
รายชื่อศิษยดีเดน เนื่องในงานครบรอบ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”  
๑.  นายสวาง จันทรพราหมณ
๒.  นายสะอาด  ถนอมวงศ
๓.  จ.อ.ดร.อรัญ  วงศสรรค
๔.  นายพิพัฒน  รัตนภรณ
๕.  นายวิทูร  บุญยิ่ง
๖.  นายองอาจ  ลายลักษณศิริ
๗.  นายวิทยา  พิสุทธิทรัพย
๘.  นายพินัย  วนิชรัตน
๙.  นางสาวภิรมย  โลงจิตร
๑๐.  นายประภา  ควรหา
๑๑.  นายพงศอินทร  บุรารัตนวงศ
๑๒.  นางหัทยา  รัตนวิจิตร
๑๓.  นางศรีอัมพร  สิทธิพงศ
๑๔.  นายมานพ  บํารุง
๑๕.  พระอธิการประพัส  ฐิตมโน
๑๖.  นายวิศัลย  ไชยาพรพรรณ
๑๗.  นายอนุสรณ มุกดาสนิท
๑๘.  นายวิชัย  วงศทิม
๑๙.  นายสุกฤษฏิ์  นิรุตติศาสตร
๒๐.  นายอํานวย  หมั่นสมัคร
๒๑.  นางสาวศิริพรรณ จันทรพราหมณ
๒๒.  นายโนชญ  ชาญดวยกิจ
๒๓.  นายสมโรจน  ปาลสุทธิ์
๒๔.  นายบุญเกียรติ  บุญชวยเหลือ
๒๕.  นางสาวทิพวรรณ  สุสิวงศ
๒๖.  นายวิรัช  สุวรรณโชติ

๒๗.  นายประกอบ  พรอมเพรียง
๒๘. นายสายันต  ขาวผอง 
๒๙.  นายพลสิงห  แสนสุข
๓๐.  จ.ส.อ.เสนีย ดํารงคนาวิน 
๓๑.  นายอุดร  ขัดเกลา
๓๒.  นายบุญชวย  เครือวัลย
๓๓.  นายปญญา  เสนห
๓๔.  นายไกรวิทย ไชยาพรพรรณ
๓๕.  ดร.พิภพ  นามสนิท
๓๖.  นายทิวัฒน  รัตนเกตุ
๓๗.  นายนิพนธ  เจริญวงศ
๓๘.  นางณัฐรดี  โพธิ์ทิพย
๓๙.  นายคเชนทร  แจมใส
๔๐.  นายขจร  สุสิวงศ
๔๑.  นายณรงค  วิริยะกิจ
๔๒.  นายวิชิน  รัตนคุณ
๔๓.  นายนฤดม  วิทยศักดิ์พันธุ
๔๔.  นายสมพงษ  จูงวิศาลชัย
๔๕.  นางวนิดา  อุยพานิช
๔๖.  นายพีรณัฐ  รัตนวรโอภาส
๔๗.  นายวิโรจน  เทพพิทักษ
๔๘.  นายสันธาน  สรอยสําโรง
๔๙.  นายธงชัย  วนิชรัตน
๕๐.  นายอดิศักดิ์  รื่นรมย
๕๑.  ดร.ปรานอม บํารุง
๕๒.  นายโอแชล  พรอมเพรียง
๕๓.  วาที่รอยตรีประชา  พรชัยกุล

