
รุนที่  ๕๐/๒๕๐๙                               ชื่อรุน แกลง ๑๔

ม.ศ. ๓ รุนที่  ๕๑/๒๕๑๐                                 ชื่อรุน แกลง ๑๒

๔๑ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ม.๖ ๒๕๕๐ม.๖ ๒๕๕๐ม.๖ ๒๕๕๐รุนที่ ๕๔/๒๕๑๓                                   ชื่อรุน แกลง ๑๘

รุนที่  ๕๕/๒๕๑๔                                ชื่อรุน แกลง ๑๖

๔๒ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ม.ศ.๓  รุนที่  ๖๔/๒๕๒๓
ชื่อรุน  แกลง  ๒๕

รุนที่  ๕๘/๒๕๑๗   ชื่อรุน  แกลง  ๒๒รุนที่ ๕๕/๒๕๑๔    ชื่อรุน  แกลง ๑๙

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๔๓

รุนที่ ๕๙/๒๕๑๘  ชื่อรุน  แกลง  ๒๓



ม.๓/๗ รุนที่  ๖๕/๒๕๒๔                                         ชื่อรุน  แกลง ๒๖

รุนที่  ๖๑/๒๕๒๐ 

ชื่อรุน  แกลง ๒๕

รุนที่  ๖๒/๒๕๒๑   ชื่อรุน  แกลง  ๒๖ รุนที่ ๖๓/๒๕๒๒    ชื่อรุน  แกลง ๒๗

๔๔ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



  รุนที่ ๖๗/๒๕๒๖     ชื่อรุน แกลง ๓๑รุนที่  ๖๖/๒๕๒๕     ชื่อรุน  แกลง ๓๐

รุนที่  ๗๒/๒๕๓๑   ชื่อรุน แกลง ๓๖รุนที่  ๗๑/๒๕๓๐    ชื่อรุน  แกลง ๓๕

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๔๕



รุนที่ ๗๔/๒๕๓๔     ชื่อรุน  แกลง ๓๙

รุนที่ ๗๓/๒๕๓๓    ชื่อรุน  แกลง ๓๘ รุนที่ ๗๓/๒๕๓๒      ชื่อรุน แกลง ๓๗

รุนที่ ๗๕/๒๕๓๕      ชื่อรุน  แกลง ๔๐

๔๖ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



รุนที่ ๗๙/๒๕๓๘       ชื่อรุน  แกลง ๔๓ รุนที่ ๘๐/๒๕๓๙     ชื่อรุน  แกลง ๔๔

รุนที่ ๘๑/๒๕๔๐      ชื่อรุน  แกลง ๔๕ รุนที่ ๘๒/๒๕๔๑     ชื่อรุน  แกลง ๔๖

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๔๗



รุนที่ ๘๓/๒๕๔๒      ชื่อรุน  แกลง ๔๗ รุนที่ ๘๔/๒๕๔๓     ชื่อรุน  แกลง ๔๘

รุนที่ ๘๕/๒๕๔๔     ชื่อรุน แกลง ๔๙ รุนที่ ๘๘/๒๕๔๗    ชื่อรุน แกลง ๕๒

๔๘ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



รุนที่ ๘๙/๒๕๔๙    ชื่อรุน แกลง ๕๓ รุนที่ ๙๐/๒๕๔๙      ชื่อรุน แกลง ๕๔

รุนที่ ๙๑/๒๕๕๐    ชื่อรุน  แกลง ๕๕ รุนที่ ๙๓/๒๕๕๒    ชื่อรุน  แกลง ๕๗

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๔๙



ภาพเกาเลาเรื่อง

คณะครูและนักกีฬาของโรงเรียน คุณครูรวมกันรับประทานอาหารกลางวัน 
ณ หองพักครู

นักกีฬาของโรงเรียน นักกีฬาของโรงเรียน

กิจกรรม ๗๐ พรรษามหาราชินี นักเรียนรับรางวัลประกาศนียบัตร

๕๐ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ภาพเกาเลาเรื่อง

กิจกรรมการเขาคาย ของคุณครูภนัญญา  วงศสรรค การแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม ๔ ภาค

การแสดงนทิรรศการวฒันธรรม ๔ ภาค การประกวดระเบียบแถวของเนตรนารี 
ป พ.ศ. ๒๕๕๔

การทําพิธีประดิษฐานทานพอหลํ่าในบุษบก ป ๒๕๔๗

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๕๑



ภาพเกาเลาเรื่อง

เขาคายอบรม “ดีเจเยาวชน  ตานภัยยาเสพติด” 

