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สารจาก...

อธิการและผูอำนวยการ
อับราฮัม ลินคอลน กลาวไววา
“ถาผมมีเวลา 6 ชั่วโมงไวตัดตนไม ผมจะเอาเวลา 4 ชั่วโมง
ไวลับขวาน”
แปลวา ใหใชเวลาพัฒนาตนเองจน “เกง” เสียกอน แลวพอคุณ
ลงมือทำอะไรมันจะสำเร็จไดงายมาก
ก็ เ หมื อ นคุ ณ เอาขวานทื่ อ ๆ ไปตั ด ต น ไม ยื น ตั ด ไป 6 ชั่ ว โมง
ก็ยังไมลมทั้งที่ใชแรงมากและใชเวลามาก
แตถาคุณลับขวานจนคม แมใชเวลาลับนานแตแค
คุณไปตัดตนไมเพียงแปบเดียวมันก็ลม
แถมยังมีขวานคมๆ ไวตัดตนไม ไดอีกหลายตน
โดยใชแรงและใชเวลาเพียงนิดเดียว
ฝากไว ใหคิดวา... ทุกวันนี้คุณกำลังพยายาม
ฝนตัดตนไมดวยขวานทื่อๆ หรือกำลังลับขวานให
คม...เพื่อไปตัดตนไมใหโคนในฉับเดียว
คนเรามีเวลาเทากัน
แต “สำเร็จ” ไมเทากัน
ก็เพราะอยางนี้
เพราะบางคนเอาแต “ตัดตนไม”
บางคนซุม “ลับขวาน”
บางคน “ทำงานหนัก”
บางคน “พัฒนาตนเอง”
แลวคุณหละ...เปนแบบไหน
ขอแมพระและพอบอสโกอวยพรทุกทาน

(บาทหลวงนพพร ยอแซฟ)
อธิการและผูอำนวยการ
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สารจาก...

ผูจ ดั การ

โรงเรียนซาเลเซียน คณะซาเลเซียนกอตั้งโดยคุณพอยอหน บอสโก โดยมีจุดประสงคเพื่อที่จะใหบรรดา
สมาชิกที่มีจิตตารมณเดียวกัน ที่พรอมจะอุทิศตนในการเปนเครื่องหมายและผูนำความรักของพระเจาไปสูเยาวชน
ที่ยากจนและที่ถูกทอดทิ้ง คุณพอบอสโกไดสรางสถาบันตางๆ เพื่อใหศึกษาอบรมเยาวชน ไมวาจะเปนศูนยเยาวชน
โรงฝกงาน โรงเรียน บานอบรม เพื่อชวยเหลือเยาวชนใหมีความรู เตรียมพวกเขาใหเปนศาสนิกชนที่เปนคนดีและ
เปนพลเมืองที่ซื่อสัตยของสังคม
สิ่งที่คุณพอบอสโกไดมอบใหกับเยาวชนไมใชเฉพาะความรูดานวิชาการหรือวิชาชีพเทานั้น ทานยังปลูกฝงให
เยาวชน มีความเชื่อลึกซึ้งในศาสนาที่ตนนับถือ มีศีลธรรมและมโนธรรมที่ดีงามควบคูกันไป ภายใตระบบใหการศึกษา
อบรมที่เรียกวา “ระบบปองกัน” ซึ่งอยูบนพื้นฐานของ เหตุผล ศาสนา และความรัก ใจดี เพราะทานเห็นวา
การพัฒนาเยาวชนตองพัฒนาใหครบและสอดคลองกับวุฒิภาวะของพวกเขา
นี่คือมรดกที่คุณพอบอสโกบิดาที่รักยิ่งของเราไดมอบให สมบัติล้ำคาที่ทุกคนสามารถรับได โรงเรียนสารสิทธิ์
พิทยาลัย โรงเรียนซาเลเซียนของคุณพอบอสโก ใหการศึกษาอบรมเยาวชนไทยมานานเกือบ 90 ป ยังคงยึดมั่นใน
คำสั่งสอนของคุณพอบอสโก ใหการศึกษาอบรมเยาวชนดวยวิธีเดียวกัน เพื่อเตรียมเยาวชนไทยใหเปนพลเมือง
ที่ซื่อสัตยและศาสนิกชนที่ดีงาม ตามคติพจนที่วา “ขยัน ศรัทธา ราเริง”
ขอแมพระและพอบอสโกอวยพรทุกทาน

(บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ)
ผูจัดการ
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จิตตาธิการและ
ผูร บั ผิดชอบแผนกนักเรียนประจำ
สารจาก...

