชน, ด.ช.ศุกร์สริ ิตันตวิศิวกรรม
    แถวที่ 1   ด.ญ.ปัณฑติา  ลมิกุล, ด.ญ.กมลชนก แจ้งอรุณ, ด.ญ.สุนสิา  รัตนพงศ์, ด.ญ.ธารน�้า เครอืสนิธุ, ด.ญ.ณญาพร  จันทรส, 
  ด.ญ.ภูรดิา  พงษ์ส�าราญ, ด.ญ.ธมนวรรณ  ซื่อตรง, ด.ช.นราธปิ รื่นยาน, ด.ช.ภูรภิัทร  อุปนันท์, ด.ช.ฉัตรชนก พุ่มพา, 
  ด.ญ.ภัทราพร  วรเนตร, ด.ญ.ประสติา สทิธพิงษ์, ด.ญ.ศุภสุตา แกล้วกล้า, ด.ญ.ปุรมิปรัชญ์  เครอืวัลย์, ด.ญ.มารษิา วภิางกูร,   
  ด.ญ.กณกิา ปัญโญ
     แถวล่างสุด  ด.ญ.สุภารักษ์  นุชนวล, ด.ญ.สาธติา  จันทา, ด.ญ.ปุณยาภา ทองก้อน, ด.ญ.อสิยาภรณ์  กมลศริเิจรญิลาภ, ด.ญ.พริดาวรรณ ฟุ้งมาก,  
  ครูกัลยาณ ี หนูพัด, ครูอศิรา สัมมานติย์, ด.ญ.ศศริมณ์  พฤกษชาต,ิ ด.ญ.ณัฏฐณชิา  ค�้าจุน, ด.ญ.วราภรณ์ สะตะ, 
  ด.ญ.ณภัทร เจรญิรัตน์, ด.ญ.สุขุมาล ศุภธราวัฒน์

ม.3/5ม.3/9

ม.3/10ม.3/10
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ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ประจ�าภาคเรียนที่ 2/2561
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561  ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”  

ข้อมูลโดย ครูณัฐพล  ยมจนิดา

      จากซ้ายไปขวา 
      แถวบน ด.ช.ธนภัทร  มไีชย, ด.ช.ฐานพัฒน์  ค�้าจุน, ด.ช. พรีวชิญ์  วงศ์มา, ด.ช.วงศธร  วงศ์สมบัต,ิ ด.ช.ภูสษิฐ์  ลี้ไพโรจน์กุล, 
  ด.ช.ณัฐนันท์  พูลประดษิฐ์, ด.ช.ธนภัทร  จริกุลพล, ด.ช.ธรรศธรรม  คนงึเหตุ, ด.ช.อทิธเิทพ  มุกดาสนทิ, ด.ช.กมล  ตัง้สงบ, 
  ด.ช.พรีพล  งามเสงี่ยม, ด.ช.เดชาวัต  เจรญิมาก
      แถวที่ 1 ด.ญ.ร่มเกศ  ชูผกา, ด.ญ.ธนัชพร  จรวีัตร์, ด.ญ.อนันญา  มากมูล, ด.ญ.พมิพ์มารฎา  โตซาบายาช,ิ ด.ญ.ศริวิรรณ  แตงอ่อน, 
  ด.ญ.วศนิ ีพานชิย์, ด.ช.เอกฉัตร  พุ่มพา,  ด.ช.เดชาพล  เจรญิมาก, ด.ญ.ศุภสิรา  ไทยสวัสดิ์, ด.ญ.พณินภา เผยกลิ่น, 
  ด.ญ.ศริดา  บุญจันทร์, ด.ญ.กันต์ฤทัย  พาหะ, ด.ญ.แสงรว ี พุทธจักร
     แถวสุดท้าย     ด.ญ.นวรัตน์  ถงึรัตน์, ด.ญ.จดิาภา  วรรณศริ,ิ ด.ญ. ภัทราพร  ประมวล, ด.ญ.ปานชวีา ถนอมวงศ์,
  ด.ญ.เบญญาภา  รัตนาธนบด,ี ครูยอดหทัย  รศีรคี�า, ครูไอลดา  มงคลสุข, ด.ญ.ธนวรรณ  ทรัพย์สะสม, 
  ด.ญ.วารศิา  แสงอรุณ, ด.ญ.สุภัฏชกาญจน์  ศรเีบญจรัตน์, ด.ญ.สริาวรรณ  บุญส่งเสรมิ, ด.ญ.ณชิกานต์  คงคางาม

