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    ปรัชญาโรงเรยีน คดิได้  ท�ำได้  ใช้ปัญญำ
    อักษรย่อ  ว.จ.ว.
    สปีระจ�าโรงเรยีน เขยีว – ขำว
    ต้นไม้ประจ�าโรงเรยีน ต้นพกิุล
    สัญลักษณ์  ดวงจันทร์มรีัศมคีรึ่งดวงอยู่เหนอื
   ตัวอักษร ว.จ.ว. อยู่ภำยใน ดอกจันทน์      

โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
       316 ม.1 ต.ชุมแสง  อ.วังจันทร์  จ.ระยอง  21210  
       โทรศัพท์  0-3866-6247  โทรสาร  0-3866-6247
       เว็บไซต์โรงเรยีน  www.wangchan.ac.th

บรรณาธิการแถลง

วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกจิกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรยีน 

และเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี
ระหว่ำงโรงเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน 

รวมถงึกำรส่งเสรมิให้นักเรยีนมนีสิัยรักกำรอ่ำน

          วารสารแสงจันทร์ฉบับที่ 41 นี้มีข้อมูลข่าวสารที่น่าติดตาม
มากมายอีกเช่นเคยค่ะ อาทิ งานเกษียณอายุราชการ อ.อังครัตน์ 
วงษ์สวรรค์  การมาศึกษาดูงานของโรงเรียนต่าง ๆ ด้านศูนย์การ
เรียนรู้หลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ความส�าเร็จของนักกีฬา
โรงเรียน โดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงที่สามารถคว้าแชมป์ได้อย่าง
เนื่อง และมีสิทธิ์ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ ความส�าเร็จของ
นักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 และผล
การเรียนยอดเยี่ยมในภาคเรียนที่ 1 ประจ�าปีการศึกษา 2561 รวมไป
ถึงการน�าเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ของโรงเรียน ส่วนจะมีอะไร
บ้างนั้นไปติดตามในเล่มกันเลยค่ะ 
                                                      บรรณาธิการ        
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กลุ่มบริหารวิชาการ
ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2561

กลุ่มบรหิารงานวชิาการ ได้ด�าเนนิกจิกรรมดังนี้

 1. กำรเผยแพร่และให้ควำมรู้

เกี่ยวกับศูนย์กำรเรยีนรู้ตำมหลัก

ปรัญชำของเศรษฐกจิพอเพยีง

กับโรงเรยีนต่ำง ๆ ที่มำศกึษำดูงำน 

 2. ส่งเสรมิกำรจัดกจิกรรมต่ำงๆ

ในโรงเรยีน ซึ่งเป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิและ

พัฒนำผู้เรยีนเก่ง ด ีมสีุข เช่น กจิกรรม

วันสุนทรภู่  กจิกรรมวันภำษำไทย

กจิกรรมวันวทิยำศำสตร์ เป็นต้น

 4. จัดกำรเรยีนกำรสอน

ที่ส่งเสรมิสุขภำพให้นักเรยีน

โดยมกีจิกรรมส่งเสรมิสุขภำพ

ในทุกระดับชัน้

 5. กลุ่มบรหิำรวชิำกำร มกีำรส่งเสรมิและ
สนับสนุน ครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำเข้ำรับอบรม
สัมมนำในกำรพัฒนำงำนและพัฒนำตน 
 - กำรเข้ำร่วมประชุมเชงิปฏบิัตกิำร
ขับเคลื่อนพัฒนำสถำนศกึษำเพื่อรองรับเขตพัฒนำ
พเิศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
หรอื EEC) 

 3. โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำ ส่งเสรมิกำรเรยีน

กำรสอนด้ำนภำษำ โดยมกีำรจัดกำรสอนภำษำญี่ปุ่น 

ระยะสัน้ วันที่ 3-10 ต.ค. 2561

ส่งเสรมิให้บุคลำกรเข้ำร่วมประกวดและมผีู้มผีลงำนดเีด่นประสบควำมส�ำเร็จที่เป็นประจักษ์

เพื่อรับรำงวัลอันทรงคุณค่ำ OBEC AWARDS และกำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice 

ที่ระดับเขตพื้นที่กำรศกึษำ เมื่อวันที่ 4 สงิหำคม 2561 ณ โรงแรมสตำร์ จังหวัดระยองวารสาร
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กลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล
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ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 กลุ่มบรหิารงานงบประมาณและงานบุคคล

ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 -  กจิกรรมสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับบุคลำกร  ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรยีนมอบของขวัญวันเกดิให้กับบุคลำกร
ทุกท่ำน เนื่องในวันคล้ำยวันเกดิ เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับบุคลำกร ได้ปฏบิัตหิน้ำที่อย่ำงมคีวำมสุข และ
ปฏบิัตงิำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถต่อไป

 -   ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลำกรจัดท�ำผลงำนทำงวชิำกำร  อำท ิ กำรจัดท�ำผลงำนทำงวชิำกำรเพื่อเลื่อนให้
มวีทิยฐำนะ  กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มผีลงำนดเีด่นประสบควำมส�ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ Best Practice และ 
Obec Award  เป็นต้น

 - กจิกรรมศกึษำดูงำน
เพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร  
เนื่องด้วยบุคลำกรครูในยุคปัจจุบัน
จ�ำเป็นต้องพัฒนำตนเองด้วยกำร
เรยีนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลำ
กระบวนกำรศกึษำดูงำนเป็น
กระบวนกำรหนึ่งที่ช่วยพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ
ในสถำนศกึษำ ให้มโีลกทัศน์มทีักษะ
และประสบกำรณ์ปฏบิัตงิำน
เพื่อพัฒนำผู้เรยีนให้มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถและน�ำมำปรับใช้
ในชวีติประจ�ำวันได้  

-   ส่งเสรมิและสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อพัฒนำตนเองทัง้ในสถำนศกึษำและนอกสถำนศกึษำ  



กลุ่มบริหารงานทั่วไป
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กลุ่มบรหิารงานทั่วไป ได้ด�าเนนิกจิกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

7. นักเรียนเข้าร่วมอบรมการป้องกันการท้องก่อนวัย 

8. การรณรงค์การป้องกันไวรัสซิกาในชุมชน

1. การประชุมแผนการศึกษาจังหวัดระยอง

2. การประชุมครูนอกโรงเรียน 
โดยตัวแทนผู้ปกครองและหน่วยงานต่าง

ณ ห้องเกียรติยศ         

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท

4. การอบรมตามแผนปฏิบัติการผู้พิพากษาสมทบ
โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง

5. การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6. การประเมินห้องเรียนสีขาว ภายในโรงเรียน



นางสาวจริาวรรณ  สงิหธรรม

ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กจิกรรมพัฒนำผู้เรยีน

(แนะแนว)

นางสาวภาวณ ีชุตกิาญจนกุล

ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

(เอกภำษำญี่ปุ่น)

นางสาวศรัณย์ศญิา  สนินารถ

ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย วชิำเอกนำฏศลิป์ไทย

 โรงเรยีนนคิมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง 1
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ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายไปด�ารงต�าแหน่ง ณ โรงเรียนแห่งใหม่

นางสาวปภาภัทร  อาจวชิัย

ต�ำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำต่ำงประเทศ

(เอกภำษำญี่ปุ่น)

แนะน�าบุคลากรใหม่ ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561



กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2561 ดังนี้

บุคลากรในกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมประชุม อบรม และพัฒนาตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ข่าวสาร...

ฟังบรรยายหัวข้อสมรรถนะ
ครูสู่มอือาชพี

ฟังบรรยายหัวข้อทุกคนปลอดภัย

ประเทศไทยก้าวไกลสู่ประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว

ร่วมด้วยช่วยกันระดมความคดิ

จัดท�าหลักสูตร EEC

ร่วมกจิกรรมครูสู่มอือาชพี 2018  

ด้านทักษะชวีติ

ประชุมกรรมการตัดสนิในงานศลิปหัตถกรรมฯ

ครั้งที่ 68 ณ โรงเรยีนแกลงฯ

อบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

หลักสูตร GEOGEBRA

เข้าร่วมฟังบรรยาย EEC

ณ จังหวัดนครนายก นางสาวธรีณ ี ตยิะศริ ิ เข้าร่วมการน�าเสนอรางวัลหน่วยงาน

และผู้มผีลงานดเีด่นประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์ Best วารสาร
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กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ข่าวสาร...

กลุ่มสาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ ได้จัดกจิกรรมต่าง ๆ 
ในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ดังนี้

กิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์  

กิจกรรมค่าย PTT VER CAMP  วันที่ 7-9 กันยายน 2561

แข่งขันศิลปหัตกรรม ระดับสหวิทยาเขต ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”

กำรแข่งขันโครงงำนวทิยำศำสตร์ 
ระดับชัน้ ม.ต้น
กำรแข่งขันโครงงำนวทิยำศำสตร์ 
ระดับชัน้ ม.ปลำย
กำรแข่งขันกระบวนกำรทำงวทิยำศำสตร์ ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย

ฐานโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การอบรมห้องเรียนคุณภาพ สสวท. 

