
สาร...ครูอาวุโสโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
        เปนนกัเรยีนเมือ่อาย ุ๑๑ ป ถงึ ๑๖ ป ไปเรยีนตอจนจบมหาวทิยาลยั 

และกลับมาเปนครูที่โรงเรียนแกลง จนอายุ ๕๗ ป  สมัยไปเรียนตอที่อื่น

มีความภูมิใจที่เปนศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"  แมเปนโรงเรียน

ตางจังหวัด แตทรงคุณคาทางวิชาการ  และเมื่อกลับมาเปนคุณครูก็ผูกพัน

กับเพื่อนครูดวยความรักและความสามัคคี  และดีใจที่ไดมีสวนหนึ่งที่รวม

สรางนักเรียน

     ครบรอยปแกลง "วิทยสถาวร" แหลงบวรพัฒนาการศึกษา

     มีลูกศิษยประเสริฐเลิศวิชา   ทุกสาขาเกงกลาเราชาวแกลง

     เปนดารา  วิชาการ  ทานรอบรู  เปนคุณครู  นักการเมือง  เฟองแจมแจง

     เปนชาวไร  ชาวสวน  ลวนแข็งแรง  ลูกเหลืองแดงภูมิใจไมลืมเลือน

ครูจริยา  สนองพงษ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

 จบชั้น ป.๔ เด็กชายสุดใจ รัตนวิจิตร ดีใจและภูมิใจไดเขาเรียน       

ม.๑-ม.๖ (มัธยมตน) เปนลูกเหลืองแดง-แกลง "วิทยสถาวร" ภูมิใจที่สุดอีกครั้ง 

เมื่อกันยายน ๒๕๑๔ จากครูประชาบาลไดโอนยายเขามาสอนโรงเรียนมัธยม          

ซึ่งเปนความฝนของครู ตื่นเตนครับ อาจารยเจน เมืองคํา แนะนําหนาเสาธง 

หนาอาคาร ๒๕๐๐ ระยะเวลากวา ๓๐ ป ที่บานหลังนี้มีสวนชวยสนับสนุนและ

สรางอนาคตใหครูเปนอยางมาก รักและศรัทธาโรงเรียนมากครับ ภูมิใจที่ไดเห็น

ลูกศิษยทุกคนเจริญกาวหนาทั้งการศึกษาและการงาน เมื่อออกจากบานหลังนี้

ไปอายุครบ ๑๐๐ ป แลวนะ กลับมาเยี่ยมเยียนบางนะ โรงเรียนของเรามีชื่อเสียง 

ผูคนสรรเสริญตามคําเลาลือจริง ๆ ครับ

รักและคิดถึงลูกศิษย

ครูสุดใจ รัตนวิจิตร 

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผูคนสรรเสริญตามคําเลาลือจริง ๆ ครับ

สาร...ครูอาวุโสโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๑๑



ทําเนียบผูบริหารโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
วันวา

นเก า

๑.พระครูใบฎีกาหลํ่า  ยั่งยืน
พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๘๖ 

๒.นายสุวิทย  ปาลสุทธิ์
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๙๐

๓. นายยวง  คุโรวาท
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๕

๔.นายเอี่ยม  จันทรสวาง
พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๙

๕.นายพงศ  จินันทุยา
พ.ศ. ๒๔๙๙ - ๒๕๑๕

๖.นายลอนดอน  รักษมาตา
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๒๓

๗.นายพิชัย  โรจนตระกูล
พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๒๕

๘.นายอํานวย  ทั่วทิพย
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๕

๑๐.นายจํานง  ฉายาชวลิต
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๐

๑๑.นายจาตุรงค  ผลารุจิ
พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕

๑๒.นายวิรัติ  จันทคีรี
พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗

๑๓.นายอุทัย  รัตนพงศ
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑

๑๔.นายเดชา  สุตเสวต
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒

๑๕.นายสงคราม  ลิ้มในเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖

๑๖.นายสุพจน  เบญจามฤต
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๗

๑๗.นายธีระวัธน  สิงหบุตร
พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๐

๑๘. นายเอกบรรจง  บุญผอง
พ.ศ.๒๕๖๐-ปจจุบัน

๙.นายสุรพงศ   ซื่อตรง
พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๓๐

๑๒ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ทําเนียบนายกสมาคมศษิยเกาโรงเรยีนแกลง"วทิยสถาวร"

๑. พลโทฉลอม  วิสมล
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
รุน พ.ศ.๒๔๘๓
นายกสมาคมศิษยเกาฯ 
พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๖

