




ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 โรงเรียน
วงัจนัทรวทิยา มหีลายกจิกรรม หลายเหตกุารณทีน่าสนใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณที่โรงเรียนของเราไดรับเกียรติใหเปน
สถานทีร่บัเสดจ็ทรงเยีย่มหนวยแพทย พอ.สว. ตลอดระยะ
เวลากวา 2 เดือน ในการเตรียมงานรับเสด็จในครั้งนี้
เราไดเหน็ความสมคัรสมานสามคัคขีองนกัเรยีน คร ูบคุลากร
ทางการศึกษาหนวยงานตางๆ และชุมชน ที่ตางใหความ
รวมมอื รวมแรงรวมใจ ผลกัดนัใหงานครัง้นีส้ำเรจ็ลลุวง
ไปไดดวยดี

และขอขอบคุณผูเกี่ยวของทุกทานที่มีสวนทำให
วารสารแสงจนัทรฉบบันีส้ำเรจ็ สมบรูณเปนอยางดี
แลวพบกนัใหมฉบบัหนา สวสัดคีะ

เจาของเจาของเจาของเจาของเจาของ
โรงเรยีนวงัจนัทรวทิยา
316 ม.1 ต.ชมุแสง  อ.วงัจนัทร  จ.ระยอง  21210
โทรศพัท  0-3866-6247  โทรสาร  0-3866-6247
เวบ็ไซตโรงเรยีน  www.wangchan.ac.th

คณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา
   1. ดร.สกุจิ  โพธิศ์ริกิลุ ผอูำนวยการโรงเรยีน
   2. วาทีร่อยตรปีระชา  พรชยักุล รองผอูำนวยการโรงเรยีน
   3. นางสมชัญา  ผดุผอง รองผอูำนวยการโรงเรยีน
   4. นายสงิหา  รกัษาธรรม รองผอูำนวยการโรงเรยีน
   5. นายอดศิกัดิ ์ รืน่รมย ครชูำนาญการพเิศษ
บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ

นางสาวมาณ ี คสุติา
กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

1. นางสนุรีตัน  เบญจมาศ
2. นางเอน็ด ู วงศพยคัฆ
3. นางปราณ ี วโินทพรรษ
4. นางสาวสมบรูณ  อจัฉรยิะเกยีรติ
5. นางรชัน ี หนนูอย
6. วาทีร่อยตรหีญงิจริาภา  เชือ้เอีย่ม
7. นายปุญญพฒัน  เกตุไทย
8. นางสาวลดัดา  ปญญาโพธิ์
9. นางสาวปทมา  วรรณวสิทิธิ์
10. นางสมฤด ี ธนโชตกิฤตชยั
11. นางพมิพภาสริ ิ สายพนสั
12. นางรจุริา  ดนิโคกสงู

ฝายศิลปฝายศิลปฝายศิลปฝายศิลปฝายศิลป
1. นางสาวมาณ ี คสุติา
2. นายศกัดิด์า  สภุาพ

พิสูจนอักษรพิสูจนอักษรพิสูจนอักษรพิสูจนอักษรพิสูจนอักษร
นายชยัพฒัน  ราญรอน

ปรัชญาโรงเรียน คดิได  ทำได  ใชปญญา
อกัษรยอ ว.จ.ว.
สีประจำโรงเรียน เขยีว - ขาว
ตนไมประจำโรงเรยีน ตนพกิลุ
สญัลกัษณ ดวงจันทรมีรัศมีครึ่งดวงอยูเหนือ

ตวัอกัษร ว.จ.ว. อยภูายในดอกจนัทน

มาณ ี คสุติา
หัวหนางานวารสารโรงเรียนวังจันทรวิทยา

1. เพือ่เผยแพรขอมลูขาวสารและกจิกรรมของโรงเรยีน
2. เพือ่เปนสือ่ประสานความสมัพนัธระหวางโรงเรยีน

ผปูกครอง และชมุชน
3. เพือ่สงเสรมิใหนกัเรยีนมนีสิยัรกัการอาน

วัตถุประสงค
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ครู อาจารย ไมสามารถบอกเลาความรูใหกับผูเรียนไดทั้งหมดการจัดการเรียนการสอนจึงตองเปนการเรียน
แบบรวมมือระหวางครู ผูเรียนและผูเกี่ยวของ เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรตูลอดเวลา และสรางองคความรไูดดวยตนเองดวยเหตดุงักลาวขางตน ครอูยากใหนกัเรยีนไดกำหนดบทบาท
ดงันี้