การแสดงรํา ป ๒๔๙๒ ณ จ.ระยอง

ครูใหญเอี่ยม  จันทรสวาง และคณะครู
คณะครูศึกษาดูงาน

กิจกรรมการเขาคาย ของคุณครูภนัญญา  วงศสรรค
ครูสมประสงค เจริญรื่น, ครูเจน เมืองคํา, 

ครูเบ็ญจา  บุญการี

๕๒ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ภาพเกาเลาเรื่อง

คณะครูเลี้ยงสังสรรควันขึ้นปใหม
ครูรัญจวน  สุริยพรรณพงศ และนักเรียน

รูปลูกเสือ งานรับเสด็จ ร.๙ เปดศาลกรมหลวงชุมพร 
ที่ปากนํ้าประแสร เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๒

ครูสติ  รื่นรมย มอบรางวัลแกนักเรียน
ครูเจียรไน  รัตตานนท ถายภาพรวมกับนักเรียน

คณะครู ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ภาพครู ป ๒๔๙๒

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๕๓



ภาพเกาเลาเรื่อง

กิจกรรมตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
เนื่องในวันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๖๐

พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

กิจกรรมแหเทียนเขาพรรษา

คายคุณธรรมนําชีวิต ณ วัดชงโค

คณะครูรวมงานวันปยมหาราช

การแสดงฉลองโรงเรียนครบ ๕๐ ป

๕๔ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ภาพเกาเลาเรื่อง

กิจกรรมวันไหวครู ป พ.ศ.๒๕๕๘ กิจกรรม Bike for Mom

กิจกรรมถวายเทียน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ กิจกรรมวันไหวครู ป พ.ศ. ๒๕๕๓

ใบรายชื่อนักเรียนรุนแรก
 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๕๕



ภาพเกาเลาเรื่อง

อาคาร ๒ ชั้น ป ๒๔๙๙

อาคาร ๒๑๖

๕๖ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ภาพเกาเลาเรื่อง

ลานเสาธง

อาคาร ๕ ชั้น ๒๕๕๕

อาคาร ๓๑๘ พ.ศ.๒๕๒๔

อาคาร ๓๑๘ ก- พ.ศ.๒๕๒๐

หอสมุดพระราชอริยคุณาธาร

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๕๗



ภาพเกาเลาเรื่อง

อาคาร ๔๒๔ ล - ๒๕๓๙, ๒๕๔๐

อาคาร๒๑๖ - ๒๕๑๔

๕๘ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



 จวบจนหนึ่ง ศตวรรษ พิพัฒนผล

ปลูกฝงคน ปลูกความคิด ไพสิฐสรรค

สรางคนดี มีปญญา คาอนันต

ศิษยรอยพัน ไดรุงเรือง เพราะเหลืองแดง

ครูสุภัทรพงศ รวงผึ้งรุงโรจน : ประพันธ

ผศ.ดร.ยอรช  เสมอมิตร   ประธานคณะกรรมการ
ผูอํานวยการเอกบรรจง  บุญผอง  รองประธานคณะกรรมการ
ผูอํานวยการสุพจน  เบญจามฤต  กรรมการ
รองผูอํานวยการพรศิลป  สิทธิไชย  กรรมการ
รองผูอํานวยการสมภพ  วงศทางประเสริฐ กรรมการ
ครูสุดใจ  รัตนวิจิตร    กรรมการ
ครูนฤมล ปาลสุทธิ์    กรรมการ
นายศมานนท  ปาลสุทธิ์   กรรมการ
นายอิศรา  อิศรานุวัตร   กรรมการ
นางสาวชุติมา  พรอมเพรียง   กรรมการ
วาที่รอยตรีหญิงจริยา  เห็นงาม  กรรมการ
นางสาวธนาภา  ฤทธิพันธ   กรรมการ
คณะทํางานฝายเอกสารงาน ๑๐๐ ป  กรรมการ
งานประชาสัมพันธโรงเรียนแกลงฯ  กรรมการ
นายสุภัทรพงศ  รวงผึ้งรุงโรจน  กรรมการและเลขานุการ

ผศ.ดร.ยอรช  เสมอมิตร   ประธานคณะกรรมการ

คณะผูจัดทํา

ศิษยรอยพัน ไดรุงเรือง เพราะเหลืองแดงศิษยรอยพัน ไดรุงเรือง เพราะเหลืองแดง

นายสุภัทรพงศ  รวงผึ้งรุงโรจน  กรรมการและเลขานุการ

ดานในปกหลัง

อนุสรณนี้จัดทําขึ้นเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

ออกแบบปกโดย นางสาวธนาภา  ฤทธิพันธ 