๓. นายสมศักดิ์  ชาญดวยกิจ  
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
รุน พ.ศ.๒๔๙๖
นายกสมาคมศิษยเกาฯ
พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๐

๒. นายอารมณ  มุกดาสนิท 
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
รุน พ.ศ.๒๔๙๒
นายกสมาคมศิษยเกาฯ
พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘

๗. นายพิทักษ  เจียมพิรุฬหกิจ
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๕๐๐

นายกสมาคมศิษยเกาฯ พ.ศ. ๒๕๕๙-ปจจุบัน

๖. ผศ.ดร.ยอรช  เสมอมิตร 
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๕๐๕

นายกสมาคมศิษยเกาฯ  พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙

๕. พลโทไพศาล  กตัญู
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๕๐๔

นายกสมาคมศิษยเกาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๕

๔. นายอารมณ  มุกดาสนิท 
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
รุน พ.ศ.๒๔๙๒
นายกสมาคมศิษยเกาฯ
พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๔๖

คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ตั้งแตวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ - ๗ มกราคม ๒๕๖๑

๑. นายพิทักษ  เจียมพิรุฬหกิจ      นายกสมาคม
๒. นายสมภพ  วงศทางประเสริฐ อุปนายก ๑
๓. นายไพฑูรย  ปฏิบัติ  อุปนายก ๒
๔. นายพรศิลป  สิทธิไชย กรรมการ
๕. นายสมนึก  คฤคราช กรรมการ
๖. นายทวี  พรมจันทร  กรรมการ
๗. นายสมปอง  โชคนิมิตร กรรมการ
๘. นายสาคร  เจริญกัลป กรรมการ
๙. นางสาวยศสินี  รุดดิษฐ กรรมการ
๑๐. นายวิชัย  เจริญเมือง กรรมการ
๑๑. นางสุกันยา  คุมหอม กรรมการ
๑๒. นางอุษา  อังศุพฤกษ กรรมการ

๑๓. นายสุรพล  บุญชวยเหลือ        กรรมการ 
๑๔. นายอิศรา  อิศรานุวัตร   กรรมการ
๑๕. นางสาวลดาวัลย  ถาวรชัยสิทธิ์  กรรมการ
๑๖. พันโทสําเริง  สุวรรณนาค         กรรมการ
๑๗. ดร.วัลลภ  รองพล                 กรรมการ
๑๘. นางสาวอภิญณนางค  โอทาน   กรรมการ
๑๙. นายสมโรจน  ปาลสุทธิ์   กรรมการ
๒๐. นางสาววิภาวดี  เต็มพรอม       กรรมการและเหรัญญิก
๒๑. นายอธิพันธุ  เหลืองชัยชาญ   กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
๒๒. นายสุพจน   เบญจามฤต   กรรมการและเลขานุการ
๒๓. นางอารีจิตต  ปาลสุทธิ์   กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒๔. นางสาวชุติมา  พรอมเพรียง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๑๓



คณะกรรมการปจจุบัน (วาระ ๘ พ.ย. ๒๕๕๙- ๗ พ.ย. ๒๕๖๓)
๑) นายยอรช  เสมอมิตร   ผูทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ
๒) พันตํารวจโทสาธิต  สุวรรณโชติ  ผูแทนผูปกครอง      กรรมการ
๓) นายสุรพล  บุญชวยเหลือ  ผูแทนครู       กรรมการ
๔) นายอํานวย  ยั่งยืน   ผูแทนองคกรชุมชน      กรรมการ
๕) นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น        กรรมการ
๖) นายพิทักษ  เจียมพิรุฬหกิจ  ผูแทนศิษยเกา      กรรมการ
๗) พระครูสิริภาวนานุโยค  ผูแทนองคกรศาสนา              กรรมการ
๘) พระครูเกษมอรรถากร  ผูแทนองคกรศาสนา                กรรมการ
๙) นายทิวัตถ  ผองแผว   ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ
๑๐) นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ
๑๑) นายสุชีพ  ชั้นสูง   ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ
๑๒) นายสาคร  เจริญกัลป  ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ
๑๓) นายมนัส  ชื่นกลิ่น   ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ
๑๔) นายวิทยา  พุฒิธนะสุนทร  ผูทรงคุณวุฒิ       กรรมการ
๑๕) นายเอกบรรจง บุญผอง  ผูอํานวยการสถานศึกษา          กรรมการและเลขานกุาร

ทําเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

 ผศ.ดร.ยอรช  เสมอมิตร
ประธานกรรมการ

วาระ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕, ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙, 
๒๕๕๙-๒๕๖๓