1. กำหนดเปาหมาย วางแผน และรบัผดิชอบการเรยีนรขูองตนเอง
2. เสาะแสวงหาความร ูเขาถงึแหลงเรยีนร ูวเิคราะห สงัเคราะห ขอความร ูตัง้คำถาม คดิหาคำตอบหรอื

หาแนวทางแกปญหาดวยวธิกีารตาง ๆ
3. ลงมอืปฏบิตัจิรงิ สรปุสิง่ทีไ่ดเรยีนรดูวยตนเอง และนำความรไูปประยกุตใชในสถานการณตาง ๆ
4. มปีฏสิมัพนัธ ทำงาน ทำกจิกรรมรวมกบักลมุเพือ่นและครู
5. ประเมนิและพฒันากระบวนการเรยีนรขูองตนเองอยางตอเนือ่ง

ดวยรักและหวงใย

(ดร.สกุจิ  โพธิศ์ริกิลุ)
ผูอำนวยการโรงเรียนวังจันทรวิทยา

โลกศตวรรษที่ 21 เปนยุคของสังคมแหงเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge-based economy Society)
ความเจริญกาวหนาทางสังคม เศรษฐกิจไมใชที่ดิน, แรงงาน,
วัตถุดิบและเงินทุน แตเปนปญญาและความรู องคความรูใหม ๆ
เกิดขึ้นตลอดเวลาอยางรวดเร็วและมีปริมาณมาก ทำใหผูเกี่ยวของ
กับการจัดการเรียนการสอนไมวาจะเปนครู อาจารย หรือผูเรียน
ตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหเขากับ
ยคุสมยั เพือ่ใหทนัตอเหตกุารณทนัตอความรใูหมทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา
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นางสาวเยาวภา  เอีย่มกำแพง
ตำแหนง คร ูคศ.1
สอนวิชาคอมพิวเตอร

นางสาวปทมา  วรรณวสิทิธิ์
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาแนะแนว

นางสาวศศธิร  โมลา
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาคณิตศาสตร

นายศราวธุ  รตันะ
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาคณิตศาสตร

นางสาวเครอืวลัย  ราชวชิติ
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาคณิตศาสตร

นางสาวศริกิมล  บญุสนอง
ตำแหนง ครผูชูวย

สอนวิชาเคมี

นางสาวรงุทพิย  ยนุประยงค
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาสังคมฯ

นางสาวอนิทกุานต  ประชมุชน
ตำแหนง ครผูชูวย

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวอรสิา  มงคลไพบลูยสขุ
ตำแหนง ครผูชูวย

สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวพชิญาดา  สงิหเลศิ
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาภาษาจีน

นางสาวหฤทยั  ใจดี
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาภาษาจีน

นายพงษกร  บญุตอ
ตำแหนง ครผูชูวย
สอนวิชาเกษตรฯ

นางสาวสทุวิา  เอกสะพงั
ตำแหนง ครอูตัราจาง
สอนวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวรตัตยิา  ดนี้ำจดื
ตำแหนง ครอูตัราจาง

สอนวิชาสังคมฯ

นางสาวกฤษณยี  พนัธเุสอื
 เจาหนาทีห่องสมดุ

นายกฤษณ  วงศคช
 เจาหนาทีฝ่ายเทคนคิ
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นางสาวทพิยนฐัฐา  เจรญิเมอืง
ตำแหนง ครอูตัราจาง

สอนวิชาฟสิกส



ในภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2557 กลมุบรหิารงานวชิาการ ไดดำเนนิกจิกรรมดงันี้
-  ตอนรบันกัศกึษาฝกประสบการณวชิาชพีคร ูกลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตรและสงัคมศกึษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
-  สงเสรมิและสนบัสนนุใหครจูดัทำแผนการเรยีนร ู ตามกลมุสาระฯ โดยเนนผเูรยีนเปนสำคญั
-  สงเสรมิและสนบัสนนุใหครศูกึษาวจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนร ูตลอดจนเผยแพรผลงานวจิยัและพฒันาคณุภาพ