อาทิ การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
ได้จัดกจิกรรมที่ส�าคัญ ในภาคเรยีนที่ 1 
ปีการศกึษา 2561 ดังนี้
 -  วันที่ 26 มถิุนายน  ของทุกปี  เป็นวันส�ำคัญที่ทุกคน
จะได้ร่วมร�ำลกึถงึพระสุนทรโวหำร(ภู่)  ผู้ที่ได้รับยกย่องเกยีรตคิุณ
ให้เป็นกวเีอกของโลก  และเป็นผู้ที่มพีระคุณอย่ำงสูงต่อวงกำร
ภำษำไทย  เพรำะท่ำนได้ร้อยกรองบทประพันธ์อันมคี่ำไว้มำกมำย 
กลุ่มสำระภำษำไทยได้จัดกจิกรรม เพื่อแสดงควำมกตัญญูกตเวทติำ
แด่พระสุนทรโวหำร(ภู่) ซึ่งเป็นครูภำษำไทยที่ทุกคนควรเคำรพบูชำ
อย่ำงยิ่ง เช่น กำรแข่งขันเรยีงควำมวำดภำพ  อ่ำนท�ำนองเสนำะ 
กำรจัดป้ำยนเิทศกำรตอบปัญหำชวีประวัตขิองสุนทรภู่และกจิกรรม
กำรแสดงละครเวท ี เป็นต้น
          -  วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่ส�ำคัญที่ทุกคน
จะได้ร่วมร�ำลกึถงึพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมพิลอดุลยเดช 
ผู้ทรงเป็นปรำชญ์และนักภำษำไทยรวมทัง้เพื่อน้อมร�ำลกึใน
พระมหำกรุณำธคิุณของพระองค์ กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย 
ได้จัดกจิกรรมวันภำษำไทย เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ภำษำไทย เช่น แข่งขันตอบปัญหำภำษำไทย  กำรแข่งขัน
คัดลำยมอื  กำรแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วรรณคดไีทย และกำรประกวด
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เป็นต้น

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย

กจิกรรมการประกวด

ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
กจิกรรมวาดภาพ

ประกอบค�ากลอน

กจิกรรมเพชรภาษาไทย

กจิกรรมการตอบค�าถาม

ประวัตสิุนทรภู่

กจิกรรมแต่งค�ากลอน

กจิกรรมคัดลายมอื

ข่าวสาร...
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กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ได้ด�าเนนิกจิกรรมในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ดังนี้

ค่ายพุทธบุตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมตักบาตรทุกเช้าวันศุกร์ 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจ�าปี 2561 

กิจกรรมหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

ข่าวสาร...
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กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาข่าวสาร...

กลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา น�านักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา

รายการต่าง ๆ ในช่วงภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2561 ผลการแข่งขัน ดังนี้

 1. รำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่ำ" ประเภททมีหญงิ รุ่นอำยุไม่เกนิ 16 ปี 
ครัง้ที่ 19 ประจ�ำปี 2561 ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ีรอบคัดเลอืก
ภำคตะวันออก ได้สทิธเิข้ำแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
 2. รำงวัลชนะเลศิ วู้ดบอล ประเภทนับจ�ำนวนกำรตทีมีหญงิ รุ่นอำยุไม่เกนิ 18 ปี
 3. รำงวัลชนะเลศิ กำรแข่งขันกำรแข่งขันวอลเลย์บอลเยำวชน “กฟภ” (PEA) ประเภททมีหญงิ
รุ่นอำยุไม่เกนิ 18 ปี ชงิถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำร ีรอบคัดเลอืก
ตัวแทนภำคตะวันออก
 4.  รำงวัลชนะเลศิกำรแข่งขันฟุตซอล ทมีหญงิ รุ่นอำยุไม่เกนิ 18 ปี โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำ
ระหว่ำงโรงเรยีนส่วนภูมภิำค จังหวัดระยอง ประจ�ำปี 2561
           5.  รำงวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 กำรแข่งขันกฬีำแห่งชำต ิครัง้ที่ 46 จันทบุรเีกมส์ เป็นตัวแทนเขต 1 
ในฐำนะอันดับ 2 ไปแข่งขันกฬีำแห่งชำต ิครัง้ที่ 46 “เชยีงฮำยเกมส์”
           6.  รำงวัลชนะเลศิกำรแข่งขันวอลเลย์บอล ทมีหญงิ รุ่นอำยุไม่เกนิ 18 ปี โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำ
ระหว่ำงโรงเรยีนส่วนภูมภิำค จังหวัดระยอง ประจ�ำปี 2561
           7.  รำงวัลชนะเลศิกำรแข่งขันฟุตซอล ทมีชำย รุ่นอำยุไม่เกนิ 18 ปี โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำ
ระหว่ำงโรงเรยีนส่วนภูมภิำค จังหวัดระยอง ประจ�ำปี 2561 
           8.  รำงวัลเหรยีญทองชนะเลศิ กำรแข่งขันแอโรบคิ
 งำนศลิปหัตถกรรม ตัวแทนไปแข่งขันระดับภำค จ.นครปฐม
           9.  รำงวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 กำรแข่งขันฟุตบอล ทมีหญงิ 
รุ่นอำยุไม่เกนิ 18 ปี โครงกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำระหว่ำงโรงเรยีนส่วนภูมภิำค จังหวัดระยอง ประจ�ำปี 2561 
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 28 กรกฎำคม 2561 นับเป็นวันมหำมงคลของพสกนกิรชำวไทย เนื่องในโอกำส 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชริำลงกรณบดนิทรเทพยวรำงกูร พระมหำกษัตรยิ์ รัชกำลที่ 10 
แห่งบรมรำชจักรวีงศ์ เฉลมิพระชนมพรรษำ 66 พรรษำ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

13 ตุลาคม พิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันแม่แห่งชาติ ประจ�าปี 2561

วารสาร
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กิจกรรมวันไหว้ครู มอบทุนการศึกษา และประเพณีวิ่งมินิมาราธอน “ศิษย์ดี เพราะ มีครู” ประจ�าปี 2561



 โรงเรยีนวังจันทร์วทิยำมคีวำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพ และควำมยั่งยนืของกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 
สู่นักเรยีน สถำนศกึษำอื่น ๆ และชุมชน  โดยเน้นกำรค้นหำแบบอย่ำงปฏบิัตทิี่มคีุณภำพ คุณค่ำและ คุณประโยชน์เพื่อน�ำมำ
เผยแพร่และจัดเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ อย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรศกึษำทุกระดับ และนักเรยีน
แกนน�ำบนฐำนของงำนวจิัยและนวัตกรรมที่จะช่วยเสรมิหนุนสถำนศกึษำพอเพยีง ให้มคีวำมเข้มแข็งและเป็นแบบอย่ำงจนสำมำรถ 
ขยำยผลได้อย่ำงยั่งยนื
 โรงเรยีนวงัจนัทร์วทิยำได้น้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงมำปลูกฝังให้กบัคณะครแูละนกัเรยีนในควำมรับผดิชอบ
และด�ำเนนิกำรขับเคลื่อนสถำนศกึษำพอเพยีงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 โรงเรยีนได้ผ่ำนกำรประเมนิเป็นโรงเรยีนศูนย์ 
กำรเรยีนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนมคีวำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำคุณภำพ และควำมยั่งยนืของกำรขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่นักเรยีน หน่วยงำนสถำนศกึษำและชุมชน โดยโรงเรยีนเป็นแหล่งศกึษำดูงำน มคีรูวทิยำกร         
ที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำปรกึษำ แนะน�ำ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ที่สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน และสำมำรถ          
สร้ำงควำมเข้ำใจแก่โรงเรยีนที่เข้ำมำศกึษำดูงำนให้สำมำรถเป็นสถำนศกึษำพอเพยีงได้ อำท ิ โรงเรยีนบ้ำนสรีะมัน โรงเรยีน 
สริริัตนำธร  โรงเรยีนหนองแค “สรกจิพทิยำ” และโรงเรยีนยูงทอง เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

คณะศกึษาดูงานจาก โรงเรยีนหนองแค “สรกจิพทิยา” 
จังหวัดสระบุร ี วันที่ 31 สงิหาคม 2561

คณะศกึษาดูงานจาก โรงเรยีนยูงทอง จังหวัดอุดรธาน ี
วันที่ 10 ตุลาคม 2561

คณะศกึษาดูงานจาก โรงเรยีนสริริัตนาธร 
กรุงเทพมหานคร

คณะศกึษาดูงานจาก โรงเรยีนบ้านสรีะมัน
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561วารสาร
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 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ได้เข้ำร่วมโครงกำรด�ำเนินงำนกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำในพื้นที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก  
(Eastern Economic Corridor หรอื EEC) เพื่อเป็นกำรพัฒนำคุณภำพ และศักยภำพของประชำกรในเขต 3 จังหวัด กระทรวงศกึษำธกิำร
จงึได้จดักำรบูรณำกำรกำรขบัเคลือ่นกำรศกึษำในพื้นทีเ่ขตพฒันำพเิศษภำคตะวนัออกสูภ่ำคกำรศกึษำโดยโรงเรยีนวังจันทร์วิทยำได้เข้ำ
ร่วมเป็น 1 ใน 46 โรงเรยีนต้นแบบ ในกำรเตรยีมควำมพร้อม และจัดกำรศกึษำให้แก่เยำวชน เพื่อพัฒนำศักยภำพให้ก้ำวไปสู่ตลำด
แรงงำนในเขตพัฒนำพเิศษภำคตะวันออกต่อไป 

EEC | Eastern Economic Corridor

ประชุมเชงิปฏบิัตกิารขับเคลื่อนพัฒนาสถานศกึษา
เพื่อรองรับเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor หรอื EEC)