นายอุทัย  รัตนพงศ
วาระ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑

 ตารางแสดงลําดับรุนของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

๑๔ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



๖.๑ เงนิโครงการหองเรยีนพเิศษป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
      ๗๓๙,๖๗๕.๑๒  บาท
๖.๒ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๑ ปการศกึษา ๒๕๕๖
      ๑๑๖,๗๕๓.๕๐  บาท 
๖.๓ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๒ ปการศกึษา ๒๕๕๖
       ๙๕,๗๗๐  บาท
๖.๔ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๓ ปการศกึษา ๒๕๕๖
       ๘๔,๐๐๔  บาท
๖.๕ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๔ ปการศกึษา ๒๕๕๖
       ๗๘,๑๖๘.๒๕  บาท
๖.๖ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๕ ปการศกึษา ๒๕๕๖
       ๘๐,๑๘๘  บาท
๖.๗ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่๖ ปการศกึษา ๒๕๕๖
      ๔๘,๖๕๔.๕๐  บาท
๖.๘ สมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
      ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๙ บรษัิท ธนาธิวัตถ  จํากดั  
      ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๖.๑๐ บรษัิท ระยอง พาเนล จํากดั  
         ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖.๑๑ บรษัิท ส.กิจชยั จํากดั 
         ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๖.๑๒ นายแพทยเรวัต,แพทยหญงิวนิดา นิพทัธโกศลสขุ
         ๑๐๐,๐๐๐  บาท
๖.๑๓ รองผูอํานวยการธวชั, ครูสกุนัยา  คุมหอม
         ๕๐,๐๐๐  บาท
๖.๑๔ ศษิยเกา แกลง ๑๕ (รุน ๕๔/๒๕๑๓)
         ๔๕,๐๐๐  บาท
๖.๑๕ ผูอาํนวยการสพุจน,ศน.ทองหลอ  เบญจามฤต
         ๓๐,๐๐๐  บาท
๖.๑๖ ศิษยเกา แกลง ๑๔  (รุน ๕๓/๒๕๑๒)
        ๓๐,๐๐๐  บาท
๖.๑๗ คณุแมเชง็ แซลิม้ และครอบครวั  
        ๓๐,๐๐๐  บาท

๔. วัตถุประสงคของมูลนิธิโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
๔.๑ เพื่อชวยเหลือ สงเสริม เปนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ขาดแคลน
      ทุนทรัพยของนักเรียนโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
๔.๒ เพื่อชวยเหลือ สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม  
      สุขภาพ อนามัยและการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
๔.๓ เพื่อดําเนินการ หรือรวมมือกับองคกรการกุศล เพื่อการกุศลและ
      องคกรเพื่อสาธารณประโยชน 
๔.๔ ไมดําเนินการเกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด
๕. ยอดเงินในบัญชีมูลนิธิโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ๓,๓๐๐,๗๖๘.๒๘ 
   ขอมูล ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐
๖. ตามขอบังคับหมวดที่ ๓ ทุนทรัพย ทรัพยสิน และการไดมาซึ่งทรัพยสิน 
   ขอที่ ๖ มูลนิธิฯ อาจไดมาซึ่งทรัพยสินโดยวิธีตอไปนี้ ขอ ๖.๕ ใหมีกองทุน
   ในมูลนิธิฯมูลคาไมนอยกวา กองทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาทถวน) 
   โดยใชชื่อกองทุนตามความประสงคของผูบริจาคและใหถือวาเปนทรัพยสิน
   ที่เปนทุนตามขอบังคับ ขอ ๓๕ และใหทําบัญชีรายชื่อตอทายขอบังคับ
   ตลอดไป รายชื่อผูบริจาคเงินเขากองทุนมูลนิธิโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
   มูลคาไมนอยกวา กองทุนละ ๓๐,๐๐๐ บาท มีดังนี้

๑.  ชื่อมูลนิธิโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” วันอนุมัติตราสาร 
     คือ ๘ มกราคม ๒๕๕๗ - ๖ มกราคม ๒๕๖๑
๒.  ทําเนียบประธานมูลนิธิโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” 
     คือ ผศ.ดร.ยอรช  เสมอมิตร
๓.  คณะกรรมการชุดปจจุบันมีดังนี้ (๘ มกราคม ๒๕๕๗-๗ มกราคม ๒๕๖๑)
๓.๑  นายยอรช  เสมอมิตร  ประธานมูลนิธิ
๓.๒  นายสุพจน  เบญจามฤต รองประธานมูลนิธิ
๓.๓  นายพรศิลป  สิทธิไชย  กรรมการ
๓.๔  นายวิทยา  ปธานราษฎร กรรมการ
๓.๕  นางสมประสงค  เจริญรื่น กรรมการ
๓.๖  นายสมนึก  คฤคราช  กรรมการ
๓.๗  นางรัตยา  แสงศิวะฤทธิ์ กรรมการ
๓.๘  นางเอื้อมพร  ชื่นอารมย กรรมการ
๓.๙  นางสาวนฤมล  ปาลสุทธิ์ กรรมการ
๓.๑๐ นายสาคร  เจริญกัลป กรรมการ
๓.๑๑ นายธวัช  คุมหอม  กรรมการและเหรัญญิก
๓.๑๒ นายวิชัย   เจริญเมือง กรรมการและผูชวยเหรัญญิก
๓.๑๓ นางสาวสุรัสวดี  สุขยิ่ง กรรมการและเลขานุการ
๓.๑๔ นางอารีจิตต  ปาลสุทธิ์ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๓.๑๕ นางรัตนา  สาตรมูล  กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 ผศ.ดร.ยอรช   เสมอมิตร
ประธานมูลนิธิโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

ทําเนียบประธานมูลนิธิโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" และคณะกรรมการปจจุบัน

นายพรศิลป  สิทธิไชย
ประธานมูลนิธิโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๖

นายประยูร  นิสัยมั่น
ประธานมูลนิธิโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๔๔

๖.๑๖ ศิษยเกา แกลง ๑๔  (รุน ๕๓/๒๕๑๒)

๖.๑๗ คณุแมเชง็ แซลิม้ และครอบครวั  

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๑๕



ทําเนียบนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"

๑. นายวิชัย  เจริญเมือง
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
รุน พ.ศ.๒๕๒๙
นายกสมาคมผูปกครองและครู 
พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๙

๒. นายสาคร  เจริญกัลป
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 
รุน พ.ศ.๒๕๒๒
นายกสมาคมผูปกครองและครู 
พ.ศ.๒๕๖๐-ปจจุบัน

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
สั่ง ณวันที่  ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๙

๑.   นายปกรณวิศว  ปตถา       ประธานกรรมการ
๒.   นางสาวดวงตา  รุงราตรี       รองประธานกรรมการ
๓.   นางสาวชัญญา  ศิริสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
๔.   ด.ต.ประเสริฐ  บุตรดี       กรรมการดานยาเสพติด 
๕.   นายกิตติภพ  อยูละ   กรรมการดานประชาสัมพันธ
๖.   นางมาลิณี  แพทยรักษา  กรรมการ
๗.   นางนิตยา  พลีพรหม   กรรมการ 
๘.   นางสาวบุญลอม  ใสสอาด  กรรมการ 
๙.   นางญาณินท  ชลกิจ   กรรมการ
๑๐. นายจตุรงค  ขันเครือ     กรรมการ
๑๑. นางวิชุดา  ศรีไพรวรรณ  กรรมการ
๑๒. นางพนารัตน  ชูกอนทอง  กรรมการ

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
ตั้งแตวันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ - ๖  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๑.   นายสาคร  เจริญกัลป   นายกสมาคม 
๒.   นางภิรดี  ยอดยาดี   อุปนายกสมาคมคนที่ ๑
๓.   นายธวัช  คุมหอม   อุปนายกสมาคมคนที่ ๒
๔.   นายธวัชชัย  มั่งคั่ง   กรรมการ
๕.   นายปกรณวิศว  ปตถา   กรรมการ
๖.   ด.ต.สุพจน  แปนแกว   กรรมการ
๗.   นายประทีป  อรัญวงศ   กรรมการ
๘.   นายธงชัย  กสิกรรม   กรรมการ
๙.   นายสมพงษ  คําศรี   กรรมการ
๑๐. นางรัตยา  แสงศิวะฤทธิ์  กรรมการ
๑๑. นายธีระวัธน  สิงหบุตร   กรรมการ
๑๒. นายสุรพล  บุญชวยเหลือ  ปฏิคม
๑๓. นางวันเพ็ญ  คฤคราช   เหรัญญิก
๑๔. นางอุษา  อังศุพฤกษ   เลขานุการ
๑๕. นายนพรัตน  ทาตะภิรมย  ประชาสัมพันธ

๑๖ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



ทําเนียบ ศิษยเกาที่เปนนักการเมือง ระดับชาติ

๕. นายศุภรักษ  ควรหา 
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๕๑๗

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุรินทร ๓ สมัย
พ.ศ.๒๕๔๔, ๒๕๔๘ และ ๒๕๕๓

รองโฆษกรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๒
เลขานุการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๓

๖. นายแพทยบัญญัติ  เจตนจันทร
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๕๒๑

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง ๒ สมัย
พ.ศ.๒๕๕๐ และ ๒๕๕๔

กรรมาธิการการสาธารณสุข และการศึกษา

๔. นายเสริมศักดิ์  การุญ
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๕๐๑