การเรียนการสอน
-  สงเสรมิและสนบัสนนุใหครผูลติและพฒันาสือ่ นวตักรรมการเรยีนการสอน
-  ดำเนนิการนเิทศการเรยีนการสอนในรปูแบบหลากหลายและเหมาะสม
-  สงเสรมิและสนบัสนนุนกัเรยีนทีม่คีวามรคูวามสามารถ เขาแขงขนัทกัษะวชิาการในระดบัตางๆ
-  การประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา โดยหนวยงานตนสงักดัประจำปการศกึษา 2556

อยูในระดับดีเยี่ยม
-  สงเสรมิและสนบัสนนุใหคร ู นำเสนอผลการวจิยัและจดันทิรรศการแลกเปลีย่นเรยีนรโูดยใชปญหาเปนฐาน(PBL)

ในกลมุสาระการเรยีนรภูาษาไทย  วทิยาศาสตร  คณติศาสตร  ภาษาตางประเทศและสงัคมศกึษาฯ โดย อาจารยเขมจริฎัฐ
ภทัรจโิรจนกลุ  กลมุสาระการเรยีนรภูาษาตางประเทศ(ภาษาองักฤษ)  เปนตวัแทนโรงเรยีนในการนำเสนอผลการวจิยั

-  กจิกรรมเตรยีมความพรอมนกัเรยีน  ในการประเมนิคณุภาพการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(การสอบ O-NET)
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่2, 3, 5 และ 6  ชวงเวลา 07.45 น. - 08.30 น.
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ในภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2557
กลมุบรหิารงานงบประมาณและงานบคุคล
ไดดำเนนิกจิกรรมดงันี้

- กจิกรรมสรางขวญัและกำลงัใจ
- กจิกรรมศกึษาดงูาน
- สงเสรมิและสนบัสนนุใหครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา ศกึษาตอในระดบัทีส่งูขึน้
- สงเสรมิและสนบัสนนุใหครจูดัทำ

ผลงานทางวชิาการ
- สงเสรมิและสนบัสนนุใหครเูขารบั

การอบรมเพือ่พฒันาตนเองทัง้ในสถานศกึษา
และนอกสถานศกึษา
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ในภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2557
กลมุบรหิารงานทัว่ไป ไดดำเนนิกจิกรรมอยางตอเน่ืองดงันี้

- กจิกรรมจติอาสา
- กจิกรรมเยีย่มบานนักเรยีน
- กจิกรรมคณะกรรมการนกัเรยีน
- กจิกรรมประชมุผปูกครอง
- กจิกรรมปฐมนเิทศนกัเรยีนใหม
- ระบบดแูลชวยเหลอืนกัเรยีน
- กจิกรรมการสรางระเบยีบวินยั
- กจิกรรม TO BE NUMBER ONE
- กจิกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ
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นางสมชัญา  ผดุผอง
ตำแหนง รองผูอำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
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นายวทิยา   รตันอราม
ตำแหนง ครู คศ.3

นางอจัฉนา  มลุิ
ตำแหนง ครู คศ.3

นางสาวกรองทพิย  เพยีรพจิติร
ตำแหนง ครู คศ.3

นางนนัทนา  เพยีรพจิติร
ตำแหนง ครู คศ.3

นางสมจติต  มาฆะสทิธิ์
ตำแหนง ครู คศ.3

นางสวุรรณา   วงศนาค
ตำแหนง ครู คศ.3

นางยภุาวด ี วฒันธชัพงศ
ตำแหนง ครู คศ.3

นางสาวสมบรูณ  อจัฉรยิะเกยีรติ
ตำแหนง ครู คศ.3

นายดเิรก  หนนูอย
ตำแหนง ครู คศ.3

นางสมฤด ี ธนโชตกิฤตชยั
ตำแหนง ครู คศ.3

การประกวดรางวลัทรงคณุคา สพฐ. ประจำป 2557 (OBEC AWARDS) ในวนัที ่19 สงิหาคม 2557
ณ โรงแรมสตาร จงัหวดัระยอง โรงเรยีนวงัจนัทรวทิยา ไดเขารวมศกึษาดงูาน และสงผลงานเขาประกวด

