




๑. อดตีกาล
กาลครั้งหนึ่ง ๖๐ ปผานมาแลวตามลำดับ ประสบการณตางๆ แตละชวงวัยในหนวยความจำยังดีอยูมาก มีเกร็ดของคนสังคมโบราณ

เกาๆ  (เขยีน ๒ กบั ๓ ไปกอนแลว จงึตัง้ใจจะมาเขียน ๑ เลาความหลัง แตหนาพมิพมจีำกัด เขยีนส้ันๆ ตามแบบคนอ่ืนงายดี)
ขาพเจานายธวัช  คมุหอม เกิด ๒๒ มกราคม ๒๔๙๕  บดิานายประคอง คมุหอม มารดานางทองหลอ คมุหอม

คสูมรสนางสุกนัยา คมุหอม (ขวญัออน) บตุรนายเธียรภทัร คมุหอม นายคมุพงษ คมุหอม บานเลขท่ี ๑๗๐ หม ู๕ ตำบลวงัหวา อำเภอแกลง
จงัหวดัระยอง ๒๑๑๑๐ โทร ๐๘๑-๖๕๐๙๕๑๒

การศึกษา ๒๕๐๒-๒๕๐๕ ร.ร.บานวังหิน ๒๕๐๘ ร.ร.วัดพลงชางเผือก ๒๕๑๑ ร.ร.แกลง"วิทยสถาวร" ๒๕๑๔ วิทยาลัยเกษตรกรรม
บางพระ ชลบรุ ี๒๕๑๖ วฒุ ิ ปมก.วทิยาลยัเกษตรกรรมบางพระ  ๒๕๒๐ วฒุ ิ กศบ.ชวีวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บางแสน ๒๕๒๑
วุฒิ วทบ.เกษตรศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา บางพระ ๒๕๓๐ วทม. เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
และ ๒๕๔๙ ป.บณัฑติ บรหิารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัรำไพพรรณี

การรับราชการ บรรจ ุ๒๔ มถินุายน ๒๕๑๗ ครูตรโีรงเรยีนบานคาย ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผชูวยผอูำนวยการโรงเรียนวงัจนัทรวทิยา
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓-๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ รองผูอำนวยการโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" กลุมบริหารงานบุคคลและงานระบบดูแลชวยเหลือ
นกัเรียน(ฝายปกครอง ๑๑ ป) เกษียณในตำแหนงรองผอูำนวยการชำนาญการพิเศษ คศ.๓
        เคร่ืองราช ร.จ.พ. ป พ.ศ.๒๕๔๓  ท.ช ป พ.ศ. ๒๕๔๕  รวมอายุราชการ ๓๘ ป ๘ เดอืน ๑๕ วนั
๒. ปจจบุนักาล
        เวลาปจจุบันอยูตรงท่ีเวลาขณะจิตนี้ คือเม่ือวินาทีที่แลวเปนอดีต วินาทีตอไปเปนอนาคต ถามองเปนวัน เมื่อวันวานเปนอดีต วันนี้
เปนปจจุบัน วันพรุงนี้เปนอนาคต วันนี้ตื่นนอนอาบน้ำแตงตัวชุดขาราชการเปนวันสุดทาย ติดเคร่ืองหมายครบถวน ภูมิใจกับหัวเข็มขัดครุฑ
ลายนูน ของเกาเม่ือ ๕๐ กวาปมาแลว พี่ที่บานคายใหมาเม่ือไปบรรจุวันแรก สองกระจกบานใหญหนาหอง ตัวจริงหวีผมไอตัวปลอมในกระจก
กท็ำตาม เลยยิม้ให ทกัทายมนั เฮย ! ไอกรวก หลบัๆ ตืน่ๆ ไปโรงเรยีนเนีย่ วนันีว้นัสดุทายแลวนะมงึ เสยีงมนัตอบมาแววๆ เออ กกูย็งั งงๆ
เกษียณเสียแลวกู! หยิบกุญแจรถทำหนาที่พนักงานขับรถ ผูบัญชาการมานั่งขางๆ คอยควบคุม หลาน ๒ คน อยูขางหลัง ปฏิบัติอยางนี้
จากลูกหลวง หลุยสมา ๒๔ ป ใจหายนะเน่ีย! วันนี้มาโรงเรียน กดรหัสแลวเซ็นชื่อลงเวลา ไปดูครูเวรรอรับนักเรียนท่ีประตูหนาโรงเรียน
ลูกเหลือง-แดง ทุกคนตัดผมส้ันแตงกายสะอาดถูกตองตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เดินแถวเขาโรงเรียนอยางเปนระเบียบ ยกมือไหว
เคารพครูเวร ไหวพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและทานพอหล่ำ ยั่งยืน ผูใหกำเนิดโรงเรียน เดินไปเปนแถวจนสุดขอบถนนแยกยายไปทำภารกิจ
ไปดูโซนท่ีรับมอบหมายทำความสะอาดตามโครงการโรงเรียนสวยดวยมือเรา นักเรียนสวนหน่ึงสวมหมวกกันนอคข่ีรถเคร่ืองมาแตบาน เข็นรถ
กลาวสวัสดี คุณครูเวร ไปจอดที่โรงรถและถอดหมวกเก็บ วันนี้นักเรียนเขาแถวเปนระเบียบมีชองวางใหครูเขาเช็คชื่อในแถวไดสะดวก ๖๐ แถว
แถวตรงดูสวยงาม กรรมการนักเรียนขึ้นหนาเสาธงจัดแถว ครูเวรชวยดูแล เคารพธงชาติสวดมนต นั่งสมาธิปฏิบัติทุกวัน วันอังคารจะกลาว
แผเมตตาดวยเพ่ือใหนักเรียนทำใจในการอยูรวมกันกับคนหมูมากอาจจะกระทบกระท่ังกันบาง ใหอภัยตอกัน วันพฤหัสบดีกลาวคำปฏิญาณตามท่ี
นักเรียนไดกลาวไวกับครูในวันไหวครู มีกิจกรรมหนาเสาธงเชิดชูเกียรตินักเรียนและกิจกรรมดีเดน ตางๆ แลวปลอยแถวเดินแยกเขาหองเรียน
๐๘.๓๐ น. นกัเรียนทกุคน ไดเรยีนตรงเวลา ชวงเลกิเรยีนเดนิแถวกลบับานขึน้รถประจำหรอืผปูกครองมารบั การสรางระเบยีบวนิยันีค้อยๆ ปลกู
ฝงจนเปนรูปแบบและเปนกจิวตัรของนักเรียน จนเปนความกลมกลืนในความเปนอยปูระจำวนัเปนปกติ ของนักเรียนโรงเรียนแกลง "วทิยสถาวร"
มานานกวา ๙๐ ป ดงันี้
๓. อนาคตกาล

เกษียณแลวจะเหงาหรือไมอยางไร ถามคนท่ีเกษียณแลวไมสามารถบอกใหรูไดจริง จึงตองรูไดดวยตนเอง แตพอจะรูไดวาเปนอิสระ
จากพนัธนาการในวนัทัง้ ๕ เหลอืวนัทีเ่ปนอิสระเสารและอาทติยตอเนือ่งกนัไปเทานัน้ นองๆ บอกใหหางานทำอยาใหมเีวลาวางมากนกั มนัจะเหงา
ก็ไดเตรียมการ จากโปรโมช่ันของสหกรณออมทรัพยครูระยอง แหลงเงินกูที่สามารถวางแผน กำหนดเวลาในการทำธุรกิจท่ีเขาถึงไดงาย และ
เรว็ทีส่ดุ กสูงูสดุ ถงึ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไดซือ้สวนยางท่ีตดัไดผลแลวไวจำนวนหนึง่ มเีวลาทำสวนทีพ่อแมให พอจะหาเงินทศันศกึษา เขาปา ตกปลา
และใชชีวิตสนองความอยากใหสะดวก ในระดับที่เคยชินชากับความขัดสนมายาวนานในอาชีพครู ก็สบายๆ แมน แบบประหยัดสุดๆ มุงสูวัยท่ี
เจริญรุงเรืองในชีวิตใหมตอไป (เจริญธรรม) รูสึกวาชีวิตนี้เหมือนอยูในภวังคของความฝน อีกระยะเวลาหนึ่ง ก็จะถึงเวลาตื่นจากหลับฝนสูชีวิต
จรงิ ทำภาระหนาทีท่ีร่อรบัอยตูอไป และวนันัน้ กข็อ ! "อกุาสะ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ครกุรรม ลหกุรรม อโหสกิรรม" สวสัดี