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง ๘ สมัย 
และสภาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ๑ สมัย พ.ศ.๒๕๓๕

ประธานกรรมาธิการการทหาร, 
แรงงานและสวัสดิการสังคม, การทองเที่ยว

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๓๖
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง พ.ศ.๒๕๓๙ 

๑. พลโท ฉลอม  วิสมล
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๔๘๓
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พ.ศ.๒๕๒๙

๒. นายอารมณ  มุกดาสนิท
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๔๙๒
สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ส.๒๕๑๙

๓. นายสมศักดิ์  ชาญดวยกิจ
ศิษยเกาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" รุน พ.ศ.๒๔๙๖

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง ๒ สมัย 
พ.ศ.๒๕๒๙, ๒๕๓๑

๑. พลโท ฉลอม  วิสมล ๒. นายอารมณ  มุกดาสนิท

๓. นายสมศักดิ์  ชาญดวยกิจ ๔. นายเสริมศักดิ์  การุญ

๕. นายศุภรักษ  ควรหา 

๖. นายแพทยบัญญัติ  เจตนจันทร

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๑๗



หลักสูตรตั้งแตปการศึกษา ๒๔๙๑-๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนสอบไลจบชั้นตัวประโยคในปสุดทายโดยใชขอสอบกลางของจังหวัด

เปนระบบรอยละผลปรากฏวามีนักเรียนสอบไดที่ ๑ ของโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ตามตาราง 
(หลังจากนั้นหลักสูตรเปลี่ยนเปนระบบหนวยการเรียน ทุกโรงเรียนจัดสอบเอง)

รายชื่อนักเรียนมีผลการเรียนดีเดน โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

๑๘ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 



 รายชื่อศิษยเกาดีเดน
 เนื่องในงานชุมนุมศิษยเกาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”  ครบรอบ ๙๓ ป

๑. นายเกียรติ  เกิดลาภผล 
๒. นายอารมณ  มุกดาสนิท  
๓. นายสมศักดิ์  หิริโอตัปปะ
๔. นายพิทักษ  เจียมพิรุฬหกิจ 
๕. นายครรชิต  ตัมพานุวัตร
๖. พล.ต.ต.บรรจง  มุกดาสนิท
๗. นายยรรยง  คุโรวาท
๘.  ร.อ.อดุลย  รัตตานนท
๙.  พล.อ.ท.เสนห  งามละเมียด
๑๐.  นายพีรภัทร  ทองศิริเลิศกิจ
๑๑.  พล.ต.ท.นพ.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
๑๒.  นพ.ฉลอง  ควรหา
๑๓.  นายวินิจ  พงศรพีรชนีกร
๑๔.  ศาสตราจารย ดร.ธนะ เลาหกัยกุล
๑๕.  นายธรรมนูญ  เลาหกัยกุล
๑๖.  รศ.ดร.จุไรรัตน  ดวงเดือน
๑๗.  นายเสมอ  กลิ่นหอม
๑๘.  ศาสตราจารยธวัช  ปุณโณทก
๑๙.  ผศ.ดร.สมพร  ศิริสวัสดิ์
๒๐.  นายประมุข  งามละเมียด
๒๑.  ดร.ศิริ  การเจริญดี
๒๒.  นายยอรช  เสมอมิตร
๒๓.  นายอุทัย  รัตนพงศ
๒๔.  นายอภิวัฒน  เศรษฐรักษ
๒๕.  นพ.สมนึก  ชาญดวยกิจ
๒๖.  นายบุญศักดิ์  คงฤทธิ์แสง 
๒๗.  รศ.สงคราม  เชาวนศิลป
๒๘.  รศ.ลินจง  จันทราวราทิตย 
๒๙.  นายพูนสุข  พงษพัฒน
๓๐.  นายประเทือง  ไกรเพชร
๓๑.  นายวิรัช  ไชยรักษ