ม.3/11ม.3/11
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จากซ้ายไปขวา
แถวบนสุด   นายปุณณวชิญ์  รัตนคุณ, นายเมธา  รสสูงเนนิ, นายธนกฤต  สราญลักษณ์, นายภูวดล  พุ่มสุวรรณ์, 
  นายนนทภัทร  รัศพรมาลาหาญ, นายวันจักร ี เอ็นดูราษฎร์, นายยศกร  จริังกรณ์, นายพงศ์พล  ชาญด้วยกจิ
แถวที่ 1     น.ส.ธัญยธรณ์  พุ่มพวง, น.ส.จติตมิา  ค�้าจุน, น.ส.กชกร  บุญจันทร์, น.ส.ชัญญานุช  นามสนทิ, น.ส.ธัญชนก  มผีล,  
  น.ส.โชตริส  รื่นรมย์, น.ส.รุจเิรข  ผูกพันธ์, น.ส.วรรณวล ีธนาภรณ์ 
แถวที่ 2     น.ส.พันวรรษา  รุจริังสมิันตุ์กุล, น.ส.กรีฎ ี คงเจรญิ, น.ส.อภชิญา  บุญมา, น.ส.ณชิาภา  ศักดาเพชรศริ,ิ 
  น.ส.ณัฐพร  สุชัยทัศน์ศร,ี น.ส.ปภัทรศรา  อรัญวงศ์, น.ส.ปรารถนา  วานชิรัตน์, น.ส.ญาณัจฉรา  สมุทรครีี
แถวสุดท้าย   น.ส.ทพิย์ธัญญา  พึ่งวงค์, น.ส.สุธาทพิย์  พร้อมเพรยีง, น.ส.วรสิรา  เหลอืงลอง, ครูพรรณกิา  สุวรรณอ�าไพ, 
  ครูวษิณุ  กุณฑลบุตร, น.ส.พัชรพร  สทิธปิัญญา, น.ส.กมลากร  กล้าหาญ, น.ส.ภูรชิญา  ร่มเย็น

      จากซ้ายไปขวา
      แถวบนสุด   นายเอกด�ารง  ไตรรงค์, นายเกยีรตศิักดิ์  นกน้อย, นายอดศิร  มะลวิัลย์, นายอัครเดช  มั่งคั่ง, นายธนณัฏฐ์  อ�านวยบุษย์,
  นายอุกกฤษฏ์  จ�าปาโพธิ์, นายเฉลมิวุฒ ิ ด้วงอุไร, นายปรัชญ์  เจยีรักสุวรรณ 
      แถวที่ 1  นางสาวกนกวรรณ  อาตม์สกุล, นายศริชัช สุวรรณโชต,ิ นายยุทธณัฐ  ค�าแหง, นายวรวชิ  วรรณศริ,ิ นายภาณุพงศ์  บุญชู, 
  นายสุจนิต์  เสาวคนธ์, นายกรวรี์  กล้าหาญ, นางสาวบุญวลยี์  คุดฉา, นางสาวกชพร  วงษ์บ�ารุงจติร์
      แถวที่ 2  นางสาวยลลดา  เชื้อนุกูล, นางสาวณัฐมน  ปรากฏ, นางสาวพรชนัน  นาคเกษม, นางสาวพัสวี  สมคิด, นางสาวศศิวิมล  ท้าวผา,  
  นางสาวภัทรวด ี แซ่อึ๋ง, นางสาววชิญาดา  ราญรอน, นางสาวประกายฟ้า  บุญหลาย, นางสาวธัญชนก  โพธิ์ทอง
      แถวที่ 3  นางสาวภูสุดา  นิ่มสังกัด, นางสาวอรสิรา  มะลวิัลย์, นางสาวสุธดิา  หนาแน่น, นางสาวธัญสริ ิ สุทธสิถติย์, นางสาวชนาภา  สนเอี่ยม
  นางสาวศริลิักษณ์  มสีนิ, นางสาวกัลยรัตน์  เกลื้อนรัตน์, นางสาวทัศนยี์  เตมิต่อ, นางสาวแอนนา  สุทธจิักร, 
  นางสาวสุธาทพิย์  โชคทรัพย์ไพศาล, นางสาวจันทร์พมิพ์  เบญจศริิ
      แถวสุดท้าย  นางสาวศรินิภา  ล้อมเจรญิพงษ์, นางสาวจรีพร  ภญิโญ, นางสาวอัญชสิา  เจรญิมาก, นางสาวสริกิานดา  ใจผ่อง, 
  นางสาวมัทวัน  ศรภีักด,ี ครูสารภ ี จูงวศิาลชัย, ครูเอกรัฐ เอมเจรญิ, นางสาวเปมกิา  ส�าเร็จ, นางสาววศนิ ี ศริฟิองนุกูล, 
  นางสาวภาวนิยี์  มบีุญ, นางสาวขนกวรรณ  เนตรน้อย