  ดร.ภริมย์  ลี้กุล ผู้อ�านวยการโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา ได้รับรางวัล “ครูขวัญศษิย์”         
ปี 2560 มูลนธิริำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักร ี และได้รับทุนสนับสนุนโครงกำรสนับสนุนครูเครอืข่ำย
มูลนธิริำงวัลสมเด็จเจ้ำฟ้ำมหำจักรใีห้สำมำรถสร้ำงคุณูปกำรต่อวงกำรศกึษำไทย จัดโครงกำรพัฒนำ
ครูมอือำชพี 2018  ภำยใต้ชื่อกจิกรรม  “ 1 เดอืนกับเพื่อนครูมอือาชพี”   เพื่อเสรมิสร้ำง
คุณธรรมจรยิธรรมและมำตรฐำนวชิำชพีครู พัฒนำสู่ควำมเป็นครูมอือำชพี  โดยกำรน�ำแนวปฏบิัตดิ ี
(Best Practice) จำกครูขวัญศษิย์สู่กำรพัฒนำต่อยอดครูรุ่นใหม่ โดยกำรลงมอืปฏบิัตจิรงิอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงน้อย  3  สัปดำห์   เพื่อกลำยเป็นวถิชีวีติครูมอือำชพีต่อไป

กิจกรรม “1 เดือนกับเพื่อนครูมืออาชีพ”            

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ
เกณฑ์ใหม่ (ว21/2560) และ การบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน LogBook
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ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ

ผู้อ�ำนวยกำรมอบช่อดอกไม้แสดงควำมยินดี
กับบุคลำกรที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ

นางสาวธรีณ ี ตยิะศริ ิ     
ต�าแหน่ง ครูช�านาญการพเิศษ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์

รางวัล OBEC AWARDS และ การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice 
 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำเขต 18 ได้ด�ำเนนิกำรตำมโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศกึษำในยุคศตวรรษที่ 21 
“งำนมหกรรมวชิำกำรเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศกึษำในยุคศตวรรษที่ 21 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำเขต 18” โรงเรยีน
วังจันทร์วทิยำ  เข้ำร่วมประกวดและมผีู้มผีลงำนดเีด่นประสบควำมส�ำเร็จที่เป็นประจักษ์เพื่อรับรำงวัลอันทรงคุณค่ำ OBEC AWARDS 
และกำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice ที่ระดับเขตพื้นที่กำรศกึษำ เมื่อวันที่ 4 สงิหำคม 2561 ณ โรงแรมสตำร์ จังหวัดระยอง

ผลการประกวด มดีังนี้
1. นำงสำวพชิญำดำ สงิหเลศิ ได้รับรำงวัล เหรยีญทอง ชนะเลศิ OBEC AWARDS ด้ำนนวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย
2. นำงสำวธรีณ ีตยิะศริ ิ ได้รับรำงวัล เหรยีญเงนิ  OBEC AWARDS ด้ำนนวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย
3. นำงสำวอรนุช แซ่ตัง้  ได้รับรำงวัล เหรยีญเงนิ OBEC AWARDS ด้ำนนวัตกรรมฯ ยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย
4. นำงสำวอรสิำ มงคลไพบูลย์สุข  ได้รับรำงวัล เหรยีญ OBEC AWARDS ด้ำนบรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย
5. นำงสำวอนิทุกำนต์  ประชุมชน  ได้รับรำงวัล เหรยีญทองแดง OBEC AWARDS ด้ำนบรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย
6. นำยกจิจำ กสกิรรม ได้รับรำงวัล เหรยีญทองแดง OBEC AWARDS ด้ำนนวัตกรรม ฯ ยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น
7. นำงสำวนันทนำ  ดอกไม้  รำงวัลเหรยีญทอง กำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice ด้ำนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น
8. นำงสำวเยำวภำ  เอี่ยมก�ำแพง รำงวัลเหรยีญทอง  กำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice ด้ำนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย
9. นำงสำววรำล ีสัตบุตร รำงวัลเหรยีญเงนิ  กำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice ด้ำนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น
10. นำงสำวพชิวรรณ ร่วมกล้ำ  รำงวัลเหรยีญทอง  กำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice ด้ำนนวัตกรรมยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น
11. นำยทรงฤทธิ์ อำมำตย์มนตร ี รำงวัลเหรยีญทอง  กำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice ด้ำนบรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย
12. นำงสำวลัดดำวัลย์  บ่อคุ้ม   รำงวัลเหรยีญเงนิ  กำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice ด้ำนวชิำกำรเยี่ยม ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น
13. นำยกติตพิชิญ์ มั่งสุข รำงวัลกำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice เหรยีญทอง  ด้ำนบรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษำตอนต้น
14. นำยพสษิฐ์ธน  พรมแดง  รำงวัลกำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice เหรยีญเงนิ  ด้ำนบรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษำตอนต้น
15. นำงสำวณัฐพร  พุ่มจันทร์  รำงวัลกำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice เหรยีญทองแดง  ด้ำนบรหิำรจัดกำรยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษำตอนต้น
16. นำงสำวจรัสนภำ  นำมโคตร  รำงวัลกำรปฏบิัตงิำนที่เป็นเลศิ Best Practice เหรยีญทองแดง  ด้ำนนวัตกรรม ฯ ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศกึษำตอนต้น
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กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศข่าวสาร...

 

   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
เล็งเห็นถงึควำมส�ำคัญในด้ำนกำรศกึษำของนักเรยีนซึ่งเป็น
อนำคตของชำตแิละเพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนภำษำ
ให้กับนักเรยีน  ได้จัดท�ำโครงกำรจ้ำงครูต่ำงชำต ิเพื่อสอนภำษำ
อังกฤษให้กับนักเรยีนในทุกระดับชัน้ เพื่อส่งเสรมิกำรเรยีน
กำรสอนให้กับนักเรยีนได้รับควำมรู้  ควำมเข้ำใจภำษำอังกฤษ
จำกชำวต่ำงชำตโิดยตรง ส่งผลให้นกัเรยีนมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ
ในกำรฟัง พูด อ่ำน เขยีน เข้ำใจควำมแตกต่ำงของ ภำษำ กำรคดิ
สังคม และวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณ ีและสำมำรถ
สื่อสำรกับชำวต่ำงชำตไิด้

 กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ได้ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมทีักษะด้ำนภำษำจนี จงึน�ำนักเรยีนเข้ำร่วมกจิกรรม
ต่ำง ๆ ดังนี้
 - เข้ำร่วมโครงกำร แข่งขันทักษะภำษำจนี                              ระดับภำคตะวันออก ณ โรงเรยีนระยองวทิยำคม 
อ�ำเภอเมอืง  จังหวัดระยอง  
 -เข้ำร่วมโครงกำร “ค้นฟ้ำคว้ำดำว                     ระดับภำคตะวันออก ณ โรงเรยีนระยองวทิยำคม อ�ำเภอเมอืง 
จังหวัดระยอง  
 -   เข้ำร่วมกจิกรรมกำร แข่งขันทักษะวชิำภำษำจนี “ระยองวทิย์นทิัศน์’61”  “R.Y.W.4.0 Innovation Learning” 
ณ โรงเรยีนระยองวทิยำคม  อ�ำเภอเมอืง จังหวัดระยอง  
 -  เข้ำร่วมกจิกรรมกำร แข่งขันทักษะภำษำจนี                               ณ โรงเรยีนเบญจมรำชูทศิ  อ�ำเภอเมอืง 
จังหวัดจันทบุร ี 
 - เข้ำร่วม โครงกำรค่ำยภำษำและวัฒนธรรมจนีระหว่ำงโรงเรยีนในจังหวัดระยอง ณ โรงเรยีนระยองวทิยำคม 
อ�ำเภอเมอืง จังหวัดระยอง

-  “汉语技能大赛”   
-  
- 希望之星” 
-  
 “汉语技能大赛”   
 

-  “汉语技能大赛”   
-  
- 希望之星” 
-  
 “汉语技能大赛”   
 

-  “汉语技能大赛”   
-  
- 希望之星” 
-  
 “汉语技能大赛”   
 

ค้นฟ้าคว้าดาว
แข่งขันทักษะภาษาจีน

โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
ระหว่างโรงเรียนในจังหวัดระยอง
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กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยีข่าวสาร...

 กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีได้จัดกจิกรรมงำนตลำดนัดอำชพี ปีกำรศกึษำ 2561 
มวีัตถุประสงค์เพื่อ จัดประสบกำรณ์ให้กับนักเรยีนได้เกดิทักษะกำรเรยีนรู้ พร้อมทัง้ได้ปฏบิัตดิ้วยตนเอง รู้จักกำรผลติ 
กำรจ�ำหน่ำย กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์สนิค้ำ ค�ำนวณต้นทุน-ก�ำไร สำมำรถวำงแผนกำรท�ำงำนร่วมกันกับผู้อื่นได้ 
มคีวำมรู้สกึที่ดตี่ออำชพีสุจรติ และค้นหำอำชพีที่สนใจ และเหมำะสมกับตนเองได้เป็นอย่ำงดี

กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ีได้น�ำนักเรยีนเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
งำนศลิปหัตถกรรมนักเรยีน ครัง้ที่ 68 ณ โรงเรยีนแกลง  “วทิยสถำวร” มรีำยกำรแข่งขัน

ที่ได้รำงวัลชนะเลศิ และไปแข่งขันต่อในระดับภำค ดังนี้

รางวัลชนะเลศิ โครงงานอาชพี ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น

รางวัลชนะเลศิ จักสานไม้ไผ่ ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น

รางวัลชนะเลศิ การแปรรูปอาหาร  ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น

รางวัลชนะเลศิ โครงงานอาชพี ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนปลำย

รางวัลรองชนะเลศิ แกะสลักผักผลไม้ ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอน

รางวัลชนะเลศิ 
กำรแข่งขันเกมสร้ำงสรรค์ฯ 
ระดับชัน้มัธยมศกึษำตอนต้น

รำงวัลชนะเลศิ กำรเขยีนโปรแกรม
ด้วยภำษำคอมพวิเตอร์วารสาร
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กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะข่าวสาร...

วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขมิ โรงเรยีนวัง
จันทร์วทิยา

น�านักเรียนเข้าร่วมในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561

ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”  จังหวัดระยอง

วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขมิ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
ได้รับรางวัล เหรยีญทอง ชนะเลศิ 

รางวัลชนะเลศิเหรยีญทองอันดับ 1 
ศลิป์สร้างสรรค์ และศลิปะไทย 

นักดนตรไีทยโรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
ได้ร่วมแสดงในกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีน เช่น 

วันไหว้ครู การแสดงต้อนรับ เป็นต้น

การแสดงความสามารถของนักเรยีน
ในด้านการขับร้องเพลง

นาฏศิลป์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนี้

การแสดง 

ชุด “ฉุยฉายสริกิติต์”

เนื่องในกจิกรรม

วันแม่แห่งชาติ
การแสดงจนิตลลีา
“อาเซยีนร่วมใจ”

เนื่องในกจิกรรมอาเซยีนเดย์

การแสดงจนิตลลีา
“ค�ามั่นสัญญา”

เนื่องในกจิกรรมวันสุนทรภู่
และวันภาษาไทย

วงเครื่องสายวงเล็ก ผสมขมิ โรงเรยีนวังจันทร์วทิยา
ได้รับรางวัล เหรยีญทอง ชนะเลศิ 
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สีเหลือง

สีส้ม

สี
จะบอกลักษณะบางอย่างของคุณได้

ลองเลือกสีที่คุณชอบดูสิ
  คุณเป็นคนที่เปี่ยมด้วยควำมรักที่จะมอบให้แก่ผู้อื่น น่ำรัก น่ำเอ็นดู  มเีสน่ห์ดงึดูดใจ คุณลักษณะข้อนี้จงึท�ำให้คุณ
เป็นคนที่มแีต่ควำมอบอุ่น ควำมรุนแรงไม่สำมำรถท�ำให้คุณเสยีอำรมณ์ได้   คุณนี่ยอดชะมัดเลย   รู้ตัวหรอืเปล่ำว่ำคุณมเีสน่ห์แค่ไหน   
ชำยคนใดที่แอบชอบคุณ  เขำจะมองคุณด้วยสำยตำที่เปี่ยมไปด้วยควำมรัก และควำมหวงแหนจนคนอื่นเขำแอบอจิฉำคุณ  
บ้ำนของคุณเป็นบ้ำนที่เป็นบ้ำนจรงิๆ   จงึเต็มไปด้วยควำมรัก  และควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน    เพรำะเหตุนี้ไงเล่ำ เสื้อผ้ำที่คุณสวมใส่
จงึมักเป็นพวกริ้วๆ เสื้อนุ่มนิ่มดูเรยีบร้อย แต่เก๋ในทกีำรแต่งหน้ำคุณชอบที่จะแต่งหน้ำอ่อนๆ  แบบเปรี้ยวๆ คุณก็แต่งได้  
น�ำ้หอมที่เหมำะสมกับคุณก็เป็นประเภทหอมเย็นๆ ดังกุหลำบยำมเช้ำ 

  คุณซเีรยีสกับปัญหำต่ำง ๆ   ถงึแม้ว่ำมันอำจจะเป็นปัญหำของเพื่อนคุณเท่ำนัน้  ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวคุณเลยซะ
นดิ แต่คุณก็พลอยกังวลไปด้วย บำงครัง้ดูว่ำคุณมปีัญหำเสยีอกี เรื่องกำรแต่งกำยคุณไม่ค่อยพถิพีถิันเท่ำไรนัก   คุณถอืว่ำกำรช�ำระ
ล้ำงร่ำงกำยให้สะอำดหมดจดต่ำงหำกที่ส�ำคัญที่สุด เรื่องกำรแต่งหน้ำ-แต่งกำย ปะพรมน�ำ้หอมให้ดูเซ็กซี่ ไม่มอียู่ในรสนยิมของคุณ
  เลย เกอืบลมืไปคุณเป็นคนประหยัดด้วยซ ิ นอกจำกนี้คุณไม่ชอบคนที่เอำเปรยีบคุณ  ในขณะเดยีวกันคุณ  
   ไม่ปรำรถนำจะเอำเปรยีบ

  คุณมวีญิญำณแห่งควำมเป็นศลิปิน  แต่แปลกแฮะที่คุณเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและเปี่ยมไปด้วยควำมโลเลบำงคน
มองดูคุณรำวกับคุณเป็นคนลกึลับ แต่เขำเหล่ำนัน้ก็พอใจที่คุณเป็นคนที่กว้ำงขวำงใจดแีละคุณสมบัตปิระกำรหลังนี้แหละที่ท�ำให้คุณ
เป็นคนมเีสน่ห์  คุณสมบัตปิระจ�ำตัวของคุณก็คอืเป็นคนที่มคีวำมเชื่อถอืในตัวเองสูง   มคีวำมคดิรเิริ่มและสร้ำงสรรค์  ชอบตกแต่ง
ออกแบบของใช้กระจุ๋ม - กระจิ๋ม  คุณเป็นคนที่ชอบใช้ของแพงเหมอืนกัน  ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องแต่งกำยหรอืน�ำ้หอมก็ตำมที

  คุณเป็นคนที่มวีญิญำณแห่งควำมเป็นคนที่ชอบรเิริ่ม น่ำยกย่องคุณเป็นคนที่ไว้วำงใจได้  เป็นพลเมอืงที่ดแีละเป็นแม่
บ้ำนที่ดดี้วย คุณชอบสนุกสนำนกับกำรใช้ชวีติ อยู่นอกบ้ำน  กำรพบปะสังสรรค์พูดคุยกันในเพื่อนฝูง มักจะหลกีเลี่ยงกำรซุบซบิ 
นนิทำไม่ได้  คุณเองก็เถอะระวังไว้ด้วย  เพรำะจะเรื่องที่อดึอัดตันใจได้ เรื่องกำรแต่งกำย  คุณก็ใส่ใจและพถิพีถิันมำก  เพรำะแคร์กับ
กำรได้แต่งตัวเป็นที่ชวนมองของคนที่พบเห็นมำก  คุณชอบดอกไม้ที่ให้ควำมสดชื่นและให้ควำมรู้สกึใหม่ๆ กลิ่นน�ำ้หอมที่คุณเลอืกใช้
ก็มักจะเป็นประเภทหอมระรื่นๆ

  คุณเป็นคนเรื่อยๆ ชอบสนุกสนำนในสำยตำคนอื่น คุณจงึเป็นคนที่ร่ำเรงิแจ่มใสแต่บำงครัง้คุณก็เป็นคนที่มอีำรมณ์
ฉุนเฉยีว   นั่นเป็นเพรำะคุณมักจะยดึถอืเอำอำรมณ์ของคุณเป็นเอก  คุณเป็นคนทฐิ ิ แต่ไม่ใช่คนดื้อรัน้หรอกนะ แต่คุณเป็นคนที่ชอบท�ำ
อะไรแผลงๆ  ซะด้วย  เพรำะคุณเป็นคนชอบเด่นและแปลกกว่ำคนอื่น กำรแต่งหน้ำก็ชอบแต่งแบบเฉยีวๆ คุณชอบทรงผมทันสมัยและ
กลิ่นน�ำ้หอมที่ใช้ก็เซ็กซี่เหลอืเกนิ

  คณุนีปั่ญญำชนแฮะ มคีวำมคดิเป็นของตนเอง และค่อนข้ำงจะเป็นคนทีว้่ำเหว่อยูส่กัหน่อย คณุเป็นคนทีม่คีวำมใฝ่ฝัน
 และทะเยอทะยำน คุณมกัจะประสบกบัสิง่ทีค่ณุปรำรถนำอยูเ่สมอ   แต่คณุมกัพบควำมเจบ็ปวดเสมอ  เพรำะคณุเป็นคนทีต่รงเกนิไป 
เรื่องกำรแต่งกำยคุณรักที่จะวิ่งตำมแฟชั่น  คุณมคีุณสมบัตดิพีเิศษด้วยกำรออกแบบดไีซน์ต่ำงๆ ซะด้วยซิ

  คุณเป็นคนจรงิมั่นคงในอำรมณ์ และเชื่อถอืได้ หำกคุณได้มโีอกำสนั่งโต๊ะในต�ำแหน่งผู้บรหิำร  รู้หรอืเปล่ำว่ำคุณ
จะพบควำมส�ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน  และ คุณมสีทิธทิี่จะกุมเงนิก้อนใหญ่   คุณอุทศิตัวเสยีสละเพื่อเพื่อนที่คุณถูกใจได้เสมอ คุณไม่
ชอบช็อปปิ้งตำมสถำนที่ต่ำงๆ  แต่คุณเป็นคนที่ชอบใช้ของดีๆ  และแต่งตัวดีๆ  ดูคุณเป็นคนกระฉับกระเฉงไม่น้อยทเีดยีว

  ใจคุณเป็นของคุณ ชอบพบปะคนมำกหน้ำหลำยตำ    คุณพอใจที่ได้ท�ำอะไรตำมใจชอบ   คุณมชีวีติอยู่ด้วยควำม
พงึพอใจของคุณคุณชอบชวีติแบบง่ำยๆ  ไม่มพีธิรีตีอง  คุณเป็นคนใจเย็นแม้คุณจะชอบอะไรก็ตำมแต่ในส่วนลกึของจติใจคุณหรอื
ควำมปรำรถนำของคุณ ในด้ำนรสนยิมในกำรแต่งกำย และกำรใช้น�ำ้หอมนัน้ คุณชอบใช้ของที่ใครๆ เขำว่ำถ้ำใครใช้ของประเภทนี้
แสดงบ่งบอกว่ำ  มรีสนยิมสูงส�ำหรับคุณอะไรไม่ส�ำคัญเท่ำกับควำมจรงิใจที่พงึมใีห้กัน