๓๒.  นายนาวี   ยั่งยืน
๓๓.  พลตรีนิพนธ  คําแหง 
๓๔.  รศ.สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย
๓๕.  นายสมพร  พิศลพูล
๓๖.  นายสําราญ   ศิริเจริญ
๓๗.  นายสุทธิศักดิ์  เฟองเกษม
๓๘.  นายระวี   ปญญายิ่ง
๓๙.  ดร.อัธยา  กังสุวรรณ
๔๐.  พระวิทยา  อาภรณรัตน
๔๑.  นายเสริมศักดิ์  การุญ
๔๒.  นายยงยุทธ  เสมอมิตร
๔๓.  นพ.บัญญัติ  เจตนจันทร
๔๔.  พลเอกไพศาล  กตัญู
๔๕.  พลโทฉลอม  วิสมล
๔๖.  นายศุภรักษ  ควรหา
๔๗.  นายนิคม  กฤษณะรังคุณ
๔๘.  นายเดชา  ดํารงชีพ
๔๙.  พล.ร.ต.ดํารง  ยมจินดา
๕๐.  พล.ร.ต.สุพจน  บุญให
๕๑.  รศ.อุดม  พรประเสริฐ
๕๒.  นายอุดม   กลิ่นหอม
๕๓.  นายนรา  สมประสงค
๕๔.  พล.ต.ต.พิมล  สินธุนาวา
๕๕.  นายสุรพงศ  ซื่อตรง
๕๖.  นายวินิจ  ปธานราษฎร
๕๗.  พล.อ.ท.ดิเรก  สังขสุวรรณ
๕๘.  นายจตุรงค  ผลารุจิ
๕๙.  นายสมบัติ  บรรจงอักษร
๖๐.  นายสุพจน  เบญจามฤต
๖๑.  นายวิรัต  รัตนวิจิตร
๖๒.  นายวิโรจน  แสงศิวะฤทธิ์

๖๓.  พระสมบัติ  ยินดี 
๖๔.  นพ.ปธินทร  ธนาภรณ 
๖๕.  นายรัตน  สังขสุวรรณ
๖๖.  นายประวิทย  แมนหมาย
๖๗.  พลโทณัฐพัชธ สมบูรตศรี
๖๘.  นายอนันต  รื่นรมย
๖๙.  ผศ.ธานี  ปาลสุทธิ์
๗๐.  นายเสกล  แสงพงษชัย
๗๑.  นายธงชัย  มัญชุนากร
๗๒.  นพ.เรวัตร  นิพัทธโกศลสุข
๗๓.  นายสมพงษ  สนทราพรพล
๗๔.  นายเกษม  ถนอมธีรนันท
๗๕.  นายวิเชียร  แสงวงศกิจ
๗๖.  นายณรงค  พิศลพูล
๗๗.  นายศักดา  ผาสุกยืด
๗๘.  นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป
๗๙.  นายจันทรแรม  คีรีเขต
๘๐.  นายวิจิตร ราญรอน
๘๑.  นายเชาวน  ปาลสุทธิ์
๘๒.  นายบาลี  มั่งคั่ง
๘๓.  นางสาวเจียรไนย  รัตตานนท
๘๔.  นางสาวรัญจวน  สุริยพรรณพงศ
๘๕.  นายสุดใจ  รัตนวิจิตร
๘๖.  นายพงศา  งามละเมียด
๘๗.  นางจริยา  สนองพงษ
๘๘.  นายสมภพ  วงศทางประเสริฐ
๘๙.  นายธงชัย  ผองแผว
๙๐.  นายสงวน  สิ้นเคราะห
๙๑.  ร.ต.ต.สวัสดิ์  วิสมล
๙๒.  นายชวลิต  เฉลิมวงศ
๙๓.  นางทิพยวรรณ  หอวัง 

รายชื่อผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียน 
เนื่องในงานชุมนุมศิษยเกาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ครบรอบ ๙๓ ป 

๑. นายวิทิต  ลาวัณยเสถียร   
๒. นายเรืองเดช  ธโนปจจัย  
๓. นายพิชัย  โรจนตระกูล 
๔. นายอํานวย  ทั่วทิพย 
๕. นายวิรัติ  จันทคีรี  
๖. นายธวัชชัย  อุยพานิช  
๗. นายไพบูลย  อรุณเวสสะเศรษฐ 
๘. นายสิน  กุมภะ    
๙. นายปยะ  ปตุเตชะ  
๑๐. นายจารุวัฒน  สุนทรเวชพงษ

๑๑. นายเกียรติศักดิ์  ตั้งเจริญสุทธิชัย  
๑๒.  นางพัชนี  การุญ  
๑๓.  นายเสรี  เจริญรื่น 
๑๔.  นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  
๑๕.  นายวิชัย  เจริญเมือง 
๑๖.  นางมาราดี   มัญชุนากร  
๑๗.  นางสาวนฤมล   ปาลสุทธิ์ 
๑๘.  นายอํานวย   ยั่งยืน 
๑๙.  นายพิชัย   สมคิด  
๒๐.  พระครูธรรมสารโสภิต 