ม.6/1ม.6/1

ม.6/2ม.6/2
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ม.6/3ม.6/3

ม.6/4ม.6/4

      จากซ้ายไปขวา
      แถวบนสุด     นายธนกร  ส�าเนยีงด,ี นายถริวัฒน์  เจรญิรื่น, นายพลวัต  ดเีจรญิไชยะกุล, นายวรวัฒน์  มลีาภ, นายนพรัตน์  บุญยิ่งเหลอื, 
   นายชนกันต์  วงศ์ผุดผาด, นายคณนิ  จงแจ้งกลาง, นายจักรกฤษ  อามาตย์มนตร,ี นายวงศธร  ตันตยิาพทิักษ์
      แถวที่ 1 น.ส.ศริพิร  ขอวจิติรไพศาล,  น.ส.นภัสสร  ค�าสทีา,  น.ส.กวสิรา  บุญมา, นายสกิจิ  กังกเวคนิ, นายเอกดนัย  แซ่ตัง้, 
  นายธนภัทร  แถลงสัตย์, นายธนวัฒน์  แซ่ฉั่ว, นายณัฏฐดล  แสนสุข,  น.ส.วชริญาณ์  สามารถ,  น.ส.ธัญญารัตน์  อวยชัย, 
  น.ส.วรางคณา  จันทร์พราหมณ์
      แถวที่ 2   น.ส.วาสนิ ี ปฏสิังข์,  น.ส.เกษณิ ี มั่งคั่ง, น.ส.ณชิกานต์  เพ็ญเสว,ี น.ส.สุพรรษา  เทพวงษ์,  น.ส.เบญจมาศ  เกตุวงศ์, 
  น.ส.ปัญจมะ  อุ่นตา,  น.ส.ธณติา  จันทร์หอม,  น.ส.ปัสสนา  หมั่นสมัคร,  น.ส.ฐานยิา  ทพิยอาภรสกุล,  
  น.ส.ณัฐนร ี วชริะเกยีรตคิุณ 
      แถวที่ 3   น.ส.กติตยิา  แม่นหมาย,  น.ส.ณัฐชยา  ตากมัจฉา,  น.ส.กัญญารัตน์  ใจใส,  น.ส.พรรณราย  เร่งร้อน,  
  น.ส.รักชนก  ลมิปรุ่งพัฒนกจิ,  น.ส.ณัฏฐณชิา  จันทร์อ�ารุง,  น.ส.กนกวรรณ  เกดิศริ,ิ  น.ส.ศรินิภา  เยอืกเย็น
      แถวสุดท้าย  น.ส.ภาสนิ ี สัมมะจารนิทร์,  น.ส.วรฤทัย  ศรสีุวรรณ, ครูวันเพ็ญ  คฤคราช, ครูอุษา  มะลคิ�า,  น.ส.ธันยพร  สร้อยทอง,  
  น.ส.นัยน์ปพร  บุตรด,ี  น.ส.รัตน์ตยิาพร  คล้อยแสง