“CHANGE YOURSELF AND YOU CHANGE THE WORLD” ผมไดมีโอกาสอานหนังสือและขอความ
นาสนใจนี้จากหนังสือ Inspiring anecdotes and stories เขียนโดย Fr. M.K. Paul. ซึ่งสามารถแปลเปนภาษาไทย
ไดวา “จงเปลี่ยนแปลงตัวคุณเอง แลวคุณจะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ” มันเปนความจริงอยู ไมนอยในชีวิตปจจุบัน
ของเรา ที่เราเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเราแลวเราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันทั้งหมดใหเปนดั่งที่เราปรารถนา เราอยาก
จะเปลี่ยนแปลงโลก อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศชาติ อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคม อยากจะเปลี่ยนแปลงครอบครัว
ของตน หลายครั้งเราอยากจะเปลี่ยนแมกระทั่งชีวิตของคนอื่นๆ แตลืมไปวา คนเราเสียเวลามากมายกับความกังวล
ที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่น และใชเวลานอยนิดที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญและยั่งยืนกวานั้น
คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง และเราจะไดชื่อวาเปนผูเปลี่ยนแปลงโลกใหนาอยูอยางสันติ

ขอแมพระและพอบอสโกอวยพรทุกทาน
(บาทหลวงวิเชียรแสง กองตระกูลดี)
จิตตาธิการและผูรับผิดชอบแผนกนักเรียนประจำ
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วจนพิธีกรรมภาวนาถวายแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สูสวรรคาลัย
วั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2560 คณะผู ใ หญ ผู บ ริ ห าร คณะครู แ ละนั ก เรี ย น โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย
จัดวจนพิธีกรรมภาวนาถวายแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สูสวรรคาลัย
ดวยความจงรักภักดี นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนหาที่สุดมิได

9 ลานดวงใจ ทำดีเพื่อพอ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6
โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรม 9 ล า นดวงใจทำดี เ พื่ อ พ อ สวด
ธั ม มจั ก กั ป ปวั ต ตนสู ต ร ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีครูและนักเรียนเขารวม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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ศิษยเกาที่นายกยอง
นายวิรัช ชินวินิจกุล

ประวัติการศึกษา
มศ.5 จากโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุรี
วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรมนักประชาธิปไตย (นธป.) รุนที่ 1
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.) รุนที่ 1
วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุนที่ 13
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2559-ปจจุบัน
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2534

องคมนตรี
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ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดสงขลา
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ครอบครัวจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2528
ผูพิพากษาศาลแขวงธนบุรี
พ.ศ. 2524
ผูพิพากษาศาลแขวงภูเก็ต
พ.ศ. 2523
ผูชวยผูพิพากษา
พ.ศ. 2519
ผูชวยศาสตราจารย
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เครื่องราชอิสริยาภรณ
พ.ศ. 2544
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
พ.ศ. 2544
มหาปรมาภรณชางเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ. 2540
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

ราชการพิเศษ
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน โครงการสารานุ ก รมไทยสำหรั บ เยาวชน โดย
พระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน คณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยราชธานี
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมมวยปล้ำ
แหงประเทศไทย
พ.ศ. 2560-ปจจุบัน รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สโมสรไลออนสสากล ภาครวม 310
ประเทศฝายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
พ.ศ. 2559-ปจจุบนั
กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแบดมินตัน
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
พ.ศ. 2556-ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2559
กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. 2558
ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
พ.ศ. 2558
สมาชิกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2557
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา
พ.ศ. 2554
ประธานกรรมการธุรกรรม ปปง.
พ.ศ. 2551
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา
พ.ศ. 2549
กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นศาลอุทธรณ