อารัมภบท
งานฝายประชาสัมพันธโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ใหฉันเขียนประวัติตนเองเพ่ือจะนำไปลงในวารสาร

รมแกลง ๑ หนากระดาษ เอ๔ กอนจะเกษียณอายุราชการไป ฉนัจงึขอดูตวัอยางของครูเกษยีณทีเ่ขยีนไวแลว
เปนแบบอยาง เขาบอกวาใหเขียนเปนแบบของตนเองเพ่ือจะมีแนวการเขียนประวัติแบบใหมๆ เกิดขึ้น
และเปนผูมีสิทธิ์ที่จะเขียนประวัติของตนเองในครั้งนี้ เพราะหลังจากนั้นครั้งตอไปจะมีคนอื่นเขียนใหเอง อือ!
เขยีนเองไมคอยมีสาระอะไรท่ีจะเปนประโยชน กแ็คนัน้เอง จงึเร่ิมประวตัติามลำดบัใน ๓ กาล พอสังเขปดังนี้

วานน้ีไดผานพนไปแลว พรุงน้ียังไมมา เพราะฉะน้ัน ขอใหเราอยูในปจจุบันอันนิรันดร
Yesterday already dead and gone; tomorrow is not yet born; so let us live in the eternal "NOW"

" Omar Khaiyam "
*****************************************************



ชือ่  นางจงจติ  สวุรรณโชติ
 อายุราชการ  35  ป  4  เดอืน

วนัเดอืนปเกดิ  25 เมษายน 2495   อายุ  60 ป 5 เดอืน
ทีอ่ยปูจจบุนั  11/4 ม.3  บานวดับนุนาค  ต.ชากโดน  อ.แกลง จ.ระยอง
สถานภาพ  สมรส นายฉัตร  สวุรรณโชติ  ขาราชการบำนาญ

 มบีตุร 2 คน  นายนนัทวชิญ  สวุรรณโชต ิและนางสาวกองทอง   สวุรรณโชติ
การศกึษา  ปริญญาตรี บธบ (การบรหิารธุรกิจบัณฑิต เอกการบญัช)ี มหาวทิยาลยัรามคำแหง
การรบัราชการ  บรรจ ุ2 มถินุายน 2520 ตำแหนงอาจารย 1 ระดบั 3 (ชัน้โท) เงนิเดอืน 1,875 บาท

 โรงเรยีนระยองวทิยาคม ยายมาโรงเรยีนแกลง "วทิยสถาวร" ป พ.ศ. 2522
ปจจบุนั -  ดำรงตำแหนงครชูำนาญการพเิศษ ตัง้แต 1 ตลุาคม 2550

-  หวัหนากลมุสาระการเรยีนรกูารงานอาชพีและเทคโนโลยี (งานธุรกจิ)
ความรสูกึ : จากการท่ีรบัราชการครูมาเปนเวลายาวนานถึง 35 ป เปนลกูเหลือง-แดง

มาโดยตลอด ประทบัใจ ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา โรงเรยีนแกลง "วทิยสถาวร" เปนแหลงทีใ่หความรกั
ความอบอนุและใหความมัน่คงแหงชวีติ ทำใหครอบครัวประสบความสำเร็จดวยดตีลอดมา ประสบการณ
ทีถ่ายทอดความรแูกลกูศษิยรนุแลวรนุเลา สรางความภาคภูมใิจบังเกิดแกตวัเราอยางลนเหลือ การสราง
คนเปนคนดเีปนส่ิงทีน่ายนิดยีิง่ คำวา "คร"ู เปนเสมือนกำลงัใจทีผ่ลกัดนัใหดำเนนิชวีติอยางมงุมัน่เปน
ความเจรญิกาวหนาของชวีติคนๆ หนึง่