       จากซ้ายไปขวา
       แถวบนสุด    นายณัฐนนท์  ศรนารายณ์, นายพรีะยุทธ  อภญิ, นายศราวุฒ ิ ฐติะฐาน, นายณัฐชนน  สมยศ, นายอศิรา  สมโภชน์,
  นายอรรถกร  ยี่ภู่, นายณัฐกุล  สุพรรณวงศ์, นายสุทธพิงศ์  ตรงชื่น, นายสปิปกร  สมชม, นายเดชาวัต  โชตแิสง
        แถวที่ 1      นายปิยวัฒน์  ปะสิ่งชอบ, นายปัณณวัฒน์  พุ่มพา, นายสหัสวรรษ  บ�าเพ็ญทาน, นายภลิพัฒน์  ถริประภาพร, 
  นายณัฐพล  คงประเสรฐิ, นายวรีภัทร  หริัญรักษ์, นายจารุกติต์  อุนารเิณ, นายชานนท์  ใจด,ี นายธนกฤษ  ถนอมวงค์,   
  นายจริายุส  บุญแฟง, นายธานัท  กติตบิุณยเดช
        แถวที่ 2     นายสหัสวรรษ  ถวลิ, นายธัชพล  วงศ์สุบนิ, น.ส.ธัญชนก  อยู่สุข, น.ส.อาทติยา  พานทอง, น.ส.จริาพร  พุกศร,   
  น.ส.เพ็ญพชิชา  ธนาบุตรปรยี์, น.ส.นลนิธร  สุขจติร์, น.ส.กนกวรรณ  ฆ้องวงศ์, น.ส.สุดารัตน์  เมฆวณชิย์นุช, 
  น.ส.จารุวรรณ  แสนสุข, น.ส.ภคนันท์  รัตนธรรม, น.ส.พัชราภา  ผลประดษิฐ์, นายต่อวงศ์  ตุ้ยวงศ์, นายศวกร  ศลิปวานนท์
        แถวที่ 3     น.ส.ธนธรณ์  ใจมัน, น.ส.วรศิรา  แสงมณ,ี น.ส.ธนภรณ์  คนฑา, น.ส.กานต์ธดิา  ทองม,ี น.ส.สุชาวด ี มณวีงศ์, 
  น.ส.ฟารดีา  สุรนิทร์, น.ส.ขวัญฤทัย  กฤษณสุวรรณ, น.ส.นราวรรณ  ดวงฤทธิ์, น.ส.ณชิกานต์  แก้วอ่อง, น.ส.ศลุตา  รัตนวจิติร
        แถวสุดท้าย ครูนันทพร  เตศริ,ิ ครูจุฑามณสีนิ  สนทิพทิักษ์สนิธุ
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ม.6/5ม.6/5

ม.6/6ม.6/6

       จากซ้ายไปขวา
       แถวบนสุด  นายณัฐวทิย์  คงคะคดิ, นายกติตศิักดิ์  ศริธิรรม, นายปณธิาน  วรัญชติ, นายรุ่งนริันดร์  จันทมาศ, นายสุพจน์  ส�าเร็จกจิ,   
  นายชาญชล  ฟีสเชอร์, นายไกรวชิญ์  อนิทรักษา, นายพงศธร  สร้อยเสรมิทรัพย์, นายศักดิ์ศริ ิ ศริโิสภา
       แถวที่ 1  น.ส.กมลฉัตร  สุขเกตุ, น.ส.ชนภัคสรณ์  อนิทร์สุดชัย, นายวทิยา  วงศ์สุบนิ, นายพันธกานต์  เกษรเจรญิ, นายธนธรณ์  สตภูมนิทร์,  
  นายณัชพล  แก้วพริ้งเพรศิ, นายอนุวัฒน์  คงกะพันธ์, นายสุกฤษฎ์  เจรญิวงศ์, น.ส.ธัณยมัย  มุกดาสนทิ, น.ส.พัชราภรณ์  พนมเพลงิ
       แถวที่ 2  น.ส.ณชิกานต์  ทรงวศนิ, น.ส.จอมขวัญ  ระวัง, น.ส.รุจริดา  วงษ์หาพมิพ์, น.ส.พรลภัส  ทองเปรม, น.ส.จติรา  บุญชู, 
   น.ส.เกวลนิ  เล็กใจซื่อ, น.ส.กาญจนา  เสาะแสวง, น.ส.พทิยาทาดา  จักรอะโน, น.ส.หฤทัย  เหล็กเพ็ชร, น.ส.ศศนิา  บุญมา
       แถวที่ 3  น.ส.พรกมล  ศรทีอง, น.ส.นฤมล  นารถมณ,ี น.ส.ปาลติา  ลอืชัยราม, น.ส. ผาณติา  มั่งคั่ง, น.ส.ธัณชนก  บุญยั่งยนื, 
  น.ส.สุมาล ี เหลอืงลอง, น.ส.ธารารัตน์  นสิัยมั่น, น.ส. ศริริัตน์  พลเวยีง, น.ส.กัลย์กมล  โต๊ะช้าง
       แถวสุดท้าย  น.ส.อาทติยา  สังข์แก้ว, น.ส.ฐติริัตน์  ศริเิลศิ, น.ส.กรรณกิาร์  เกณฑ์พล, ครูศศธิร  ประเสรฐิสุขสันต์, ครูวันด ี อรัญวงศ์, 
  น.ส.โยธกิา  โสภา, น.ส.กฤตพร  ใจห้าว, น.ส.สุพัตรา  อามาตรมนตร,ี น.ส.ธมลวรรณ  กองทรัพย์