สารจากทานวิรัช ชินวินิจกุล ในบางสวนที่ครั้งหนึ่งไดลงในสารสิทธิ์สารฉบับที่ 1/2556 ทานไดกลาวไววา...
บุคคลจำนวนมากจะถามผมดวยคำถามซ้ำๆ เชนวา ผมมีหลักในการคิด การทำงานอยางไร จึงประสบความสำเร็จไดดังที่เปนมา
ผมพยายามหาเหตุผลบางอยางเพื่อจะตอบคำถามเหลานั้นใหดีที่สุด คนหาอยูนานในที่สุดก็พบคำตอบซึ่งผมมั่นใจและแนใจวา ความสำเร็จ
ของผมทุกวันนี้ มาจากการที่ผมเขามาใชชีวิตในรั้วน้ำเงิน-ขาว ภายใตรมเงาของ “สารสิทธิ์พิทยาลัย” นั่นเอง
หากใหผมสาธยายถึงชีวิตในรั้วน้ำเงิน-ขาว ก็คงตองใชเวลาและเนื้อที่กระดาษเปนรีม จึงจะกลาวไดหมด ในโอกาสนี้ผมจึงขอกลาว
โดยสรุปเพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ ผมจึงสรุปเปนขอๆ ดังนี้
1. ความมีระเบียบวินัย
2. ความมีน้ำใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
3. ความมีมนุษยสัมพันธในการทำงานรวมกับผูอื่น
ทั้ง 3 ประการที่กลาวมาถือเปนองคประกอบสำคัญในการใชชีวิตในสังคมปจจุบัน เพราะทุกประการผมไดรับมาจากสารสิทธิ์ฯ โดยแท
ผมตองขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทั้งหลายที่ใหการอบรมสั่งสอนผมมา จนผมดำรงตนอยูไดทุกวันนี้ และในอนาคตไมวาผมจะเปนอะไร
และอยางไร ผมก็คือเลือด น้ำเงิน-ขาว ที่เขมขนและพรอมจะตอบแทนบุญคุณของ “สารสิทธิ์พิทยาลัย” ตลอดไป
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เปดปการศึกษา

2560

วจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา 2560

วันที่ 18 พ.ค. 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
จัดวจนพิธีเปดปการศึกษา 2560 โดยมี คุณพอนพพร
ยอแซฟ อธิการ/ผูอำนวยการเปนประธานในพิธี มีการ
พรมน้ำเสกใหกับคณะครูและนักเรียนทุกคน รวมถึงตึก
สำนักงานอาคารเรียนของโรงเรียน

ยินดีตอนรับคณะผู ใหญ ปการศึกษา 2560

วันที่ 16 พ.ค. 2560 คุณพอยอหน ลิสซันดริน บาทหลวงนพพร ยอแซฟ บาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ
รองอธิการฯ คณะผู ใหญ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อธิการและผูอำนวยการ
ผูจดั การ
สารสิทธิ์พิทยาลัยยินดีตอนรับ บาทหลวงนพพร ยอแซฟ
อธิการ/ผูอำนวยการ และบาทหลวงวัฒนา สีสาวรรณ
เหรัญญิก ทานไดมาดำรงตำแหนงตัง้ แตปก ารศึกษา 2560
เปนตนไป

เจาคณะแขวงซาเลเซียน เยี่ยมบานสารสิทธิ์พิทยาลัย

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่บาทหลวงเทพรัตน
ปติสันต เจาคณะแขวงซาเลเซียน ไดมาเยี่ยมบานสารสิทธิ์ฯ โดยมีคณะผูใหญ คณะผูบริหาร คณะครูและนักเรียน
ใหการตอนรับ
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ประชุมคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการรวมภาคี 4 ฝาย

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
รวมภาคี 4 ฝาย เพื่อรับรองจำนวนนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2560 พิจารณาความเห็นชอบเสนอความคิดเห็นในโครงการ
ตางๆ ที่โรงเรียนมีการดำเนินการในปการศึกษา 2560

ประชุมผูปกครอง ปการศึกษา 2560

วันที่ 18 มิถนุ ายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัยจัดใหมกี ารประชุมผูป กครองนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 และมัธยมศึกษาปที่ 4 และผูปกครองนักเรียนใหมทุกคน โดยมี บาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการ เปน
ประธานในการประชุม ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารไมเกิลรัว เพื่อใหทราบนโยบาย กฎระเบียบและขอปฏิบัติตางๆ
ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

คืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีการคืนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ใหกับนักเรียน
ในทุกระดับชั้น ณ อาคารเซ็นตยอแซฟ
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คณะครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
รับรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
คณะครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รับรางวัลครูโรงเรียน
เอกชนดี เ ด น (Opec teacher award 2017) โดย
กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ในงานสัปดาหวันการศึกษาเอกชน ไดแก
1. ครูอรนุช ศรีประโมง 2. ครูกัลยา บัวนอย
3. ครูจรัสศรี สิงหคำราม 4. ครูเกศินี สรรสม
5. ครูมาโนช สงศรี
6. ครูศราวุฒิ วงอุบล
7. ครูภัทราวรรณ ฤทธิ์เดช 8. ครูรัตนา ทรัพยสิน
9. ครูรุงรัตน ผรณาปติ 10. ครูองอาจ พวงชุมชื่น
11. ครูสุรศักดิ์ ไขวพันธุ
12. ครูสมใจ เกิดสุข
13. ครูวารี คิดรุงเรือง