๕๔.  นายวีรไชย  กิจชัยสวัสดิ์ 
๕๕. นายนพดล  แสงวิลัย
๕๖.  นายชาตรี  มีบุญ
๕๗. นางวันเพ็ญ  คฤคราช
๕๘.  นางอัญชลี  สารสุวรรณ
๕๙.  นางอัญชลี  อิสสรารักษ
๖๐.  นายสาคร  เจริญกัลป
๖๑.  นายหัสภูมิชัย  ทับทิม
๖๒.  นายวิชัย  เจริญเมือง
๖๓.  พ.ต.ท.นิรันดร มุกดาสนิท
๖๔.  นางขําจิตร  วุฒิศักดิ์
๖๕.  นายวิสูตร  อุดมพฤกษชาติ
๖๖.  นายอํานวย  สําเร็จ
๖๗.  นายโอฬาร  บุญมี
๖๘.  นางอุไร  บัวหลวง
๖๙.  รศ.ดร.รังสรรค  วงศสรรค
๗๐.  พ.ต.ท.สาธิต  สุวรรณโชติ
๗๑.  นายศักดา  สรรเสริญ
๗๒.  นายสันติ  มุกดาสนิท
๗๓.  นางสาวรัสรินทร  กิจชัยสวัสดิ์
๗๔.  นางสาวพัฒนนรี  ชางเหล็ก
๗๕.  นายปรีชา  สรรเสริญ
๗๖.  วาที่เรือตรีธงชัย  บุญกอเกื้อ
๗๗.  นายสุรพงษ  บุญชวยเหลือ
๗๘.  พันเอกชุติพนธ  อภิญ
๗๙.  พ.ท.นวินสิรภัทร  มหาวิเชียรบดี
๘๐.  นายปรีชา  นาคศิริ

รายชื่อผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียน เนื่องในงานครบรอบ ๑๐๐ ป  โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
๑. นายพิทักษ เจียมพิรุฬหกิจ
๒. นางอัจฉรา เจียมพิรุฬหกิจ
๓. นายมนัส  ชื่นกลิ่น
๔. นายพรศิลป  สิทธิไชย
๕. นายสมนึก  คฤคราช
๖. นางสุพัสตรา  มนตประสิทธิ์
๗. นางวินลี่  คําแหง

๘. นายวิชัย  วรโรจนศิริ
๙. นายชาคร  ลี้ไพโรจนกุล
๑๐.  นางนวลทิพย  วรโรจนศิริ
๑๑.  นางสาวนิสารัตน  ปยะณัตดิ์พูล
๑๒.  นางขมาพร  ใจบุญ
๑๓.  นางกาญจนา  จิตรเอื้ออารียกุล
๑๔.  นางสาววิไลวรรณ  ปลื้มภักดี

๑๕.  นางกิ่งกาญจน  กุสสลานุภาพ
๑๖.  นางปรีดา  ยันตเจริญ
๑๗.  นายวิทยา  ปธานราษฎร
๑๘.  นางอารีย  ปธานราษฎร
๑๙.  นายปกรณวิศว ปตถา
๒๐.  นายธงชัย  กสิกรรม
๒๑.  นางสมประสงค  เจริญรื่น 
๒๒.  นางประชิด   ชินราช

๕๙. นายจารุวัฒน สุนทรเวชพงษ 
๖๐. นายเสริมศักดิ์ การุญ
๖๑. นายแพทยบัญญัติ เจตนจันทร
๖๒. นายสมชาย  จริยเจริญ
๖๓. สมาคมพุทธศาสตรสงเคราะห
     อําเภอแกลง
๖๔. นายบรรเจิด นางวารุณี  หนูนอก

รายชื่อผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียน  เนื่องในงาน ๙๖ ป โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”(ตอ)

๔๓. นางสาวกนิษฐา  หลวงอาสา
๔๔. นายสุวรรณรัตน นาคภักดี 
๔๕. นางพรพิมล มุกดาสนิท
๔๖. นายพิภพ นามสนิท
๔๗. นายมนตรี คนเล
๔๘. นางสาวพันทิพา ชายหาด
๔๙. นางสินียภรณ ยั่งยืน
๕๐. พลโทฉลอม วิสมล

๕๑. พลเอกไพศาล กตัญู
๕๒. นายอารมณ มุกดาสนิท
๕๓. นายวิทิต ลาวัณยเสถียร
๕๔. นายวิโรจน กังสวนิช
๕๕. นายวิลาศ พรอมเพรียง
๕๖. พระราชสิทธินายก  
๕๗. พระครูสิริภาวนานุโยค  
๕๘. นายปยะ ปตุเตชะ