สีชมพู

สีฟ้า

 สีแดง

 สีเขียว

 สีม่วง

สีน�้าตาล

งานแนะแนว
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นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

มัธยมศกึษาปีที่ 1 มัธยมศกึษาปีที่ 2

ชื่อ - สกุล
เด็กหญงิอัจฉรยิำ รำชประโคน
เด็กหญงิเยำวภำ  ถำวรวริยิะนันท์
เด็กหญงิธนัตพร  ใจตรง
เด็กหญงิธนวรรณ เทศศรแีดง
เด็กหญงิมณฑติำ ศักดิ์พบิูลรัตน์
เด็กชำยวรชติ พุ่มจันทร์
เด็กหญงิวันทยำ พร้อมไธสง
เด็กหญงิศศญิำพร เดชกุญชร
เด็กหญงิกนกวรรณ สอี่อน
เด็กหญงิชญำภำ พพิัฒฐำดร
เด็กหญงิสุพชิญำ มะลวิัลย์
เด็กหญงิประภัสสร นสีุระ
เด็กหญงิพชิญำภำ สุมำดง
เด็กชำยนรำธร อู่สุวรรณ์
เด็กหญงิเพ็ญพชิชำ วโิรจน์เพชร
เด็กชำยพัฒนพล นเิวศวรรณ
เด็กหญงินฤมล พรมมะลิ
เด็กหญงิลักษณำรยี์ โคตระศรี
เด็กหญงิสุธณิ ีสังข์ทอง
เด็กหญงิณชิำนันท์ อนิต้นวงศ์
เด็กหญงิรัชนกีร รุ่งเรอืง
เด็กชำยกฤษดำ อนิทนลิ
เด็กหญงิปลื้มกมล   วงษ์เพ็ชร์
เด็กหญงิขวัญใจ นำคทอง
เด็กหญงิพรชติำ สำลกิำ
เด็กชำยเมธำกร อนิทร์ภู่
เด็กหญงิธนภรณ์ ปรำณนัทธี
เด็กหญงิอรสิรำ บทสูงเนนิ
เด็กชำยธนรงค์ เหบิกระโทก
เด็กหญงิชนำพร จอมสังข์
เด็กชำยธนศักดิ์ พูนผล
เด็กหญงิสุชัญญำ ตันบุรี
เด็กหญงินันท์นภัส เมธสำร
เด็กหญงิปำลติำ โถชำลี
เด็กหญงิอรสิรำ เกื้อกูลรำษฎร์
เด็กหญงินันทธดิำ ยี่ภู่
เด็กหญงินพรัตน์ อรัญวงค์
เด็กหญงิพัชยำ ชวีะประมง
เด็กหญงิอรสิำ กรุณำนนท์
เด็กชำยกฤษฎำ กำรกระสัง
เด็กชำยธนวัฒน์ จรยิะสำพร
เด็กหญงิพรนภิำ เกดิรอด
เด็กหญงิธนัญชนก รอดเพ็ชรภัย
เด็กหญงิมนสชิำ เปี่ยมพงศ์สำนต์

ล�าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ชั้น
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/4
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/6
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/6
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/1
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/3
ม.1/5
ม.1/6
ม.1/8
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/2
ม.1/4
ม.1/1
ม.1/1

เกรดเฉลี่ย
4
4
4
4
4
4

3.96
3.96
3.95
3.95
3.94
3.94
3.94
3.93
3.93
3.91
3.91
3.90
3.89
3.89
3.89
3.86
3.86
3.86
3.86
3.85
3.85
3.85
3.84
3.84
3.83
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.82
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.80
3.80

ชื่อ - สกุล
เด็กหญงิเขมกิำ แก่กล้ำ
เด็กหญงิพมิพ์มำดำ ยำทองชุน
เด็กชำยพนิทุสร วงษ์พงษ์
เด็กหญงิชุตมิำ ยิ้มเยื้อน
เด็กหญงินริชำ ชัยสุข
เด็กชำยธนดล บุญภักดี
เด็กหญงิศริภัสสร พมิพ์เงนิ
เด็กหญงิเกสรำ เกษี
เด็กหญงิวรกำนต์ ล้อมดวงจันทร์
เด็กหญงิกนกรดำ วญิญำสุข
เด็กหญงิจำรุภัทร วริุฬห์พุทธวงศ์
เด็กชำยภูรชิ ขำวเจรญิ
เด็กหญงิพัตรพมิล สุวรรณ
เด็กหญงิพชิญธดิำ ภูษำพริ้ว
เด็กหญงิธติยิำ หอมยี่สุ่น
เด็กหญงิปำณสิรำ ชมพู่
เด็กหญงิสุพัชฎำ เฟื่องฟู
เด็กหญงิพมิพ์ลภัส เจรญิรุ่ง
เด็กหญงิวชิชุดำ เสนครำม
เด็กหญงิลักขณำ เสนำะค�ำ
เด็กหญงิสวรส เนื่องจ�ำนงค์
เด็กหญงิสุธกีำนต์ มณรีัตน์
เด็กหญงิอรกัญญำ นำรถมณี
เด็กหญงิสุธำว ีอิ่มเอบิ
เด็กหญงิพรพมิล จันทะสำร
เด็กหญงิจริำภรณ์ จันทร์กุล
เด็กหญงิวรรณดิำ ค�ำ้จุน
เด็กหญงิอภชิญำ ทำตดิ
เด็กหญงิอชริญำ กรุณำนนท์
เด็กหญงิธดิำพร เดชสำยบัว
เด็กชำยเนตพิงศ์ สุขเกษม
เด็กชำยบูรณศักดิ์ ลมปลวิ
เด็กหญงิสำธติำ อ่วมเกตุ
เด็กหญงิศริภัสสร มั่นศรจีันทร์
เด็กหญงิภัทรวด ีขันโท
เด็กหญงิกมลพร แจ้งสว่ำง
เด็กชำยธนำกร คำมะนำ
เด็กหญงิมณฑกำญ ยั่งยนื
เด็กหญงิกัลยรัตน์ ห้วยศลิำ
เด็กชำยภูรวิัตร พลตื้อ
เด็กหญงินภสร บุตรน�ำ้เพชร

ล�าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชั้น
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/3
ม.2/1
ม.2/3
ม.2/5
ม.2/1
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/4
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/4
ม.2/5
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/3
ม.2/5
ม.2/1
ม.2/1
ม.2/3
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/2
ม.2/8
ม.2/1

เกรดเฉลี่ย
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.98
3.95
3.94
3.94
3.94
3.94
3.94
3.93
3.91
3.91
3.9
3.89
3.89
3.89
3.89
3.88
3.87
3.86
3.86
3.84
3.84
3.84
3.84
3.84
3.83
3.82
3.82
3.81
3.81
3.81
3.81
3.80
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มัธยมศกึษาปีที่ 3 มัธยมศกึษาปีที่ 4
ชื่อ - สกุล

เด็กหญงิองิค์อัณณ์   ชุ่มบุญยนืยง
เด็กชำยนนทวทิย์    สุขโสภณ
เด็กชำยนติกิร วไิลกุล
เด็กชำยพพิัฒน์ วันทอง
เด็กชำยพัชรดนัย เจรญิกจิ
เด็กชำยฉัตรชัย สัมฤทธิ์
เด็กหญงิภัทรำภรณ์  ทองค�ำ
เด็กหญงิปำนปภัส   แทนรนิทร์
เด็กหญงิกำญจนำ   แซ่ชื้อ
เด็กชำยอนำวลิ อยู่มอญ
เด็กหญงิสุพชิฌำย์  นภำ
เด็กชำยมงคลชัย ไชโย
เด็กชำยสนธยำ ถำวรวริยิะนันท์
เด็กหญงิกุลธดิำ ขันปุ
เด็กหญงิสุกัญญำ  วงศ์จันทร์
เด็กหญงิสุพรรษำ  แซ่ตั๊น
เด็กหญงิดวงกมล  สำสุนทรำ
เด็กหญงิน�ำ้หวำน  อักโข
เด็กหญงิวรดำ บุญมี
เด็กหญงิมทนิำ ลูกสดีำ
เด็กหญงิอำทติยำ  ทับทมิ
เด็กหญงิจันทร์จริำ  พรมมำ
เด็กหญงิสุกฤตำ เครอืวัลย์
เด็กหญงิพรไพลนิ เบ้ำทอง
เด็กหญงิเบญญำภำ บัวปล้อง
เด็กชำยณัฐพล พูลสวัสดิ์
นำยสทิธเิลศิ นำรถมณี
เด็กหญงิจนิดำพร บุญโจม
เด็กหญงิธรีำภรณ์ ดอกอุบล
เด็กหญงิอมรำพร ทองสมบัติ
เด็กหญงิวรำภรณ์ พงึตัว
เด็กหญงิอรปรยีำ หำดแก้ว

ล�าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชั้น
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/1
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/1
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/8
ม.3/8
ม.3/4
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/4

เกรดเฉลี่ย
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.98
3.98
3.98
3.96
3.95
3.94
3.94
3.94
3.94
3.94
3.94
3.91
3.90
3.89
3.89
3.89
3.89
3.87
3.87
3.86
3.84
3.84
3.82