ในครัง้นีด้วย ขอแสดงความยนิดกีบัครทูีไ่ดรบัรางวลัและเปนตวัแทนไปประกวดในระดบัภาค ดงันี้

นายดเิรก  หนนูอย
รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม

เหรยีญทอง อนัดบั 1 ดานการบรหิารจดัการ

 นางอจัฉนา มลุิ
รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม

 เหรยีญทอง อนัดบั 1 ดานการปฏบิตังิานเปนเลศิ
(Best Practices)

นางสาวมาณ ี คสุติา
รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม

เหรยีญทอง อนัดบั 1 ดานนวตักรรมแลฑเทคโนโลยฯี

นางนนัทนา  เพยีรพจิติร
รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม
เหรยีญทอง อนัดบั 2

ดานการปฏิบัติงานเปนเลิศ
(Best Practices)

นายจริพล  คำตอตัง้
รางวัลครูผูสอนยอดเยี่ยม
เหรยีญเงนิ อนัดบั 1

 ดานนวตักรรมและเทคโนโลยฯี
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เสนทางคนเกงประจำวารสาร
แสงจนัทรฉบบันี ้นาทนีีค้งตองยกใหกบัสาว
นอยคนเกง  แหงรั้วเขียว-ขาวคนนี้อีกครั้ง
"นองแกว" เดก็หญงิวลิาสนิ ีสมทุรนอย
ซึ่งสรางผลงานและชื่อเสียงใหกับโรงเรียน
วังจันทรวิทยาของเรามากมาย ผลงาน
ลาสุดกับแชมปมาราธอนนกิจกรรมเดิน-วิ่ ง
รายการ "โกลโบ ฟดูส  40 ป มนิมิาราธอน"
ณ สวนหลวง ร.9 วนัที ่26 ตลุาคม 2557

ดวยความอดทน ไมยอทอ ขยันซอม
มมุานะ ตรงตอเวลา มรีะเบยีบวนิยั การไดรบั
โอกาสดี ๆ จากกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศกึษา ครอูาจารยผฝูกซอม และกำลงัใจ
อันเต็มเปยมจากบิดามารดา
จาสบิเอกประสทิธิ ์- นางธญัญกร  สมทุรนอย
ผูที่อยูเบื้องหลังและคอยผลักดันใหนองแกว
ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ เราทุกคน
ขอเปนกำลังใจใหนองแกวทำตามความฝน
ที่ตั้งไวและสูตอไปนะคะ
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- รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 1 กฬีาวอลเลยบอลหญงิ รนุอายไุมเกนิ 16 ป
การแขงขนัรายการเอสโคลา ชงิถวยพระราชทาน
รอบคดัเลอืกตวัแทนภาคตะวนัออก วนัที ่3-9 ต.ค. 57
- รางวลัชนะเลศิ กฬีานกัเรยีน นกัศกึษาแหงชาต ิรนุอายไุมเกนิ 18 ป หญงิ
                                รอบคดัเลอืกตวัแทนจงัหวดัระยอง 2557

- รางวลัชนะเลศิ กฬีาวอลเลยบอลชาย การแขงขนักีฬานักเรยีน
นกัศกึษาแหงชาต ิประจำป 2557 รอบคดัเลอืกตัวแทนจงัหวดัระยอง
- รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
กฬีาวอลเลยบอลชาย การแขงขนักฬีา กฟภ.
รอบชงิชนะเลศิแหงประเทศไทย ประจำป 2557
รอบคดัเลอืกตัวแทนภาคตะวนัออก

               ชนะเลศิกฬีาวดูบอล ประเภททมีหญงิ นบัจำนวนเกท
       ในการแขงขนักีฬานกัเรยีน นกัศกึษาจงัหวดัระยองป 2557
                และเปนตวัแทนทมีจงัหวดัระยอง

1. น.ส.รงัสมิา  พมุพวง
2. น.ส.เพญ็ศริ ิ ราชสมบตัิ
3. น.ส.กวสิรา  เอ้ือเฟอ
4. น.ส.บานเยน็  บญุเหลา