     จากซ้ายไปขวา
     แถวบนสุด      นายอธพิงศ์  แกล้วกล้า, นายภานุเดช  วงษ์ทพิรัตน์, นายกติตพิศ  เจรญิขวัญ, นายณรงศักดิ์  แนมนลิ,
  นายจริัฏฐ์  สุวรรณโชต,ิ นายศรัณยพัชร์  ไข่ตยิากุล, นายขวัญชัย  ถวลิ, นายภาณุพงศ์  เจรญิรื่น, นายชนิวัตร  วริยิะกจิ
     แถวที่ 1        น.ส.เจนจริา  บุญนมิติร,  น.ส.อรณชิา  ตัง้เจตนาภริมย์, นายธนายุ  วงค์เกี่ย, นายณัทกฤต  บุญณกีจิ, 
  นายปฏภิาณ  ชนะค้า, นายพงษ์พัฒน์  มุ่งต่อกจิ,  น.ส.นติศรา  ชาญด้วยกจิ,  น.ส.ฐติาพร  รัตนวจิติร
     แถวที่ 2       น.ส.กนกพรรณ  ศรรีักษา ,  น.ส.ณัฎฐณชิา  พุทธมินตร,ี  น.ส.จดิาภา  ทองหล่อ,  น.ส.บุญสติา  เนยีมทอง,  
  น.ส.อารรีัตน์  พลศรษีะ,  น.ส.กาญจนศริ ิ สนทิเหลอื,  น.ส.ประภัสสร  สงวนพมิพ์,  น.ส.อรสิรา  บ�ารุง,  
  น.ส.สุจติรา  เชื้อสงิห์,  น.ส.เกตุมณ ี หล�าศริ,ิ  น.ส.วชิน ี เกดิกอง
     แถวที่ 3        น.ส.ฐติริัตน์  หติะรัตน์,  น.ส.ธัญสุดา  เจรญิอนิทร์พรหม,
     แถวสุดท้าย    น.ส.สริยิากร  เย็นฉ�่า,  น.ส.ณฐณิ ี สขีาว,  น.ส.กัญญารัตน์  วงศ์ตรุษ, ครูคเณศ  นามนัย, ครูจักรพงษ์  แช่มเมอืงปัก,   
  น.ส.ชลติา  รื่นรมย์,  น.ส.ชญากานท์  ครีเีขตต์,  น.ส.โขมพัสตร์  เผื่อนโชต,ิ น.ส.ศศธิร  พลูเปี่ยม 
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ม.6/7ม.6/7

ม.6/8ม.6/8

   จากซ้ายไปขวา
    แถวบนสุด   นายสรศักดิ์  มั่งคั่ง, นายณัฐชนน  ชนะพงศ์สุนทร, นายรัชชานนท์  ปกต,ิ นายธนพงษ์  เกษรเจรญิ, 
  นายมุจลนิท์  ปรกึษา, นายณภัทร  เหมอืนโพธิ์, นายจริกติติ์  ตรกึหากจิ
    แถวที่ 1   น.ส.กมลวรรณ  ศรวีะรมย์, น.ส.วลัยพรรณ  โฆษะเตชากูล, น.ส.ณชิารยี์  ตัง้ใจด,ี น.ส.ญานกิา  ลาภผล,  
  น.ส.จนิดา  หวานเสนาะ, น.ส.วาสนา  พึ่งฉ�่า, น.ส.จติราภา  ชาเหลา, น.ส.ฐติาภา  ดวงดาว, น.ส.ศรนีวล  กาญจนโกศล
    แถวที่ 2   น.ส.ทพิวรรณ  คงมนต์, น.ส.ภรันดา  ศรโีพธิ์, น.ส.สุภัสสรา  บ�ารุง, น.ส.อนันดา  โพธสิาร, น.ส.  อาภาภัทร  พูลพพิัฒน์, 
  น.ส.กัญญ์ญาณัฐ  พรศริเิจรญิลาภ, น.ส.อรสิรา  งามเสงี่ยม, น.ส.ดวงฤทัย  ประกอบเกื้อ,  น.ส.พมิพ์ชนก  สว่าง
    แถวที่ 3   น.ส.จริาพร  เหลี่ยมมณ,ี น.ส.ศศธิร  เปรมกมล, น.ส.ณชิาภัทร  รุจวิงศ์, น.ส.ธนพรรษ  วงศ์จันทร์, 
  น.ส.อภวิรรณ  สนทิกุล, น.ส.พรกมล  รุจวิงศ์, น.ส.กานตมิา  ทรัพย์ประเสรฐิ 
    แถวสุดท้าย   ครูสุรัสวด ี  สุขยิ่ง, ครูวทิยา  เกาะสกุล, ครูสุภาพรรณ   เวชศรี