ชื่อ - สกุล
นำงสำวชนภิำ พ่ออำมำตย์
นำงสำวลลติำ มณอีนิทร์
นำงสำวอรชพร ไฉวกลำง
นำงสำววัชรำภรณ์  โทรศักดิ์
นำงสำวอัจฉรยิำ ภัทรดวงกมล
นำงสำวนันฐกิำ ตรทีวพีรทรัพย์
นำยสถำพร กุตเสนำ
นำงสำวไอรณิ ชุ่มบุญยนืยง
นำงสำววัลลภำ เนื่องจ�ำนงค์
นำยวสันต์ ปำมุทำ
นำงสำวอลศิชำ ทำวัน
นำงสำวระพพีัฒน์   บุญศริิ
นำยจตุรวทิย์ สุทธอิำคำร
นำยวษิณุ เสยีงเสศิ
นำงสำวปรำรถนำ โหสด
นำงสำวสุทธดิำ เลศิอภวิงศ์
นำยอภภิัทร ขันธ์วงค์
นำงสำวปวันรัตน์ แจ่มจ�ำรัส
นำงสำวสริลิักษณ์ อนิต้นวงศ์
นำงสำวธนพร เพ็งรักษ์
นำยศุภวชิญ์ พงค์สทิธิ์
นำยดนัย สงวนกอ

ล�าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชั้น
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/4
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/4
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.4/4
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2

เกรดเฉลี่ย
4
4
4

3.98
3.98
3.98
3.98
3.96
3.93
3.93
3.93
3.93
3.91
3.91
3.91
3.88
3.87
3.86
3.86
3.83
3.82
3.80

มัธยมศกึษาปีที่ 5
ชื่อ - สกุล

นำงสำวณัฐฐำพร แทนทด
นำยมิ่งขวัญ สัมฤทธิ์
นำงสำวระจติำ เอี่ยมยิ้ม
นำงสำวธริดำ สมศักดิ์
นำงสำวกนกวรรณ   ถำวรวริยิะนันท์
นำงสำวมำรษิำ ไชโย
นำงสำวกันธชิำ อนิทนลิ
นำยสำรนิท์ อ่วมน่วม
นำงสำวพชิญำ เจรญิข�ำ
นำงสำววันวภิำ แก้วเขยีว
นำงสำวเนตรชนก ชูบูระ
นำงสำวสุธำทพิย์ ธรรมวถิี
นำงสำวเกวลนิ ใจตรง
นำงสำวปิยรัตน์ ศักดิ์พบิูลรัตน์
นำยศุภรัตน์ ชนิวัฒน์โสภณ

ชั้น
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/5
ม.5/2
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1
ม.5/1

เกรดเฉลี่ย
4.00
4.00
3.98
3.96
3.93
3.91
3.91
3.9
3.87
3.85
3.83
3.82
3.82
3.8
3.80

มัธยมศกึษาปีที่ 6

ชื่อ - สกุล
นำงสำวองิค์สุมณชุ์   ชุ่มบุญยนืยง
นำงสำวพจนำรถ เนื่องจ�ำนงค์
นำงสำวฆัษพร ทับทมิหอม
นำงสำวเพชรกมล อนิทรวัติ
นำงสำวธัญลักษณ์ ตระกูลพศิำลชัย
นำยอำชวนิ สว่ำงพร้อง
นำยธนพล งำมเจรญิ
นำยจักรนิ สุขเจรญิ
นำงสำวณรัญญำ แซ่ตัง้
นำงสำวรัตนำวด ีจันทะสงิห์
นำงสำวญำณศิำ เจตะวัฒนะ
นำงสำวธัญชนก มหำสังข์
นำงสำวกันฑ์ณกิำ แซ่อุ่ย
นำงสำวปภัสรำ เสนำะค�ำ
นำยอนุชำ เสอืกลิ่น
นำงสำวพรรณณภิำ ภริมย์ฤทธิ์
นำงสำวชนัดดำ โพธิ์ทอง
นำยจริำวุฒ ิกว้ำงใหญ่
นำงสำวพรชติำ สุดแสง
นำงสำวบวรภัค ไทรไกรกระ

ล�าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชั้น
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/4
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2

เกรดเฉลี่ย
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.98
3.98
3.94
3.94
3.93
3.89
3.89
3.87
3.86
3.86
3.84
3.82
3.81
3.81
3.81



กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยำเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 68 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 
ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถำวร” วันที่ 20 กันยำยน 2561 

ขอแสดงควำมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยำที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และมีสิทธิ์ได้ไปแข่งขันต่อ
ในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม 

1

2

3

4

5

6

7

8

ล�าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ นักเรยีนที่แข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ภำษำไทย

ภำษำไทย

คณติศำสตร์

คณติศำสตร์

สังคมศกึษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม

สุขศกึษำ และ
พลศกึษำ

ศลิปะ-ทัศนศลิป์

ศลิปะ-ทัศนศลิป์

กำรแข่งขันเรยีงร้อยถ้อยควำม
(กำรเขยีนเรยีงควำม) ม.4-ม.6

กำรแข่งขันกวเียำวชนคนรุ่นใหม่ 
กำพย์ยำน ี๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

กำรประกวดโครงงำนคณติศำสตร์ 
ประเภทสร้ำงทฤษฎหีรอืค�ำอธบิำย
ทำงคณติศำสตร์ ม.4-ม.6

กำรแข่งขันสร้ำงสรรค์ผลงำน
คณติศำสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
ม.4-ม.6

กำรประกวดโครงงำนคุณธรรม 
ม.4-ม.6

กำรแข่งขันแอโรบกิ ม.1-ม.6

กำรแข่งขัน “ศลิป์สร้ำงสรรค์” 
ม.4-ม.6

กำรแข่งขันเขยีนภำพไทยประเพณ ี
ม.4-ม.6

1. นำงสำวเนตรชนก  ชูบูระ

1. เด็กหญงิภัทรวด ี ขันโท
2. เด็กหญงิเขมกิำ  แก่กล้ำ

1. นำงสำวชนภิำ  พ่ออำมำตย์
2. นำงสำวสรติำ  ชูศรทีอง
3. นำงสำวไอรณิ  ชุ่มบุญยนืยง

1. นำยจักรนิ  สุขเจรญิ
2. นำงสำวเพชรกมล  อนิทรวัติ

1. นำงสำวกมลวรรณ  เพยีรภักดี
2. นำงสำวปภัสรำ   เสนำะค�ำ
3. นำงสำวพรธดิำ  แซ่ฮ้อ
4. นำงสำวพชิญธดิำ  สลำลัย
5. นำงสำวภัคจริำ  คร้ำมบุญลอื

1. นำงสำวกนกนภิำ  บุญยั่งยนื
2. นำงสำวทนิรัตน์  สุดอุดม
3. นำงสำวนสิำ  จติรักษ์
4. นำงสำวปวรีำ  เสนครำม
5. เด็กหญงิพรไพลนิ  เบ้ำทอง
6. นำงสำวพมิพดิำ  สังวร
7. นำงสำววภิวำ  ทองธรรมชำติ
8. นำงสำววภิำดำ  สำลกิำ
9. นำงสำวศศกิำนต์  ไพรบงึ
10. เด็กหญงิหทัยรัตน์  โสภำ

1. นำงสำวลซิ่ำ  แตงกลับ

1. นำงสำวณัฏฐ์กำนดำ  ชื่นเอี่ยม

1. นำงสำวกรรณกิำร์  ดำวธง

1. นำงสุวรรณำ  วงศ์นำค

1. นำงสำวธรีณ ี ตยิะศริิ
2. นำยศรำวุธ  รัตนะ
 

1. นำยณรงค์ฤทธิ์  สมนกึ
2. นำยศตพล  วรไชย

1. นำยอนุชำ  ฉันงูเหลอืม

1. ว่ำที่ร้อยตรหีญงิจริำภำ  เชื้อเอี่ยม
2. นำงสำววรำพัณณ์  สัมมำพสิทิธิ์
3. นำยทววีัฒน์  เบญจมำศ

1. นำยวริยิะ  สมสุภำพ

1. นำยวริยิะ  สมสุภำพ

วารสาร
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กำรแข่งขันวงเครื่องสำยวงเล็ก ม.
1-ม.6

กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญงิ ม.1-ม.3

กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) 
ม.1-ม.3

กำรแข่งขัน Multi Skills Competition 
ม.1-ม.3

กำรแข่งขันกำรสร้ำงเกมสร้ำงสรรค์
จำกคอมพวิเตอร์ 
ม.1-ม.3

กำรแข่งขันกำรเขยีนโปรแกรมด้วย
ภำษำคอมพวิเตอร์ ม.4-ม.6

กำรแข่งขันจักสำนไม้ไผ่ ม.1-ม.3

กำรประกวดโครงงำนอำชพี 
ม.1-ม.3

กำรประกวดโครงงำนอำชพี 
ม.4-ม.6

กำรประกวดแปรรูปอำหำร 
ม.1-ม.3

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ล�าดับ กลุ่มสาระฯ รายการ นักเรยีนที่แข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม

ศลิปะ-ดนตรี

ศลิปะ-ดนตรี

ภำษำต่ำงประเทศ

ภำษำต่ำงประเทศ

คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์

กำรงำนอำชพี

กำรงำนอำชพี

กำรงำนอำชพี

กำรงำนอำชพี

1. นำงสำวกัญญำรัตน์  ไตรมำศ
2. เด็กหญงิจริำพร  ดรุณพันธ์
3. นำงสำวณัฎฐ์นร ี วงษ์พงษ์
4. นำงสำวณชิำ  ฐำนโพธิ์
5. นำงสำวบัณฑติำ  แสงสกุล
6. นำงสำวปนัดดำ  เล็กใจซื่อ
7. เด็กหญงิพัชรำวด ี จันทร์ประทุม
8. เด็กชำยศวิกร  เพชรลอื