- รางวลัรองชนะเลศิ อนัดบั 2
  รนุอายุไมเกนิ 18 ป หญงิ
  รายการ กฟภ.
  รอบคดัเลอืกภาคตะวนัออก
  วนัที ่19-26 สงิหาคม 2557
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ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 18 กลมุ สหวทิยาเขต ระยอง 2
ณ โรงเรยีนแกลง "วทิยสถาวร"

โรงเรยีนวงัจนัทรวทิยาสงนกัเรยีนเขารวมแขงขนั จำนวน 86 รายการ
ไดรบัรางวลัเหรยีญทอง จำนวน 67 รายการ
ไดรบัรางวลัเหรยีญเงิน จำนวน 11 รายการ
ไดรบัรางวลัเหรยีญทองแดง จำนวน 1 รายการ
เขารวมการแขงขนั จำนวน 7 รายการ
เปนตวัแทนไปแขงขนัระดบัภาค จำนวน 21 รายการ

  กลมุสาระการเรยีนรภูาษาไทย
1. การแขงขนัการเขยีนเรยีงความและคดัลายมอื
   ม.1-ม.3
    -  เดก็หญงิเนตรชนก  ชบูรูะ
2. พาทีสรางสรรค ม.1-ม.3
    -  เดก็ชายธรีภทัร  สามบญุเรอืง
    -  เดก็หญงิวรลกัษณ  ใจตรง
    -  เดก็หญงิวาสติา  เชือ้วงัคำ

  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตรสัน้ ม.4-ม.6

-  นางสาวกชพร  ธาราสมบตัิ
-  นางสาวชนภิา  อนิฉลาด
-  นางสาวรงัสมิา  พมุพวง
-  นางสาววริชา  ออพฤกษภมูิ
-  นายศริชิยั  ดหีมัน่

  กลมุสาระการเรยีนรสูขุศกึษาและพลศกึษา
การแขงขนัแอโรบกิ ม.1 - ม.6

-   นางสาวกมลลกัษณ  ทองก่ำ
-   เดก็หญงิกฤตยิา  กลารบ
-   เดก็หญงิกัณยสนิ ี ทพิยมนตรี
-   เดก็หญงิกุสมุา  ไชยราช
-   นางสาวจรีะพา  ชงัอินทร
-   เดก็หญงิพชิยาภรณ  เพิม่พลู
-   เดก็หญงิพมิพดิา  สงัวรณ
-   เดก็หญงิรวพิร  สภุาพร
-   นางสาววรยิา  วงษนลิ
-   เดก็หญงิวภิาดา  สาลกิา
-   นางสาวศรวีรรณ  ทองงาม
-   เดก็หญงิศริพิร  เหลอืงกระจาง
-   เดก็หญงิสนษิฐญิา  แสนเดช
-   นางสาวสนุสิา  ภาษี
-   เดก็หญงิเจลกา  สงศรแีจง
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  กลมุสาระการเรยีนรศูลิปะ
1.  การแขงขนั "ศลิปสรางสรรค" ม.4-ม.6
      -  นางสาวศศมิา  แซอึง๊
2.  การประกวดวงดนตรสีตรงิ ม.4-ม.6
      -  นายนนทวรรธ  เกยีรตกิติตนินัท
      -  นายปฏภิาณ  เวยีงไชย
      -  นายปรญิญา  อดุม
      -  นายเสกสนัต ิ ยาทองชนุ
      -  นายไพโรจน  อวมแจง
3.  การแขงขนัขบัรองเพลงไทยลกูทงุ
    ประเภทชาย ม.4 - ม.6
      -  นายเรอืงศกัดิ ์ คำภริมย
4.  การแขงขนัขบัรองเพลงไทยลกูทงุ
    ประเภทหญงิ ม.4-ม.6
      -  นางสาวสธุนิ ี หาทรพัย
5.  การแขงขนัขบัรองเพลงพระราชนพินธ
    ประเภทชาย ม.4-ม.6
      -  นายกษดิิเ์ดช  โกเลยีง
6.  การแขงขนันาฏศลิปไทยอนรุกัษ ม.4-ม.6
      -  นางสาวจติรานชุ  อาจประโคน
      -  นางสาวจฑุามณี  เนตรวงษ
      -  นางสาวนริญัญา  อสูวุรรณ
      -  นางสาวสจุาร ี จนิดา
      -  นางสาวอภสัรา  สมคดิ
      -  นางสาวเบญญา  ผาดผอง
      -  นางสาวเอมวกิา  กลัปนารถ
      -  นางสาวโสรยา  ศวิไิลย