ประวัติสวนตัว
ชื่อ นางวราภรณ  มนตประสทิธิ ์(อาย ุ55 ป)
วัน/เดือน/ปเกิด 12  กมุภาพนัธ  2500
อยูบานเลขท่ี 23/1 หม ู 1 ตำบลพงัราด อำเภอแกลง จงัหวดัระยอง
สถานภาพสมรส สาม ี นายวนิยั  มนตประสทิธิ ์ (ปจจบุนัดำรงตำแหนง

รองผูอำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา)
มบีตุร-ธดิา  3 คน  1. นายวรทิธิ ์ มนตประสทิธ์ิ

  2. นายวรุตม  มนตประสทิธิ์
  3. นางสาววรินทรธริา มนตประสิทธิ์

ประวัติการศึกษา จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5)  โรงเรียนศรียานุสรณจังหวัดจันทบุรี
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร วิชาเอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน บรรจเุขารบัราชการ ตำแหนงอาจารย 1 ระดบั 3 ณ โรงเรยีนแกลง “วทิยสถาวร”
เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม  พ.ศ. 2523 อายุราชการ 31 ป 10 เดอืน

หลักในการทำงาน “ความสำเร็จในการทำงาน คือพื้นฐานจากการวางแผนท่ีดี
The success in working is the basic from a good planning
ขอบคณุดนิแดนแหงนี ้ โรงเรยีนแกลง “วทิยสถาวร”
ที่ใหทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต”

ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นางวรรณพร  สมเกยีรตกิลุ
วนั/เดอืน/ปเกดิ 7 มถินุายน 2499 อาย ุ56 ป

อายุราชการ 34 ป 4 เดอืน
วฒุกิารศกึษา ปรญิญาตร ี(ค.บ.)
รบัราชการคร้ังแรก โรงเรียนระยองวิทยาคม ในปพ.ศ.2521-2524
ยายมารบัราชการ โรงเรียนแกลง"วทิยสถาวร" ในปพ.ศ.2524-2555
สถานภาพ สมรสกับนายอัมรินทร สมเกียรติกลุ

มบีตุร 2 คน
ความภาคภมูใิจ มคีวามภาคภมูใิจในวชิาชพีในความเปนครู

ทีป่ฏบิตัหินาทีด่วยความต้ังใจจริง
ในการเรียนการสอน เพือ่ใหนกัเรียน
เปนคนดมีคีวามรอูยางแทจริง



ประวตัสิวนตวั
ชือ่ นายธวชัชัย  มนตประสทิธิ์
เกิดเมือ่วนัที่ 6  ตลุาคม  พ.ศ. 2496  อายุ 59 ป
ทีอ่ยู ทีต่ำบลตาขนั อำเภอบานคาย จงัหวดัระยอง
การศกึษา จบชัน้มธัยมศกึษาปที ่3 โรงเรียนอัสสมัชญั จ.ระยอง

จบช้ันมธัยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนปทุมคงคา  กรงุเทพฯ
จบปริญญาตรี ศกึษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ.)
มหาวทิยาลัยขอนแกน

ประวัติ
ชือ่ นายสพุตัร  กลาหาญ
เกดิเมือ่วนัที่ 16  พฤษภาคม 2495
ตำแหนง ลกูจางประจำ
วฒุกิารศกึษา ป.4
เริม่เขารบัราชการ วนัที ่ 22  พฤษภาคม  2522
ทีอ่ยปูจจบุนั 57/1  หมทูี ่5  ต.กระแสบน  อ.แกลง  จ.ระยอง
ความภาคภมูใิจ “คดิด ี พดูดี  ทำด”ี

ชีวติราชการ
บรรจเุมือ่วนัที ่1 มถินุายน 2519 ทีโ่รงเรยีนแกลง “วทิยสถาวร”อำเภอแกลง จงัหวดัระยอง

รบัราชการเปนเวลา 36 ป 3 เดอืน
ชวีติครอบครัว

สมรสกบันางสพุสัตรา  มนตประสทิธิ ์ มบีตุรชาย 2 คน  คอื นายอกุฤษฎ มนตประสทิธิ ์และ
นายวทิติ  มนตประสทิธิ์
ขอคดิจากการทำงาน       “ทำงานใหดทีีส่ดุ”