๒๑.  พระมหาชวน ชยกโร 
๒๒. นายสมชาย  จริยเจริญ 
๒๓. นายวิทยา  พุฒิธนสุนทร  
๒๔. นายอาทร  สุวรรณโชติ 
๒๕. นายจรัญ  ความเพียร  
๒๖. นายทิวัตถ  ผองแผว   
๒๗. นายสมศักดิ์  ผองแผว  
๒๘. นายพงศกร  เกษสุขมาโนช 
๒๙. นายพายัพ  ผองใส  
๓๐. นายนพรัตน  เอื้อตระกูล  
๓๑. นายสมจิตร  ครองสติ 

อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ๑๙



รายชื่อศิษยเกาดีเดน เนื่องในงานชุมนุมศิษยเกาโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร” ครบรอบ ๙๖ ป
๑.  พระครูเกษมอรรถากร
๒.  นายอเนก  วิชญกุล
๓.  นายปรารมภ  ควรหา
๔.  นายวันชัย  วงษซิ้ม
๕.  นายสมบูรณ  ปาลสุทธิ์
๖.  นายจํารัส  เหมะศิวะ
๗.  นายสิทธิเวช  ซื่อตรง
๘.  นางวรินทร  กตัญู
๙.  นายเจริญ  ตันวิมล
๑๐. นายประพัฒน  การุญ
๑๑. นายอุทัย  วงศสุบิน
๑๒. นายอํานาจ  ศรีบูระไชย
๑๓. นางประไพพรรณ  ธงอินทรเนตร
๑๔. นายเมตตา  อารีย
๑๕. นายมงคล  รุจิวงศ
๑๖. นายกําจร  นิสัยมั่น
๑๗. นายเฉลิมศักดิ์  สุตวิมล
๑๘. นางปราณี  เจริญชัยกุล
๑๙. นายวิทยา  คําแหงวงศ
๒๐. นายชิต  เฉลียว
๒๑. นายพรชัย  หุตะวณิชกุล
๒๒. นางนริสา  การุญ
๒๓. นายปญญา  ปลุกใจราษฎร
๒๔. นายเอนก  เจริญวงศ
๒๕. นายไสว  ใจสะอาด
๒๖. นายอารักษ  เอ็นดูราษฎร
๒๗. นายสมคิด  จักรวาฬนรสิงห
๒๘. นายประคอง  รัตนวิจิตร
๒๙. นายสิทธิชัย  สิ้นเคราะห
๓๐. นายอารักษ  สุรกิจโกศล
๓๑. พันเอก(พิเศษ) อภิชัย  บุญชวยเหลือ
๓๒. นายสมนึก  คงเจริญ
๓๓. นายบุญรอด  บุญเหลือ

๓๔. นายสมหวัง  บุญเหลือ
๓๕. นายวิทยา  พิสุทธิทรัพย
๓๖. นายสมยศ  คมขํา
๓๗. นายจรรยดม  คมขํา
๓๘. นายดรัณ  สวณียะ
๓๙. นายไพฑูรย  ปฏิบัติ
๔๐. พันเอก(พิเศษ)ไพศาล  ภาคศิริ
๔๑. พลตรีเกษม  ธนาภรณ
๔๒. ศ.ดร.พจนารถ  เสมอมิตร
๔๓. พันโทสําเริง  สุวรรณนาคะ
๔๔. นายสมชัย  วงศทางประเสริฐ
๔๕. นายสมนึก  วงศทางประเสริฐ
๔๖. พลตรีภิญโญ  กตัญู
๔๗. นายเกรียงไกร เศรษฐเมธีกุล 
๔๘. พล.ต.ต.ดํารง  เมืองคํา
๔๙. พ.ต.อ.กวีรัช  กตัญู
๕๐. พ.ต.อ.บรรเจิด  พิริยะวงศ
๕๑. พ.ต.อ.สุริยะ  อยูเย็น
๕๒. พ.ต.อ.วินัย  สมนึก
๕๓. นาวาเอก(พิเศษ)วินัย  บํารุง
๕๔. นาวาโทยุทธนา  วงศชาง
๕๕. พันเอก(พิเศษ)ธวัชชัย  คามจินดา
๕๖. นายประสาท  ถาวรชัยสิทธิ์
๕๗. นายเกรียงศักดิ์  เศรษฐเมธีกุล
๕๘. ดร.พีระ  รัตนวิจิตร
๕๙. นายวิโรจน  บํารุง
๖๐. วาที่ ร.ต.ประจักษ  สมพรชัยกิจ
๖๑. นางวรรณา  บุญกอเกื้อ
๖๒. นางสาวลดาวัลย  ถาวรชัยสิทธิ์
๖๓. นายสมศักดิ์  แพสุขชื่น
๖๔. นายพิชัย  สมคิด
๖๕. นางอุสาห  กุลปรีดารัตน
๖๖. นางอุมา  วิภูษณะ