  กลมุสาระการเรยีนรภูาษาตางประเทศ
การแขงขนัละครสัน้ภาษาองักฤษ (Skit) ม.1-ม.3
     -  เดก็หญงิกลุพชัร  สงางาม
     -  เดก็หญงิจฑุารตัน  สนุทร
     -  เดก็หญงิณฐักมล  อรณุ
     -  เดก็หญงิณฐัณชิา  สขุแกว
     -  เดก็หญงิมนฑติจา  อยสูขุ

  กลมุสาระการเรยีนรวูทิยาศาสตร
การแขงขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร
(Science Show) ม.4-ม.6

-  นายจณิณวตัร  สามศรทีอง
-  นางสาวณฏัฐกิา  วงศคช
-  นายสมเกยีรต ิ เลีย้งหริญั

  กลมุสาระการเรยีนรกูารงานอาชพีและเทคโนโลยี
1. การแขงขนัจกัสานไมไผ ม.1-ม.3
    -  เดก็หญงิชนากานต  รืน่รมย
    -  เดก็ชายดนยัฤทธิ ์ บรสิทุธิ์
    -  เดก็หญงินนัทกิานต  รศัมแีกว
2.  การแขงขนัโครงงานอาชพี ม.1-ม.3
     -  เดก็หญงิกญัทมิา  ศลิาเลศิ
     -  เดก็หญงิจารว ี คดิประดบั
     -  เดก็หญงิรตันาวล ี ทรมฤีทธิ์
3.  การแขงขนัโครงงานอาชพี ม.4 - ม.6
      -  นางสาวพมิพชนก  พรชยักลุ
      -  นางสาวมนิตรา  ธาราสมบตัิ
      -  นางสาวรสรนิทร  แผตระกลูอนนัต
4.  การแขงขนัแปรรปูอาหาร ม.1-ม.3
      -  เดก็หญงิญดาพร  นมิวรรณ
      -  เดก็หญงินพรดา  แชมชืน่
      -  เดก็หญงินารรีตัน  ออูรณุ
5.  การแขงขัน้ทำอาหาร น้ำพรกิ ผกัสด เครือ่งเคยีง
    ม.1-ม.3
      -  เดก็หญงิพชัราวด ี วงศภญิ
      -  เดก็หญงิวรางคณา  มาตรมนตรี
      -  เดก็หญงิศริพิร  สารากาล
6.  การแขงขนัการแกะสลกัผกัผลไม ม.4-ม.6
      -  นางสาวณฐัณิชา  สภุาพร
      -  นายวิชยั  บญุเหมาะ
      -  นายวธิวชั  ดวงใจ
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ที่          ชือ่ - สกลุ   ชัน้   เกรดเฉลีย่