1. เด็กหญงิณภัทร  แหยมไทย

1. เด็กหญงิพนิทุสร  วงษ์พงษ์

1. เด็กชำยนนทวทิย์  สุขโสภณ

1. เด็กหญงิพมิพ์มำดำ  ยำทองชุน
2. เด็กหญงิวรกำนต์  ล้อมดวงจันทร์

1. นำยยศวรศิ  เพชรรัตน์
2. นำยเชำว์วัฒน์  ยำทองชุน

1. เด็กหญงินวลอนงค์  สมนกึ
2. นำงสำวปณดิำ  โพธิ์อุดม
3. เด็กหญงิหนึ่งฤทัย  วเิชยีรล�ำ้

1. เด็กชำยธนภัทร  สุ่นสี
2. เด็กหญงิบุญญสิำ  จติรอยู่
3. เด็กหญงิสุทธดิำ  กัญญำสำย

1. นำงสำวปรยิำกร  บำนชื่น
2. นำงสำวภำวมิล  เหรยีญทอง
3. นำงสำวมธุสร  เจรญิยิ่ง

1. เด็กชำยณัฐพล  พลจันทกึ
2. เด็กหญงิสริกิร  วงษ์โกย
3. เด็กหญงิสริพีัชร  ศรปีระเสรฐิ

1. นำงสำวลัดดำวัลย์  บ่อคุ้ม

1. นำงสำวลัดดำวัลย์  บ่อคุ้ม

1. นำงสำวกนกวรรณ   เสอืศริิ

1. นำงสุนรีัตน์  เบญจมำศ

1. นำงสำวนันทนำ  ดอกไม้
2. นำงสำวมำณ ี คุสติำ

1. นำยพสษิฐ์ธน  พรมแดง

2. นำงสำวนันทนำ   ดอกไม้
1. นำงเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์

1. นำยกติตพิชิญ์  มั่งสุข

1. นำยพงษกร  บุญต่อ

1. นำงสำวกรองทพิย์  เพยีรพจิติร
2. นำงนันทนำ  เพยีรพจิติร

กำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยำเขต ระยอง 2 ครั้งที่ 68 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2561 
ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถำวร” วันที่ 20 กันยำยน 2561 

ขอแสดงควำมยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยำที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ และมีสิทธิ์ได้ไปแข่งขันต่อ
ในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม 

วารสาร
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บทความคณิตศาสตร์ เรื่อง วิธีการเอาชนะเกมเปายิงฉุบตามแบบฉบับนักคณิตศาสตร์
 แม้ว่ำค�ำถำมเกี่ยวกับวธิกีำรในกำรเอำชนะเกมค้อน กระดำษ กรรไกรจะสร้ำงควำมร�ำคำญใจให้กับนักคณติศำสตร์และนักทฤษฎเีกม
บ้ำงในบำงครัง้ แต่ค�ำถำมเหล่ำนัน้ก็ยังคงสร้ำงควำมน่ำสนใจและจุดประกำยให้นักคดิพยำยำมหำค�ำตอบในเรื่องของกลยุทธ์ที่ดทีี่สุดในกำร
เอำชนะฝ่ำยตรงข้ำมอยู่ดี

เกมค้อน กระดาษ กรรไกร (Rock–paper–scissors)
หรอืที่เรยีกแบบไทย ๆ ว่ำเกมเปำยิ้งฉุบเป็นเกมชนดิหนึ่งที่นยิมเล่นในเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกส�ำหรับวธิเีล่นเกมนัน้จะอำศัยกำรแสดงสัญลักษณ์
ด้วยมอืในกำรเล่นระหว่ำงผู้เล่นสองฝ่ำย ซึ่งกำรท�ำท่ำทำงด้วยมอืม ี3 แบบได้แก่ ค้อน  (ก�ำมอื)  กรรไกร (ยื่นเฉพำะนิ้วชี้และนิ้วกลำง) และ
กระดำษ (แบมอื)

 ตำมกำรวเิครำะห์ด้วยทฤษฎเีกมแบบคลำสสกิ (Classical game theory) กลยุทธ์ที่ดทีี่สุดที่
ถูกแนะน�ำในกำรเล่นเกมเปำยิ้งฉุบ คอื กำรเล่นแบบสุ่ม (Random) หมำยควำมว่ำ ผู้เล่นจะต้องออก
ค้อน กรรไกร กระดำษโดยไม่ซ�ำ้กันในแต่ละรอบ  เพื่อไม่ให้ฝ่ำยตรงข้ำมสำมำรถคำดเดำเกมกำรเล่น
และยังช่วยในกำรหลกีเลี่ยงกำรโจมตจีำกคู่แข่งอกีด้วย ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะของสมดุลทำงกลยุทธ์
ที่เรยีกว่ำ สมดุลของแนช  (Nash equilibrium)

ภาพที่ 1 การเล่นเกมค้อน กระดาษ กรรไกร

 ในขณะที่ Zhijian Wang จำกมหำวทิยำลัยเจ้อเจยีง ประเทศจนี หนึ่งในนักคณติศำสตร์ที่พยำยำมหำค�ำอธบิำยถงึวธิกีำรที่ช่วยเพิ่ม
โอกำสในกำรชนะเกมเปำยิ้งฉุบนัน้พบวธิกีำรที่แตกต่ำง นอกเหนอืจำกโอกำสในกำรแพ้ ชนะหรอืเสมอจำกกำรเล่นแบบสุ่ม

ภาพที่ 2 persistent cyclic flows

 ส�ำหรับควำมพยำยำมของเขำและทีมงำนที่ได้ท�ำกำรศึกษำ
ทดลองกับผู้เล่นจรงิจ�ำนวน 360 คน โดยกำรแบ่งกลุ่มของผู้เล่น 
ออกเป็น 12 กลุ่ม และให้ผู้เล่นแต่ละคนเล่นเกมคนละ 300 รอบกับ      
ผู้เล่นภำยในกลุ่มโดยมีกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจต่อผู้เล่นที่ชนะ  
ด้วย จำกกำรทดลองพบว่ำผู้เล่นแต่ละคนมกีำรเลอืกใช้ค้อนกระดำษ
และกรรไกรสลับกันไปในกำรเล่นแบบสุ ่มตำมกำรคำดกำรณ์ไว้           
แต่อย่ำงไรกต็ำมจำกกำรสงัเกตอย่ำงใกล้ชดิท�ำให้ทมีงำนพบพฤตกิรรม
กำรเล่นที่แตกต่ำงโดยพบว่ำ ผู้เล่นที่ชนะมักจะยดึตดิกับเกมกำรชนะ
ของตนเองและท�ำซ�้ำในทำงเลือกเดิมในขณะที่ผู ้แพ้มีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนกลยุทธ์ในล�ำดับถัดไปกล่ำวคือเป็นกลยุทธ์ในลักษณะของ  
"win-stay lose-shift"  ซึ่งจำกพฤตกิรรมกำรเล่นเกมข้ำงต้นเป็นลักษณะ 
กำรเล่นทีเ่ป็นวงจรแบบหมนุเวยีนต่อเนือ่งทีเ่รยีกว่ำ “Persistent cyclic flows”
 ในทำงปฏบิัต ิ ผู้เล่น ก และผู้เล่น ข เริ่มต้นกำรเล่นเกม   
เปำยิ้งฉุบด้วยวธิกีำรแบบสุ่ม  หำกผู้เล่น ก ออกค้อน ในขณะที่ผู้เล่น 
ข ออกกรรไกร ในเกมแรกผู้เล่น ข เป็นฝ่ำยแพ้ ผู้แพ้สำมำรถอนุมำน
ได้ว่ำผู้ชนะจะยดึตดิกับกำรเล่นเกมแบบเดมิในรอบถัดไป ดังนัน้ผู้เล่น 
จงึควรออกกระดำษเพื่อเอำชนะผู้เล่น ก

  ในรอบกำรเล่นหลังจำกนัน้ หำกว่ำผู้เล่น ก แพ้ ผู้เล่น ก ก็
สำมำรถคำดกำรณ์กำรใช้กลยุทธ์ในแบบเดยีวกันนี้ และเลอืกใช้
กรรไกรเพื่อพลกิกลับมำเอำชนะผู้เล่น ข ได้อกีครัง้

 ทัง้นี้กลยุทธ์แบบ "win-stay lose-shift" ยังเป็นที่รู้จักใน
ทฤษฎเีกมในแง่ของกำรตอบสนองตำมเงื่อนไขที่เรยีกว่ำ conditional 
response ซึ่งนักวจิัยตัง้สมมตฐิำนไว้ว่ำ กำรตอบสนองดังกล่ำวนัน้
อำจเป็นกลไกที่หยั่งรำกลึกในสมองของมนุษย์อีกนัยยะหนึ่งคือ
กลยุทธ์ดังกล่ำว เสมอืนเป็นจุดตัดระหว่ำงคณติศำสตร์และจติวทิยำ
ในลักษณะของทฤษฎีเกมที่อยู ่เบื้องหลังวิธีกำรที่มนุษย์ตัดสินใจ            
ในสถำนกำรณ์กำรแข่งขันนั่นจึงเป็นหัวข้อที่ท้ำทำยอย่ำงมำกส�ำหรับ 
กำรศกึษำค้นคว้ำในอนำคต

           นอกจำกนี้จำกสถติกิำรเล่นเกมเปำยิ้งฉุบจำกสมำคม
เกมค้อน กระดำษ กรรไกรโลก (World Rock Paper Scissor Society) 
ยังได้มกีำรเผยแพร่ค�ำแนะน�ำที่ช่วยเพิ่มโอกำสในกำรเป็นผู้ชนะ
ในกำรแข่งขัน ดังนี้
 ผู้ชำยมักจะเปิดเกมกำรเล่นด้วยค้อนเสมอ หำกก�ำลังเล่น 
 เกมนี้กับผู้ชำยให้เริ่มต้นเกมด้วยกระดำษ
 กรรไกร เป็นกำรเปิดเกมกำรเล่นที่มสีถติชินะมำกที่สุด
 สยบฝ่ำยตรงข้ำมด้วยควำมจรงิ ด้วยกำรประกำศสิ่ง
 ที่จะท�ำและปฏบิัตติำม เนื่องจำกไม่มใีครเชื่อว่ำผู้เล่น
 ที่ประกำศสิ่งที่ตนก�ำลังจะเล่นจะท�ำตำมค�ำพูดเหล่ำนัน้จรงิๆ
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EEC (Eastern Economic Corridor Development) 