นางวันดี  พิมพิเสน นำนายธีรภัทร วงศพิทักษ นางสาวเกศินี ขันเคนและ
นางสาวสุจิตรา  สุขจิตต เขารวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภททดลอง
เรือ่ง ศกึษาระยะเวลาการหมกัน้ำชวีภาพทีเ่หมาะสำหรบัการจบัตวัของน้ำยาง ในกจิกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 16-18 สิงหาคม 2555
ไดรับรางวัลเหรียญทอง ไดเปนตัวแทนระดับภูมิภาค  เขาแขงขันระดับประเทศในงาน
ประชมุวชิาการวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย ครัง้ที ่ 38 จงัหวดัเชยีงใหม

นางรัชนี พรมจันทร  นำเด็กชายรณกร ใบเขียวออน, เด็กหญิง
ธมลวรรณ เจริญ และเด็กหญิงลภัสดา  เหล็กเพ็ชร เขารวมแขงขันโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภททดลอง เรื่อง ครีมขัดรองเทาจากเม็ดกระบก ในกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 16-18 สิงหาคม
2555 ไดรบัรางวัลเหรียญทองแดง

โครงงาน เรื่อง "ระบบบำบัดน้ำทิ้งจากบอดักไขมัน
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ไดรับคัดเลือกเขาประกวด
ในงานสปัดาหวนัวทิยาศาสตร  ณ มหาวทิยาลยับรูพา จ.ชลบรุี
ของสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย

นางสาวจิราพร รอดหลัก
นางสาวดรรชนี พรมจันทร และ

นางสาวสุชาดา ทรพัยเมือง ไดรบัคดัเลือก
รบัทนุยวุวจิยัยางพาราของ สกว. ป ๒๕๕๕
งานวิจยั เรือ่ง "ผลของน้ำเล้ืยงเซรมุ

จากการทำยางกอนถวยดวยกรดฟอรมิก
ที่มีตอคุณภาพดิน"

เขารวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตรประเภทส่ิงประดิษฐ
ในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จงัหวดัจนัทบรุ ี วนัที ่ 16-18 สงิหาคม 2555 ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ
อันดับที่ 2  ประกอบดวย นายธนาภณ สุวรรณโชติ, นางสาวรวิพร
อัตตนาถวงษ และนางสาวศศิวิมล ลอดอุปโป และเขารวมแขงขัน
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ในกิจกรรม
สัปดาหวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
วนัที ่16-18 สงิหาคม 2555 เดก็หญงิอรยา  นนัตา,
เดก็หญิงอจัฉรา จนัทประโชติ และเด็กหญงิชวศิา สอนสกุล
ไดรบัรางวลัชนะเลิศ ผฝูกสอน นายฉตัรชัย  หสัดร







ประเภทกฬีาเซปกตะกรอ (ชาย)
ผลการแขงขัน ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ไดแก  เดก็ชายคมสนัต กระดานลาด, นายตณิณภพ วมิตุิ
และนายชัชวาล เดชศรี
ผฝูกสอน  นายสมนึก คฤคราช