      จากซ้ายไปขวา
      แถวบนสุด  นายธรีพัฒน์  แสวงผล, นายกติตธิัช  ใจเย็น, นายปองภพ  วงศ์คงด,ี นายปุณพจน์  วงศ์คงด,ี นายสุพชิชา  ไกรทอง, 
  นายปณวัตร  ศรสีง่า, นายธเนศพล  เชื้อวงศ์, นายอภสิทิธิ์ ถนอมทรัพย์, นายศุภักษร ขุนด่านซ้าย, นายณัฐกฤต อยู่สุข  
      แถวที่ 1  นายภูรภิัทร  รัตนเกตุ, นายธนโรจน์  ขาวแพร, นายกฤตภาส  สวัสดภิาพ, นายเต็ม  วรรณูปถัมภ์, นายศุภวชิญ์  โอทาน, 
  นายวัชระ  สงิห์ฉาดฉาน, นายนพรัตน์  ภู่ระหง,นายทักษณิ  ลี้ไพโรจน์กุล
      แถวที่ 2  นายเศรษฐพงศ์  งามด,ี น.ส.เกศนิ ี พุทธศร, น.ส.กนกพร  สุทธสิถติย์, น.ส.ดุษฎ ี วทิยศักดิ์พันธุ์, น.ส.กัญญาภัค  แสงมณ,ี  
  น.ส.ณัฐณชิา  ตุนแสน, นายรณกฤต   เหล็กเพ็ชร
      แถวที่ 3  น.ส.มลสุดา  พานทอง, น.ส.ฐติวิรรณ  รัตนพงศ์, น.ส.พรทพิา  ศรโีสภา, น.ส.ธนติา  ช่างตกแต่ง, น.ส.ณัฐกุล  มณฉีาย
      แถวสุดท้าย น.ส.ศริลิักษณ์  พวงพ,ี น.ส.ณัฐรด ี แจ้งจ�ารัส, น.ส.ชมพูนุท  ประเสรฐิพรหม, ครูอังคณา  อนิทรเพชร, ครูอัจฉรยิา พุทธเวช,  
  น.ส.ณัฎฐธดิา  ทองก้อน, น.ส.วรัชยา  วงศ์มาก,น.ส.ภัทธวรรณ  ทองดี
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ม.6/9ม.6/9

ม.6/10ม.6/10

     จากซ้ายไปขวา
     แถวบนสุด   นายพุทธนิันท์  ตันตระกูล, นายอดศิร  ปั้นก้อง, นายนริชน  วริยิะนาวนิ, นายธรรมรัตน์  วรรณบุตร, 
  นายนันทวัฒน์  สะอาด, นายพงศกร  โฉมศริ,ิ นายรชานนท์  เพชรชม, นายฐติกิรณ์  ประไพสนธพิงศ์
     แถวที่ 1   นายเอกว ี พลเสน, นายจักรนิ  คุ้มหอม, นายสหัสวรรษ  ส�านักวชิา, นายปรชีา  เอี่ยมทมิ, นายณฐกร  ฟั่นปั๋น, 
  นายคุณากร  อยู่คง, นายหฤษฎ์  โพธชิัย, นายเกษมสันต์  ดคีง, นายอัมพรชัย  เมฆอรุณ
     แถวที่ 2   นายกนต์ธรี์  วงศา, นายเจษฎา  โพธาราม, น.ส.ปวณีา  นยิรัตน์, น.ส.สุธมินต์  เบญญาพันธุ์, น.ส.ศศธิร  กุณาศล,   
  น.ส.สุพรรณ ี  พันธุ์บุตร, น.ส.จดิาภา  กองสุข, นายธนพนธ์  ขวัญยนื, นายศักย์ศรณ์  ปกรโรจนโยธนิ
     แถวสุดท้าย   น.ส.จริัชญา  ศรชีะเอม, น.ส.เบญจรงค์  กตัญญู, น.ส.จารุวรรณ  กางกัน้, ครูธวัชชัย  พร้อมพรม, ครูชวนพศิ  วงศ์คช,  
  น.ส.จริาพร  ภักดงีาม, น.ส.ทติาวรี์  กอบสุข, น.ส.บัณฑติา  จ�าลอง