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๒๑



 นายสวาง จันทรพราหมณ

ศิษยเกาดีเดนวาระ ๑๐๐ ป
รุน ๑๙/๒๔๗๘ จบ ม.๒ ป พ.ศ.๒๔๗๙ 

นายสวาง  จันทรพราหมณ อดีตอาจารยใหญ โรงเรียนบานสองสลึง
นักกีฬาผูสูงอายุ ระดับเอเชีย จากการแขงขันท่ีประเทศจีน ไดรางวัล ๔ เหรียญทอง พ.ศ.๒๕๖๐ (อายุ ๙๗ ป)  
การแขงขันไดเขารวมการแขงขันกีฬาผูสูงอายุชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 
๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ลงแขงขันในรุนอายุ ๙๕-๙๙ ป รายการที่ลงแขงขันมี ๓ รายการ ดังนี้ 

      ๑. ทุมนํ้าหนัก สถิติ ๕.๐๙ เมตร(ทําลายสถิติเอเชีย)

 ไดเหรียญทอง

      ๒. วิ่ง ๑๐๐ เมตร สถิติ ๒๙.๑๒ วินาที 

ไดเหรียญทอง

      ๓. วิ่ง ๒๐๐ เมตร สถิติ ๑.๐๘.๖๗ นาที ไดเหรียญทอง

และไดรับการคัดเลือกไปแขงขันกรีฑาผูสูงอายุ ชิงชนะเลิศ

แหงเอเชีย ครั้งที่ ๒๐ ที่เมืองลูเกา สาธารณรัฐ-

ประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๔-๒๘ กันยายน ๒๕๖๐           

ไดลงแขงขันในรุนอายุ ๙๕-๙๙ ป รายการที่ไดลงแขงขัน

มี  ๔ รายการดังนี้

      ๑. วิ่ง ๑๐๐ เมตร สถิติ ๒๕.๑๐ วินาที (ทําลาย

สถิติเอเชีย) ไดเหรียญทอง

      ๒. ทุมนํ้าหนัก สถิติ ๔.๘๙ เมตร (ทําลายสถิติ

เอเชีย) ไดเหรียญทอง

       ๓. พุงแหลน สถิติ ๑๑.๓๙ เมตร ไดเหรียญทอง

       ๔. ขวางจักร สถิติ ๙.๘๓ เมตร ไดเหรียญทอง

ขอแสดงความดีใจกับคุณครูสวาง จันทรพราหมณ

ไดควาเหรียญทองการแขงขันกีฬาผูสูงอายุ 
ระดับเอเชีย ที่ประเทศจีน ความาได ๔ เหรียญทอง

แถมยังทําลายสถิติดวย
ขอบคุณที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย  

แถมยังอยูหมู ๖ ตําบลสองสลึงดวย 

เกงจริงๆ สุขภาพแข็งแรงมากๆ ในวัย ๙๗ ป

๒๒ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"เปนโรงเรียนประจําอําเภอแกลงที่ไดรับการคัดเลือกจากสํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนโรงเรียนที่มีการแขงขันสูง ๑ ใน ๓ ของจังหวัดระยอง เพราะความ
นิยมของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขารับการศึกษายังโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สืบเนื่องเสมอมา โรงเรียน
แกลง"วิทยสถาวร" มีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษารับนักเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
๖ บริหารงานโดยทานผูอํานวยการเอกบรรจง บุญผอง มีโครงสรางการบริหารงาน ๖ กลุมงาน คือ ๑. กลุมบริหาร
งานวิชาการ ๒. กลุมบริหารงานบุคคล มีนายทวี พรมจันทร ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ ๓. กลุมบริหาร           
งานทั่วไป ๔. กลุมบริหารงานงบประมาณ มีนางชวนพิศ คาดสนิท ดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ  ๕. กลุมบริหาร
งานอาคารสถานที่ มีนายสายันต แพทยกิจ ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ และ ๖. กลุมบริหารงานแผนงาน และ
สารสนเทศ มีนายศมานนท ปาลสุทธิ์ ทําหนาที่ผูชวยผูอํานวยการ ปจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวม ๑๕๑ คน ครูตางชาติที่มีความสามารถเฉพาะทางจํานวน ๘  คน นักการภารโรง คนสวน และพนักงานรักษา
ความปลอดภัย  จํานวน ๒๔ คน