กฬีาจตรุมติรครัง้ท่ี  6  ประจำป  2555
ระหวางวันท่ี 2,4,6  กรกฎาคม  2555

ผลการแขงขันชกมวย
รางวลัเหรยีญทองแดง

รนุเฟเธอรเวท
น้ำหนักไมเกนิ 57 กโิลกรัม ไดแก
นายปรชัญา  นาคประสทิธิ ์ม.6/5

กีฬาเปตอง
ประเภทเด่ียว (ชาย)  ผลการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นายธนพล  รนัดร
ประเภทเดีย่ว(หญิง) ผลการแขงขนั รางวัลรองชนะเลิศอนัดบัที ่ 2
ไดแก นางสาวรตันาภรณ  บวัเลิง
ประเภทค ู (ชาย) ผลการแขงขนั รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที ่ 1
ไดแก นายอชิตพล  ออนอดุม และ นายชลสวัสดิ ์ รอดระหงษ
ประเภทค ู (หญิง) ผลการแขงขนั รางวลัชนะเลศิ
ไดแก นางสาวสุนิตรา พวงอยู และนางสาววรรณกานต วงศภิญ
ประเภททีม (ชาย) ผลการแขงขนั รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2
ไดแก นายอรรถพล ระวงั, นายอนวชั กลาหาญ, นายอภชิาต  ยัง่ยนื
และนายพริยะ  ยนิดี
ประเภททมี (หญิง) ผลการแขงขัน รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1
ไดแก นางสาวพทุธรตัน  สวุรรณโชต,ิเดก็หญงิอพชิญา ศรสีดุดี
นางสาวภทัราวด ี เกษารัตน และนางสาวปาจรีย เสาวคนธ
ประเภทคูผสม ผลการแขงขัน รางวัลชนะเลิศ
ไดแก นายศรราม ปะสิง่ชอบ  และนางสาวชตุมิา ควรหา
ผูฝกสอน  นางสาวนภิาพร ศริเิจริญ

กฬีาเซปกตะกรอ (ชาย)
ผลการแขงขัน รองชนะเลิศอนัดับที ่ 1
ไดแก นายตณิณภพ วมิตุ,ิ นายนครนิทร  ประแดงโค
นายศรัณย มผีล, นายศราวุฒ ิ สขุสวัสด์ิ และนายชัชวาล  เดชศรี
ผฝูกสอน  นายสมนกึ  คฤคราช

กฬีาเทเบลิเทนนิส (หญงิ)
ผลการแขงขัน รองชนะเลิศอนัดับที ่ 2
ไดแก  นางสาวชนินาถ  กาญจนโชคศิรกิลุ
ผฝูกสอน นายเฉลย  บญุชวยเหลือ

กฬีาบาสเกตบอล (ชาย)
ผลการแขงขัน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ไดแก นายวรชน สมบตับิรูณ, นายณฐันนท ครีเีขตร
นายธราพงษ ถนอมศกัดิ,์ นายสนธยา คำภากลุ
นายพชร ปรญิญานติกิลู, เดก็ชายรณกร ใบเขยีวออน
นายชนิวฒัน บวับาน, นายสรุกฤษณ แกวเกตุ
นายรณพร ใบเขยีวออน, นายสทิธยากร อนิกอ
เดก็ชายธภัทร แสวงการ และนายวงศธร ลาวณัยเสถียร
ผฝูกสอน  นายปตพุทัธ  ปาลสทุธิ,์ นายอธพินัธ ุ  เหลอืงชยัชาญ

การแขงขนัมหกรรมกฬีาจงัหวัดระยอง ประจำป 2555
ระหวางวันท่ี 17 ส.ค. ถงึ 30 ก.ย. 2555

กฬีาบาสเกตบอล (หญงิ)
ผลการแขงขัน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ไดแก เดก็หญิงกชามาส  สวุรรณเชษฐ, เดก็หญงิปลายฝน  นามสนทิ
เดก็หญิงตนหนาว  นามสนิท, น.ส.สริกิานต เศยีรเขียว
เดก็หญิงหฤทัย เผอืกพงศพฒัน, เดก็หญิงอษุณา สนัทฤทธ์ิ
เดก็หญิงจนิตจฑุา ไพโรจนสรกจิ, เดก็หญิงอญัชสิา แซเลา
เดก็หญงิสดุารตัน ราชประดษิฐ, น.ส.นลยา อปุรโคตร
เดก็หญงิกมลวรรณ อนรุกัษชยักจิ, เดก็หญงิชญัญาภรณ คณะศรี
ผฝูกสอน นายปตพุทัธ ปาลสุทธิ ์และนายอธพินัธ ุ เหลอืงชยัชาญ

ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอนัดับที ่ 2
เทศบาลนครระยอง
รวมกบักลมุ ปตท.

การแขงขนัฟตุบอล รางวัลชนะเลิศ
การประกวดกองเชียร

และเชยีรลดีเดอร (เขารวม) การแขงขนักฬีาฟตุบอลเยาวชน
อายุไมเกนิ 18 ป  "PTT  Group Cup"

วันท่ี  6  กนัยายน  2555
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กฬีาเยาวชนแหงชาติ

"ภูเกต็เกมส" ครัง้ท่ี  28

ระหวางวันท่ี 26-5 มิถนุายน 2555
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