๖๗. นายมานะ  แสงศิวะฤทธิ์ 
๖๘. นายสุรศักดิ์  ประไพสนธิพงศ
๖๙. นายธงชัย  จิรวิวัฒนวนิช 
๗๐. รศ.ดร.สมพงศ  วิทยศักดิ์พันธุ
๗๑. ดร.อภิวัฒน  สูยะโพธ 
๗๒. นางจํารัส  เจริญกิจ
๗๓. ดร.วัลลภ  รองพล
๗๔. นายดําริห  การควรคิด
๗๕. พ.ต.ท.สุพจน  มัจฉา
๗๖. นายชวลา  พิริยะวงศ
๗๗. นางสาวอรดี  ตันพัฒนอนันต
๗๘. นางอําไพ  วงษชมภู
๗๙. นายสันติชัย  ตังสวานิช
๘๐. นายวัฒนา  ยั่งยืน
๘๑. นายสมพงษ  โสมศิริลักษณ
๘๒. นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล
๘๓. นายพเยาว  สุวรรณโชติ
๘๔. นายวันชัย  สุตวิมล
๘๕. นายประสงคศักดิ์  บุญมา
๘๖. นายดํารงค  งามเสงี่ยม
๘๗. นางสุนิษา  แสงวงศกิจ
๘๘. ผูพิพากษาดิลก  เสริมวิริยะกุล
๘๙. นายพรหมรัต วงษสรรพ
๙๐. นายไพรัตน ตันติชัยวนิช
๙๑. พันเอก(พิเศษ)สมชาติ  ศิลปเจริญ
๙๒. นายทรงศักดิ์  มุกดาสนิท
๙๓. นายนิติยา  ใจใหญ
๙๔. ดร.สุกิจ  บํารุง
๙๕. นายคํารณ  ปานฉวี
๙๖. นางสาวเภา พงษเจริญชัย
๙๗. ศ.ดร.ประพีร เศรษฐรักษ
๙๘. นายเจน  บุญสง

รายชื่อผูทําคุณประโยชนใหกับโรงเรียน  เนื่องในงาน ๙๖ ป โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
๑. นายยอรช  เสมอมิตร  
๒. นายสาคร  เจริญกัลป 
๓. นายสุรพล  บุญชวยเหลือ
๔. นายวิสุทธิ์  รวดเร็ว 
๕. นายธวัช  คุมหอม 
๖. นางรัตยา  แสงศิวะฤทธิ์ 
๗. นายวิเชียร  แสงวงศกิจ   
๘. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป
๙. นายสุชีพ  ชั้นสูง 
๑๐. นายประเทือง  ไกรเพชร 
๑๑. นายมนัส  ชื่นกลิ่น 
๑๒. นายสมบูรณ  โหตระวารีกาญจน  
๑๓. นายสุพจน  เบญจามฤต
๑๔. นายกรีธา  เกิดลาภผล

๒๙. นางจงจิต  สุวรรณโชติ
๓๐. นายฉัตร  สุวรรณโชติ
๓๑. นายธีระวัธน  สิงหบุตร
๓๒. นายปรีชา  มีบุญ
๓๓. นายสัมฤทธิ์  คงทรัตน
๓๔. นางอุไรวรรณ  สรรควงศ
๓๕. นางสาวเบญจวรรณ  เสมอมิตร
๓๖. นายเกษม  บําเพ็ญทาน
๓๗. นายจํานง  ไชยรัตน
๓๘. นางสาลี  งามสม
๓๙. นางเบญจรงค  เจริญวงศ
๔๐. นายปกปอง  วงษสรรพ
๔๑. นางสาวภัทราภรณ  สิงหเจริญ
๔๒. นางสาวเกวลิน  ชาญดวยกิจ

๑๕. นายวินัย  เจริญวงศ
๑๖. นางสาวนฤมล  ปาลสุทธิ์
๑๗. นางกาญจนา  เสมอมิตร
๑๘. นางสาวแสงมณี  กาหลง
๑๙. นายบุญมี  บุญสง
๒๐. นางวรรรณี  รื่นรมย
๒๑. นางสาวเบญจา  บุญการี
๒๒. นางสาวดุษฎี  วงศพิทักษ
๒๓. นางสาวนิรินธน  วงษอยู
๒๔. นางวราภรณ  มนตประสิทธิ์
๒๕. นายวินัย  มนตประสิทธิ์
๒๖. นางทองหลอ  เบญจามฤต
๒๗. นายธวัชชัย  มนตประสิทธิ์ 
๒๘. นายปรีชา  กลวยไม

๒๐ อนุสรณ ๑๐๐ ป โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 