ขอมูลพื้นฐานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

 พระพุทธธีรญาณมุนี เปนพระพุทธรูปประจําโรงเรียนแกลง 
"วิทยสถาวร" สัญลักษณประจําโรงเรียน คือ อาทิตยอุทัย สีแดงและ             
สีเหลือง หมายถึง พระครูสังฆการบูรพาทิศ บูรพาจารยผูกอตั้งโรงเรียน 
ปากกาขนนกสเีขียว เปนสญัลักษณแหงการเรยีนรูดวยปญญา อกัษรยอ
ของโรงเรียนคือ ว.ส. ยอมาจาก วิทยสถาวร คติพจนประจําโรงเรียน
คือ ปฺญา นรานํ รตนํ ปญญาเปนรัตนะของนรชน เอกลักษณของ
โรงเรียนคือ วส รักษสิ่งแวดลอม อัตลักษณของโรงเรียนคือ ผูเรียนรักษ
สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงการเรียนรูสูชุมชน  สีประจําโรงเรียน        
สีเหลือง หมายถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ความสดใสในปญญา             
สีแดง  หมายถึง ความกลาหาญ กลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองดีงาม 
 สภาพปจจุบัน โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ตั้งอยูบนพื้นที่ 
๕๖ ไร ๑ งาน ๙๘  ตารางวา เลขที่ ๑๖๔  ถนนพลงชางเผือก  ตําบล
ทางเกวียน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื่องจากเปนโรงเรียน                 
ขนาดใหญพิเศษ  จึงมีการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
เปน ๑๒-๑๑-๑๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปน ๑๐-๑๐-๑๐ 
รวมจํานวนนกัเรียนทัง้สิน้ ๒,๖๒๒ คน จัดการเรยีนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรโรงเรียน
มาตรฐานสากล โครงการหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
สสวท. โครงการหองเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program 
และโครงการหอง KINGS 

 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ไดบริหารจัดการอาคารสถานที่
เพือ่อาํนวยความสะดวกแกนกัเรยีนและยงัใหการบรกิารแกชมุชนอีกดวย 
อาคารสถานท่ีแบงออกเปนอาคารเรียน จํานวน ๕ หลัง โรงอาหาร 
อาคารหอสมุดพระราชอริยคุณาธาร กลุมอาคารการงานอาชีพ อาคาร
ศิลปะ อาคารพลศึกษา โดมแขงขันกีฬา ศาลาทรงงานศาลาไทย ศาลาจีน 
โรงจอดรถ อาคารพยาบาล อาคารประชาสัมพันธ และอาคารรับรอง

เลาเรื่องใหม

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๒๓



อาคาร อบจ.ระยอง งบประมาณอบจ.ระยอง ๑๕ ลานบาท
"อนุสรณ ๑๐๐ ป แกลง"วิทยสถาวร"

การดําเนินการกอสรางปจจุบัน

แบบจําลองอาคารเมื่อเสร็จสมบูรณ 
รายไดการจัดงานฉลอง ๑๐๐ ป เพื่อปรับปรุงอาคารอนุสรณ ๑๐๐ ป

๒๔ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



รางวัลดีเดนระดับชาติของโรงเรียน

ชมรมคุมครองผูบริโภค

ที่มีผลงานดีเดนยอดเยี่ยม

ประจําป ๒๕๕๖

รางวัลสถานศึกษาตนแบบศิวิไลซ
ผูนําฟนฟูศีลธรรมโลก ระดับเพชร 

ประจําป ๒๕๕๗

รางวัลพระราชทาน 
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๒๕



นางรัตยา แสงศิวะฤทธิ์ 
รางวัลครูดีที่หนูรัก ของกรมสามัญศึกษา ป ๒๕๔๕

รางวัลคุรุสดุดี ของคุรุสภา ๒๕๕๒ 
รางวัลครูผูสอนดีเดน

ประเภทกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของคุรุสภา ป ๒๕๕๒ 
และรางวัลครูภาษาไทยดีเดน ประจําป ๒๕๕๐

รางวัลดีเดนระดับชาติของครู

นายยอรช  เสมอมิตร  
บรรณารักษ หองสมุดดีเดน

จากสมาคมหองสมุด
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๑

นางจิ้มลิ้ม คมขํา
รางวัลครูภาษาไทยดีเดน

ประจําป ๒๕๓๗

นางเบ็ญจพร  สัตยอุดม
ไดรับการคัดเลือกเปนครูที่ปรึกษาชมรมคุมครองผูบริโภค

ที่มีผลงานดีเดนครูผูดําเนินการโครงการ อย.นอย 
ระดับดีเยี่ยม ไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน

แกไขปญหาสุขภาพในโรงเรียน (อย.นอย)  
ในเขตตรวจราชการที่ ๖

๒๖ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 

ในเขตตรวจราชการที่ ๖



รางวัลเหรียญทอง 
ครูผูสอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ดานวิชาการ 
 การประกวดรางวัลทรงคุณคา (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

นางวันเพ็ญ  คฤคราช  (ครูเชี่ยวชาญ) ผูสอนนักเรียน 
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขงขันกิจกรรม

ตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ม.๑-ม.๓ ประจําป ๒๕๕๔  ม.๔ –๖ 

ประจําป ๒๕๕๓, ๒๕๕๕, ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๙

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 
การประกวดทองอาขยานทํานองเสนาะ ระดับ ม.๑-๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ 
ประจําป ๒๕๕๗

ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.๑-๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ 
ประจําป ๒๕๕๙ 

รางวัลดีเดนระดับชาติของครู

นางวันเพ็ญ  คฤคราช

นางสาวนิภาพร ศิริเจริญ 

นางสรอยแกว  บุญปก

ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 

วาที่รอยตรีหญิงจริยา เห็นงาม

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๒๗



รางวัลครูสังคมดีเดน 
มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ 

ประจําป ๒๕๕๙

ไดรับคัดเลือกใหเปนครูผูนํานวัตกรรม
ดานการเรียนการสอน ระดับประเทศ
ตามโครงการ Thailand Innovative 

Teachers Leadership Awards ๒๐๑๗

เปนครูผูฝกสอนนักเรียน
ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจําป ๒๕๕๙

ผูฝกสอนนักเรียน ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 
กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก ระดับ ม.๑-๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑
และรางวัลเหรียญทองแดง ระดับ ม.๑-๓

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓

รางวัลดีเดนระดับชาติของครู

นางเตือนใจ  สมคิด

นางอุษา  อังศุพฤกษ
นายศมานนท  ปาลสุทธิ์

นายบุญสง  พุมบาน

๒๘ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



นายสรศักดิ์  บัวแยม

เปนผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๓ การแขงขัน

รายการวิทยสัประยุทธ ในป ๒๕๕๕

ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนการสอน OBEC AWARDS
 ระดับชาติ ประจําป ๒๕๕๙

ครูดีในดวงใจ ปพ.ศ.๒๕๖๐ รางวัลระดับชาติ Moe Awards 
ปการศึกษา ๒๕๕๘  ผลงานระดับดีเดน
ประเภทบุคคล สาขาอนุรักษมรดกไทย

รางวัลดีเดนระดับชาติของครู

ไดรับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

นายสุภัทรพงศ  รวงผึ้งรุงโรจน

นางสาวศรีสุดา  ฉลอง

เปนผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัล

นางสาวพรรณิกา สุวรรณอําไพ

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๒๙



รางวัลดีเดนระดับชาติของนักเรียน

นางสาวสิริยากร  ศิริรัตน , นายธีรวัฒน  ตาลเสี้ยน
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม

 การแขงขันกิจกรรมตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.๔-ม.๖
งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดบัชาต ิปการศกึษา ๒๕๕๙

เดก็ชายอรรถสทิธิ ์ วรรณทองสขุ , เดก็หญงินภิาธร  วชิาญาณศาสน , 
เด็กหญิงทยิดา  เชื้อเอี่ยม, เด็กหญิงพรชนก  งามวิจิตร

ไดรับรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote 
การประกวดสื่อ/นวัตกรรมของนักเรียนโครงการอาหารปลอดภัย

ปการศึกษา ๒๕๕๙

นายณภัทร  อินทรักษาและนางสาวมุขสุดา สิงหปฏิญญา
ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๒

กิจกรรมการแขงขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับชั้น ม.๔-๖ 

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
ประจําป ๒๕๕๙

นางสาวมัทวัน ศรีภักดี  ไดรับรางวัลความสามารถพิเศษ
 การประกวดการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับประเทศ

เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๙

นักเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา  ๒๕๕๐
กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑

ด.ญ.กานตคีรี จิตเอื้ออารียกุล ม.๓/๑ รับรางวัลชมเชย 
ระดับประเทศ จากการแขงขัน Scrabble ดวย Computer

จากรายการ Laser Genlus ๒๐๐๑

๓๐ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



รางวัลดีเดนระดับชาติของนักเรียน

รางวัลระดับดี โครงการเยาวชนสรางสรรคนวัตกรรมทองถิ่น 
ประจําป ๒๕๕๙   ของสถาบันพระปกเกลา

ทีม Conserve Tea from Klaeng  
ชื่อโครงการ  อนุรักษภูมิปญญาชาใบขลู 

ตอยอดความรูสูชุมชน

เด็กหญิงปาณิตา  อาจเอื้อ ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.๑-๓ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
ประจําป ๒๕๕๙ 

นางสาวญาณวรรณ  เพ็ชรทองคํา
ไดรับรางวัลความสามารถพิเศษ 

การประกวดการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ระดับประเทศ
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๖ 

ไดรับรางวัลเหรียญทอง การประกวดวงดนตรีลูกทุง 
ประเภท ก  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๐ ประจําป ๒๕๕๓

ด.ญ.ประภัสสร  ภักดีงาม รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
การแขงขนัทองอาขยาน ทํานองเสนาะ ระดบัช้ัน ม.๑-ม.๓ 

งานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน ระดบัชาต ิครัง้ที ่๖๔ 
ประจาํป ๒๕๕๗

ไดรับเงินรางวัลชนะเลิศ ๑ ลานบาท 
การประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธพรอมจินตลีลา 
งานวันสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ประจําป ๒๕๕๗

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๓๑

รางวัลดีเดนระดับชาติของรางวัลดีเดนระดับชาติของ



รางวัลดีเดนระดับชาติของนักเรียน

นางสาวอุมาพร  รอดหลัก 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 
การประกวดสุนทรพจนสันติภาพ 

ระดับชาติ ประจําป ๒๕๕๙

นายปรัชญา   นาคประสิทธิ์
รางวัลเหรียญทองแดง การแขงขันมวยสากล 
รุนเฟเธอรเวท  นํ้าหนักไมเกิน  ๕๗  กิโลกรัม
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ ๒๘ 

(พ.ศ.๒๕๕๕) “ภูเก็ตเกมส”

นางสาวสุนิตตา พวงอยู
นักกีฬาเปตองทีมชาติไทย ไดรับรางวัล

เหรียญทอง การแขงขันกีฬาเปตองชิงแชมปเอเชีย

ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายกฤตภาส สวัสดิภาพ 
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

การแขงขันจักรยานเสือภูเขา ชิงแชมปประเทศไทย 
ประจําป ๒๕๕๙  ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
รุนอายุไมเกิน ๑๕ ปชาย (ครอสคันทรี่)

๓๒ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 

ระดับชาติ ประจําป ๒๕๕๙

นายกฤตภาส สวัสดิภาพ 

รุนอายุไมเกิน ๑๕ ปชาย (ครอสคันทรี่)



นายปรัชญ  เจียรักสุวรรณ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓

 ถวยพระราชทานจากตัวแทนพระองค
ในการแขงขันเรือใบแหงประเทศไทย

รางวัลดีเดนระดับชาติของนักเรียน

กิจกรรม 
ACTIVITY

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๓๓

นายศิรวิชญ  ปรางศรี



๓๔ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๓๕



๓๖ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๓๗



รุนที่ ๔๒/๒๕๐๑                                        ชื่อรุน แกลง ๐๖

รุนที่ ๔๑/๒๕๐๐                                            ชื่อรุน  แกลง ๐๕

๓๘ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



รุนที่  ๔๕/๒๕๐๔                               ชื่อรุน แกลง  ๐๙

รุนที่ ๔๔/๒๕๐๓                                   ชื่อรุน แกลง ๐๘

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๓๙



รุนที่ ๔๗/๒๕๐๖                                    ชื่อรุน แกลง  ๑๑

รุนที่  ๔๖/๒๕๐๕                                ชื่อรุน แกลง ๑๐

๔๐ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 