       จากซ้ายไปขวา
       แถวบนสุด   นายขจรศักดิ์  ร�าภา, นายพจนกร  เลศิสุวรรณ, นายฉัตรมงคล  ศรแีก้ว, นายภูมลิักษณ์  ดอกไม้, นายวรากร  ขวัญลอืชา,  
  นายกติคิุณ  ศรมีุงคุณ, นายนนทกร  ถมปัตย์, นายไกรสร  ส่งศรี
       แถวที่ 1     น.ส.บุรัสกร  ธรรมสนทิ, น.ส.ชัญญา  พัดทมิ, น.ส.ชลลดา  แสนสุธรรม, น.ส.สุดารัตน์  คงคางาม, น.ส.นรนิรัตน์  มากเจรญิ, 
  น.ส.จันจริา  ปลื้มเกษร, น.ส.กนกพร  มลีาภ, น.ส.หัสยา  รัตนวจิติร
       แถวที่ 2     น.ส.พรีนันท์  สุขศลิป์, น.ส.นภัสสร  สมอโพรง, น.ส.ภัทรวด ี ครีเีขตต์, น.ส.นภัสสร  บุญให้, น.ส.ยุวด ี สันตตพิงศ์, 
  น.ส.พรกนก  พวงสงวนทอง
       แถวสุดท้าย   น.ส.อรนันท์  รุจริเศรษฐกุล, น.ส.อรยิาภรณ์  จันทร์พงศ์, น.ส.อรวรรณ  วงศ์อยู่, ครูยิ่งยศ  เริ่มศร,ี ครูอาร ี บัวคุ้มภัย, 
  ครูสุภัทรพงศ์  รวงผึ้งรุ่งโรจน์, น.ส.ยุวด ี ละสา, น.ส.วรัญญา  ยนิด,ี น.ส.ปัณฑารยี์  มลีาภ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้

ข้อมูลโดย ครูสุปาณ ี อนิองการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย ประจ�าปีการศึกษา 2561

ติวภาษาไทย ประจ�าปีการศึกษา 2561

1.  คัดลายมอื ระดับ ม.1-ม.3
2.  วรรณกรรมพจิารณ์ ระดับ ม.1-ม. 3
3.  พนิจิวรรณคด ีระดับ ม.1-ม. 3
4.  พนิจิวรรณคด ีระดับ ม.4-ม. 6
5.  เรยีงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.1-ม. 3
6.  ท�านองเสนาะ ระดับ ม.1-ม. 3
7.  ต่อค�าศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.1-ม. 3
8.  ต่อค�าศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.4-ม. 6
9.  หนังสอืเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม. 3
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เป็นวทิยากรค่ายเด็กไทย
ใส่ใจหลักภาษา 

ณ โรงเรยีนบ้านบงึ 
“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

ค่าย O-NET GAT เชื่อมโยง 



การแข่งขันจัดสวนแก้ว
รางวัลเหรยีญทอง 
นักเรยีน น.ส.กมลลักษณ์ ภักดงีาม, น.ส.ชุตกิาญจน์ พานทองและ
น.ส.สุชาวด ีวรรณศริ ิ  ครูผู้ฝึกสอน ครูธรีะชัย ชุ่มชื่นและครูพลศักดิ์  ศริริัตน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เกษตรคอมพิวเตอร์

         การสร้างเกมสร้างสรรค์จากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 เหรยีญทอง 
นักเรยีน  1. นางสาวนุชนาถ แพทย์รักษา
 2. นางสาววภิาพร สุขส�าราญ
ครูผู้ฝึกสอน   ครูบุญส่ง พุ่มบาน  และครูทรงชัย เย็นสนาน

ผลงานการแข่งขันกิจกรรม คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ 

(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)

        ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 เหรยีญทอง อันดับ 4 
ในงามหกรรมความสามารถทางศลิปหัตถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรยีน ปีการศกึษา 2561 ระดับชาต ิ(ภูมภิาค ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา 
วันอาทติย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรยีน ภ.ป.ร.ราชวทิยาลัยฯ จ.นครปฐม 
นักเรยีน   1. นายอชริวชิญ์ บุญแต่ง ม.5/3  
              2. นายสุวจิักขณ์ พงศาหริัญ ม.5/4    3.นายนว ภญิโญ ม.5/5
ครูผู้ฝึกสอน   ครูเอกรัฐ เอมเจรญิฅ และครูทรงชัย เย็นสนาน
                  ครูศมานนท์ ปาลสุทธิ์/ครูวกิร รัตนบดี