1 เดก็หญงินรศิรา ณรงคฤทธิ์ ม.3/1      4.00

2 เดก็หญงิวรศิรา เมธสาร ม.3/1      4.00

3 เดก็หญงิวรลกัษณ ใจตรง ม.3/1      3.96

4 เดก็ชายธรีพฒัน ถาวรวริยิะนนัท   ม.3/1      3.95

5 เดก็หญงิสริกิร จงจิตตเวชกลุ ม.3/2      3.94

6 เดก็ชายอนริตุ ศลิาวารนิทร ม.3/2      3.92

7 เดก็หญงิณัฐชา ค้ำชู ม.3/2      3.92

8 เดก็ชายกนกพล สวุรรณโชติ ม.3/1      3.91

9 เด็กชายสหวรรษ จันทรพราหม ม.3/2      3.87

10 เดก็หญงิเบญจมาศ ทองรกัษา ม.3/4      3.85

11 เดก็หญงิจารว ีคดิประดบั ม.3/2      3.83

12 เดก็หญงิอาทติยา บญุมา ม.3/2      3.83

13 เดก็ชายณฐัวฒุ ิกลางพมิาย ม.3/8      3.83

14 เดก็ชายบพติร แสนณรงค ม.3/1      3.80

15 เดก็หญงิปยนนัท แสนทวสีขุ ม.3/1      3.80

16 เดก็หญงิรงุนภา แซชัน้ ม.3/1      3.80

ที่         ชือ่ - สกลุ   ชัน้   เกรดเฉลีย่

1 เดก็หญงิมารษิา ไชโย ม.1/2     3.96

2 เดก็ชายมิง่ขวญั สมัฤทธิ์ ม.1/2     3.94

3 เดก็หญงิศภุนชุ แสวงสขุ ม.1/2     3.85

4 เดก็ชายณธิพิงศ พทุธสิาย ม.1/3     3.83

5 เดก็หญงิชนกนนัท รงุฟา ม.1/1     3.83

6 เดก็หญงิณฐัฐาพร แทนทด ม.1/1     3.83

7 เดก็หญงิกนกวรรณ เลศิผล ม.1/1     3.83

8 เดก็หญงิชตุมิา ภริมยฤทธิ์ ม.1/1     3.83

ที่         ชือ่ - สกลุ   ชัน้   เกรดเฉลีย่

1 เดก็ชายจกัรนิ สขุเจรญิ ม.2/2     3.89

2 เดก็หญงิญาณศิา เจตะวฒันะ ม.2/1     3.87

3 เดก็หญงิพชัรญิา จนัหงอม ม.2/2     3.84

4 เดก็ชายนนทพทัธ สวางพรอง ม.2/1     3.83

5 เดก็ชายธนพล งามเจรญิ ม.2/1     3.82

มธัยมศกึษาปที ่3

มธัยมศกึษาปที ่1

มธัยมศกึษาปที ่2

วารสาร    26    แสงจนัทร



ที่          ชือ่ - สกลุ   ชัน้   เกรดเฉลีย่

1 นางสาวปรูดิา สพุทิพิย ม.4/1     4.00

2 นางสาวอรยา วทิยผโลทยั ม.4/1     4.00

3 นางสาวสกุญัญา ทองใบ ม.4/1     4.00

4 นางสาวศศมิา แซอึง๊ ม.4/1     3.98

5 นางสาวศริวิรรณ กระจาย ม.4/1     3.96

6 นางสาวกฤตยิากร ดนี้ำจดื ม.4/1     3.96

7 นางสาวอรวรรณ โชตมิงคล ม.4/1     3.96

8 นางสาวชนบพร แซซือ้ ม.4/1     3.95

9 นางสาวรสัรนิทร แผตระกลูอนนัต   ม.4/1     3.93

10 นางสาวศศธิร เลีย้งวงษ ม.4/1     3.93

11 นางสาวชลาศยั คดิอาน ม.4/6     3.83

12 นางสาวศวิาพร ขจรเวชไพศาล ม.4/1     3.82

13 นางสาวพรณษิา เกษรเจรญิ ม.4/1     3.80

มธัยมศกึษาปที ่4

ที่         ชือ่ - สกลุ   ชัน้   เกรดเฉลีย่

1 นางสาวชตุมิา แสงอรณุ ม.6/1     3.96

2 นางสาวศวินนัท อกัษราชปูถมัฐ ม.6/1     3.96

3 นายนรวชิญ ศรเีนตร ม.6/1     3.93

4 นางสาวกฤตยิา เพชรลอื ม.6/1     3.93

5 นายนิรญั สวุรรณโชติ ม.6/1     3.89

6 นางสาวอรยา ถาวรศริิ ม.6/1     3.89

7 นางสาวณฐัณชิา โสนติยกุล ม.6/1     3.86

8 นางสาวศศธิร เกษี ม.6/1     3.84

มธัยมศกึษาปที ่6

ที่         ชือ่ - สกลุ   ชัน้   เกรดเฉลีย่

1 นางสาวภานมุาศ ปรางเดมิ ม.5/1      4.00

2 นางสาวนนัทณภสั เจรญิมงคลทว ี   ม.5/1      3.90

3 นางสาววภิาวด ีโสผล ม.5/1      3.88

4 นายสมเกยีรต ิเลีย้งหริญั ม.5/1      3.83

5 นางสาวนวลอนงค พมุพวง ม.5/2      3.83

มธัยมศกึษาปที ่5
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"มนษุยสมัพนัธ" คอื ความสมัพนัธของมนษุยดวยการมไีมตรจีติทีด่ ีมเีมตตาตอกนั เพือ่ใหไดมาซึง่ความยอมรบันบัถอื
ความไววางใจ สามารถทำงานรวมกนัไดอยางมคีวามสขุ แตทัง้นีท้ัง้นัน้ผทูีจ่ะมมีนษุยสมัพนัธทีด่นีัน้ยอมไมหวงัผลตอบแทนใดๆ ทัง้สิน้
และนำไปใชใหเหมาะสมและถกูกาลเทศะกบัสภาพแวดลอมในสงัคมดวย มนษุยสมัพนัธมคีวามสำคญั คอื