เรยีนจบสาขาโลจสิตกิส์ สามารถท�างาน
อะไรได้บ้างที่ ECC
 1. เจ้ำหน้ำที่จัดซื้อ
 2. เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลติ
 3. เจ้ำหน้ำที่วำงแผนและประสำนงำนเชื่อมโยง
ระบบโลจสิตกิส์
 4. เจ้ำหน้ำที่คลังสนิค้ำและศูนย์กระจำยสนิค้ำ
 5. เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรขนส่ง
 6. เจ้ำหน้ำที่บรหิำรลูกค้ำในธุรกจิขนส่ง
 7. ผู้ประกอบกำรธุรกจิส่วนตัว

สรุป EEC หรอืโครงการระเบยีง
เขตเศรษฐกจิภาคตะวันออก 
 ภำยใต้นโยบำย Thailand 4.0  ที่ต่อยอดควำม
ส�ำเร็จมำจำกแผนพัฒนำเศรษฐกจิภำคตะวันออก หรอื 
Eastern Seaboard ที่เคยด�ำเนนิมำตลอดกว่ำ 30 ปีที่ผ่ำน
มำ  แบ่งเขตพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พื้นที่อุตสำหกรรม
ใหม่ และพัฒนำเขตเมอืงใหม่ เพื่อส่งเสรมิอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกจิเพื่ออนำคต 
โดยมพีื้นที่ด�ำเนนิกำร 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ 
ชลบุร ี ระยอง และฉะเชงิเทรำ ซึ่งแบ่งเป็นกำรลงทุนใหญ่
ใน 4 หมวด คอื
 lกำรสร้ำงรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม 3 สนำมบนิ, 
รถไฟรำงคู่เชื่อม 3 ท่ำเรอื
 lกำรสร้ำงเมอืงใหม่ในจังหวัดฉะเชงิเทรำ ชลบุร ี
และระยอง เป็นต้น
 lเขตนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยแีละดจิทิัล
	 lก่อสร้ำงถนนมอเตอร์เวย์
 หำกเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้คำดว่ำนอกจำก
ประเทศจะมกีำรลงทุน 1.5 ล้ำนล้ำนบำทใน 5 ปีแล้ว ยังจะ
ท�ำให้เศรษฐกจิโต 5% ต่อปี เกดิกำรจ้ำงงำนใหม่กว่ำ 
100,000 อัตรำ/ปี ลดต้นทุนด้ำนโลจสิตกิส์ 400,000    
ล้ำนบำท/ปี มนีักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10 ล้ำนคน/ปี และ       
ได้ฐำนภำษใีหม่ 100,000 ล้ำนบำท/ปี

EEC คอือะไร ?
 EEC คอื โครงกำรพัฒนำระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวันออก หรอืย่อมำจำก Eastern Economic Corridor Development : EEC) 
ของกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำระบบโลจสิตกิส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศภำยใต้นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 เน้นการขับเคลื่อนเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
มขีอบเขตอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดน�ำร่อง คอื ฉะเชงิเทรำ ชลบุร ีและระยอง ซึ่งเป็นฐำนกำรผลติอุตสำหกรรมหลักของประเทศ
อุตสำหกรรมที่ได้รับกำรส่งเสรมิในโครงกำรระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวันออก  เป็นกำรส่งเสรมิ  10  อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
(S-curve industries)

ด้านการศกึษาที่ส่งผลกระทบต่อ EEC
 รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรผลิตและพัฒนำ
ก�ำลังคนตำมโดยก�ำหนดไว้ในกรอบยุทธศำสตร์ชำตริะยะ 20 ปี 
โอกำสให้สถำบันอุดมศกึษำจำกต่ำงประเทศ ได้แก่ มหำวทิยำลัย
คำร์เนกเีมลลอน (Carnegie Mellon University : CMU) สหรัฐอเมรกิำ 
ร่วมจัดกำรศึกษำกับสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง (สจล.) ในรูปแบบสถำบันร่วม (Joint Institute) ภำยใต้
ชื่อ มหำวทิยำลัยซเีอ็มเคแอล และจัดท�ำร่ำงแผนพัฒนำบุคลำกร
กำรศกึษำ กำรวจิัย และเทคโนโลย ีโครงกำรจัดท�ำแผนกำรพัฒนำ
ระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภำคตะวันออก พ.ศ.2560-2564 ในครัง้นี้ 
ขอให้พิจำรณำจำกควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมเป้ำหมำย          
เป็นหลัก เพื่อผลติบุคลำกรให้ตรงสำขำวชิำ มทีักษะสมรรถนะ 
ตลอดจนมจี�ำนวนพอเพยีง  ผลติครู / วทิยำกรต้นแบบอุตสำหกรรม
เป้ำหมำย อย่ำงน้อย 150 คน เด็กและเยำวชนได้รับควำมรู้                 
ทำงวทิยำศำสตร์ หุ่นยนต์ ระบบสำรสนเทศ ฯลฯ ไม่ต�่ำกว่ำ  
40,000 คน รวมทัง้จัดตัง้ศูนย์กำรเรยีนรู้และศูนย์บรกิำรอย่ำงน้อย 
10 ศูนย์ และฝึกอบรมกว่ำ 60 หลักสูตรภำยใน 2 ปี และบุคลำกร
ภำครัฐ/เอกชนผ่ำนอบรมไม่น้อยกว่ำ 42,000 คน, ผลติก�ำลังคน
อำชวีศกึษำรองรับ EEC มำกกว่ำ 40,000 คนภำยใน 5 ปี

ด้านการศกึษาของ 3 จังหวัดน�าร่อง
 1. จังหวัดฉะเชงิเทรำ มแีผนที่จะจัดแผนกำรศกึษำ
ในทุกระดับชัน้ให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงนวัตกรรม จัดอบรม
บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ไม่ว่ำจะครู อำจำรย์ ให้เข้ำใจเรื่องเศรษฐกจิ
แบบครบวงจร
 2.จังหวัดชลบุร ีส่งเสรมิทักษะด้ำนกำรงำนอำชพี ปลูกฝัง
ให้เจ้ำของธุรกจิรุ่นใหม่รักสิ่งแวดล้อม สร้ำงผู้น�ำด้ำนโลจสิตกิส์   
สร้ำงนักวจิัย นักพัฒนำ ผลักดันให้ที่นี่เป็นศูนย์กลำงกำรศกึษำ
นำนำชำต ิ และพัฒนำกำรศกึษำให้รองรับ EEC ทัง้ 4 ระดับตัง้แต่ 
ปฐมวัย, ขัน้พื้นฐำน, มัธยม/อำชวีศกึษำ, อุดมศกึษำ
 3. จังหวัดระยอง เน้นให้นักเรยีน นักศกึษำ สำมำรถ
ประกอบอำชีพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือสำมำรถสร้ำงธุรกิจ 
เป็นของตัวเองได้ เน้นปูพื้นฐำนทำงอุตสำหกรรมทัง้ทำงทฤษฎแีละ
ทำงปฏบิตัริวมถงึสนบัสนนุงำนวจิยัทีต่อบโจทย์กำรพฒันำพื้นที ่EEC
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#มุมคนเก่ง คนดี ที่วังจันทร์ฯ
ประมวลภาพความส�าเร็จของทัพนักกีฬาโรงเรียนวังจันทร์วิทยา

ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน Packaging DIY By กาบกล้วย ได้เข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย
ในการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2018

" ภายใต้แนวคิด " พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
(Sustainable Energy, Natural resource and Environment)”
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การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักเรียนแกนน�า และลงนาม MOU
 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กิจกรรมรณรงค์ไม่เล่นพนันบอล

กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่

กิจกรรมการประเมินห้องเรียนสีขาว

#มุมคนเก่ง คนดี ที่วังจันทร์ฯ



กจิกรรม หล่อเทยีนจ�าน�าพรรษาและถวายเทยีนพรรษาประจ�าปี 2561

กจิกรรม วันสุนทรภู่ รู้รักษ์ ภาษาไทย

กจิกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์

กจิกรรม

จติอาสา 

ท�าความดี

ด้วยหัวใจ 

ประมวลภำพกิจกรรมโรงเรียน

ค่ายพุทธบุตร
เฉลมิพระเกยีรติ

สมเด็จพระบรมราชนินีาถ
ในรัชกาลที่ 9



บจก. วังจันทร์ เอนเนอจ ีจ�ากัด 
โดยคุณศศธิร  ยนืหยัดชัย  

มอบทุนการศกึษา  
เนื่องในวันไหว้ครู

จ�านวน 30,000 บาท

งานประจ�าปี
ศาลเจ้าเจยีวกัวแปะกง 

ตลาดชุมแสง ประจ�าปี 2561 
วันที่ 24-26 กันยายน 2561

กจิกรรมแนะแนว พกิุลเรยีน’ลัย

PTT VER CAMP พลังความด.ี..เริ่มที่ตัวเรา 
วันที่ 7-9 กันยายน 2561

พธิทีบทวนค�าปฏญิานและพธิสีวนสนาม
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสอืแห่งชาติ

ประจ�าปี 2561

ประมวลภำพกิจกรรมโรงเรียน