ข้อมูลโดย  ครูวรรณภิา  สมุทรสนิธุ์

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ
(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)
การแข่งขันจัดสวนชื้น รางวัลเหรยีญทอง 
นักเรยีน  ด.ญ.นววรรณ อายุโย, ด.ช.เทพพทิักษ์ เสนารักษ์ และ
             ด.ช.วันชนะ งามสุวรรณ์
ครูผู้ฝึกสอน ครูธรีชัย  ชุ่มชื่นและ
ครูจุฑามณสีนิ  สนทิพทิักษ์สนิธุ

อุตสาหกรรม
การแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตใินท้องถิ่น 

รางวัลเหรยีญทอง 
นักเรยีน   ด.ช.เอกพล  นามเกาะ,  ด.ช.ณัฐวุฒ ิ เย็นฉ�่า
          และ ด.ช.ลอีองคลอด  เดวคิ
ครูผู้ฝึกสอน  ครูพรีะ  วงศ์คงด ี และครูอนุพงศ์  ศริสิวัสดิ์

คหกรรม

ครูคอมพวิเตอร์
เข้าอบรมการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
ภาคตะวันออก (EEC) หลักสูตร AI 
ณ ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา และ ม.บูรพา 
ตลอดเดอืนธันวาคม 2561 

รายการแข่งขันท�าอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 
รางวัลเหรยีญทอง ระดับภาค จ.นครปฐม

ครูผู้ฝึกสอน ครูเบ็ญจพร  สัตย์อุดม และครูจุฑารัตน์  เบญจามฤต

รายการแข่งขันท�าอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 รางวัลเหรยีญเงนิ 

ระดับภาค จ.นครปฐม
ครูผู้ฝึกสอน  ครูเบ็ญจพร  สัตย์อุดม

และครูจุฑารัตน์  เบญจามฤต

รายการแข่งขันท�าอาหาร 
น�้าพรกิ ผักสด เครื่องเคยีง ม.4-ม.6

รางวัลเหรยีญทองระดับภาค จ.นครปฐม
ครูผู้ฝึกสอน ครูเบ็ญจพร  สัตย์อุดม

และครูจุฑารัตน์  เบญจามฤต
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ข้อมูลโดย  ครูวรางคณา  ทางทอง

กิจกรรม English on The Road 2018
ร่วมกับบริษัท Lau Teng Media Co.,Ltd.

วันพุธที่ 12 ธันวาคม  2561

กิจกรรมค่ายศิลปะและวัฒนธรรมจีน 
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561

กิจกรรม Christmas 2018
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561

กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
งานเปิดบ้านเหลือง-แดง  “Klang Open House”

ประกอบด้วยกิจกรรม
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1. การแข่งขันกีฬา Street Basketball

2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

3. การแข่งขัน  ROV

4. การแข่งขันทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

งานวันปีใหม่ ของโรงเรียน
ประกอบด้วยกิจกรรม

1. การแข่งขันกีฬาเปตอง   2. การแข่งขันกีฬาแชร์บอล   3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่ 40

“นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”เข้ารอบที่ 2

        นักเรียน   1. นางสาวธัญสิริ  สุทธิสถิตย์  ม.6/2
       2. นางสาวเจนจิรา  บุญนิมิตร  ม.6/6
        ครูผู้ฝึกสอน  นายเฉลย  บุญช่วยเหลือ

งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)

กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 

(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

         นักเรยีน  1. เด็กหญงิสุวภัทร   สุวรรณโชต ิ ม.3/1
  2. เด็กหญงิอชริญา   สวรรค์ขวัญ  ม.3/1
     ครูผู้ฝึกสอน   นางสาววภิาวด ี  เต็มพร้อม

            นักเรยีน  1. นางสาวบงกช   สิ้นเคราะห์  ม.4/1
  2. นางสาววาร ี  คมข�า  ม.4/1 
            ครูผู้ฝึกสอน   
  นางสาวนภิาพร   ศริเิจรญิ
   นายณภัทร   เหลอืงเจรญิ

งานมหกรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก)

กิจกรรม ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้รับรางวัล เหรียญทอง



klaeng Game 
 14-16 พ.ย.61

ท�ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 2562

รอบรัว้
เหลอืง-แดง

อบรม QR code  18 พ.ย.61
ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

กิจกรรมวันครูขอบคุณงานจราจร

 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา
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รอบรัว้
เหลอืง-แดง
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กิจกรรมวิชาการเปิด
บ้านเหลือง-แดง

“Klaeng Open  House 61” 