-  เพือ่ใหมคีวามเขาใจอนัดตีอมนษุยดวยกนั
-  เพือ่ใหเกดิความเชือ่ถอืรกัใครซึง่กนัและกนั
-  เพือ่ใหเกดิความพอใจยนิดใีหความรวมมอืในการทำงาน
-  เพือ่ใหการคบหาสมาคมเปนไปอยางราบรืน่
-  เพือ่ใหเกดิความสำเรจ็ในการทีม่วีตัถปุระสงครวมกนั

หลักการมีมนุษยสัมพันธ
สภุาพออนโยน มกีริยิาทีส่ภุาพ  พดูจาไพเราะ ไมโออวด
มนี้ำใจทีจ่ะชวยเหลอืผอูืน่ ยิม้แยมแจมใส
รบัผดิชอบ รวมมอื รจูกัทำงานเปนทมี ไมทำตวัมปีญหา
คดิกอนพดู ไมนนิทา ไมโออวด
ตรงตอเวลา จรงิใจ ไมอจิฉา
รจูกัอาวโุส
มีน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผ
ไมโกรธงาย อดทนควบคมุอารมณได

และทราบไหมคะ วาอะไรคอื กญุแจดอกสำคญัอกีดอกหนึง่ทีเ่ปนองคประกอบสำหรบั
ความสำเรจ็ในชวีติ  เพราะไมวาคณุจะไปทีไ่หนหรอืทำอะไร  สิง่ทีค่ณุนำไปดวย กค็อื บคุลกิภาพ
นบัตัง้แตรปูราง หนาตา กริยิาทาทาง สตปิญญา ความสามารถ ความคดิเหน็ ฯลฯ บคุลกิภาพ

จงึเปนลกัษณะเฉพาะตวัของบคุคล ถาคณุอยากมบีคุลกิภาพทีด่ี
คุณตองรูกอนวาบุคลิกภาพที่ดีนั้นประกอบดวย

สขุภาพด ีรางกายสมบรูณแขง็แรง
แตงกายด ีเหมาะสมกบักาลเทศะ มทีาทางการวางตนใหสภุาพเรยีบรอย ดแูลรกัษาความสะอาด
รางกายและเครือ่งแตงกายอยเูสมอ
ออนนอม ถอมตน ไมโออวดตนเองจนเกนิไป มกีริยิามารยาททีง่ดงามเหมาะสม
เปนผทูีร่จูกัเคารพยำเกรง  มสีมัมาคารวะ
มคีวามสขุมุรอบคอบ  ใจเยน็  มปีฏภิาณไหวพรบิและมคีวามอดทนตอสถานการณตางๆ
ยิม้แยมแจมใส อารมณด ีไมเครงขรมึจนเกนิไป พดูจาไพเราะและน้ำเสยีงนาฟง
ขยนัหมัน่เพยีร  กระตอืรอืรน  มมุานะในทางทีด่ ี มคีวามรบัผดิชอบ  และความซือ่สตัย
มอีดุมคตแิหงตน  ยอมรบัฟงคำตชิม  คำวพิากษวจิารณ  คำแนะนำจากผอูืน่ได
ยนิดใีหความรวมมอืกบัผอูืน่  มคีวามเสยีสละตามสมควร  ไมเอาเปรยีบผอูืน่
สามารถปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นไดทุกประเภท

ทราบไหมคะ วาอะไร คอื กญุแจดอกสำคญัทีใ่ชในการตดิตอกบัผอูืน่
เพราะไมวาคณุจะไปทีไ่หน หรอืทำอะไร สิง่ทีค่ณุนำตดิตวัไปดวยเสมอ กค็อื มนษุยสมัพนัธ
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