ตรวจนิเทศและติดตามเงินอุดหนุนจากศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไดรับการตรวจนิเทศ และติดตาม การใชเงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน ปการศึกษา 2560 โดยศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปนไปดวยความเรียบรอย

พิธีมิสซาระลึกถึงแมพระมารียอุปถัมภ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดพิธีมิสซาทุกวันที่ 24 ของเดือน เพื่อใหระลึกถึง
แมพระมารียอุปถัมภ ณ วัดนอย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
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วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2560 คณะครู โ รงเรี ย น
สารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย เข า รั บ การอบรม เรื่ อ ง “การใช ง านระบบ
การจัดการคลังทฤษฎีความรูเพื่อการแนะแนวอาชีพระบบทฤษฎี
ความรู (e-Learning)” จากบริษัท Star Softwareณ หองประชุมจริยธรรม 2 โรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ครูศราวุฒิ วงอุบล ตัวแทนคณะผูบริหาร เขาประชุม
โครงการ “พั ฒ นาศั ก ยภาพกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพเทศบาลเมื อ งบ า นโป ง ป 2560”
เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรมของกองทุน ณ หองประชุมเทศบาลเมืองบานโปง อ.บานโปง
จ.ราชบุรี
วั น ที่ 17-18 มิ ถุ น ายน 2560 ครู ป ฏิ ภ าณ นิ ย มทรั พ ย ตั ว แทนกลุ ม สาระฯศิ ล ปะ เข า ร ว มอบรมโครงการ
“เพิ่ ม เวลาเรี ย นรู ท างศิ ล ปศึ ก ษาให กั บ ครู แ ละเยาวชนในท อ งถิ่ น ” เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในกิ จ กรรม วาด พิ ม พ
และสรางสรรคผลงานศิลปะ ณ อาคารศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ครูธีระ เจริญสุข ตัวแทนครูกลุมสาระฯสุขศึกษาฯ และนักเรียน เขารวมอบรมโครงการ
“องคกรหัวใจดีโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานโปง ป 2560” เพื่อสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคติดตอที่ ไมสำคัญ
เชน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เปนตน ใหกับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาที่สามารถ
เปนตนแบบและขยายผลไปสูประชาชนและเยาวชนได จัดโดยเทศบาลเมืองบานโปง ณ หองประชุมเทศบาลเมืองบานโปง
ชั้น 4 อ.บานโปง จ.ราชบุรี
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 ตัวแทนครูกลุมสาระฯสุขศึกษาฯ และครูแนะแนว เขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ “การพัฒนาศักยภาพครูหลักสูตรเพศศึกษา” เพื่อสงเสริม พัฒนาครูใหมีความรู ในการจัดกระบวนการเรียนรู
ดานเพศศึกษาอยางรอบดาน สามารถนำไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหครูเปนที่ปรึกษาเรื่องเพศ
สามารถถายทอดองคความรู ไปสูกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดปญหาการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุนรวม
ทัง้ พฤติกรรมทีเ่ หมาะสมตามวัยของวัยรุน จัดโดยโรงพยาบาลบานโปง กลุม งานสุขศึกษา ณ หองประชุม 3 อาคารเภสัชกรรม
โรงพยาบาลบานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ครูนันทนา โฆษิตโรจนฤกษ ตัวแทนครูผูสอนคำสอน เขารวมอบรมครูคำสอน
ประจำป 2560 ในหัวขอเรื่อง “เรื่องนารู ในพระวรสารตามคำบอกเลาของนักบุญมัทธิว” เพื่อตอบสนองตอการเรียกรอง
ของพระศาสนจั ก รและบรรดาครู ค ำสอนที่ มี ค วามมุ ง มั่ น และพั ฒ นาตนเองอยู ด ว ยการเพิ่ ม เติ ม ความรู แ ละทั ก ษะต า งๆ
ในการสอนคำสอนในยุคปจจุบัน จัดโดยศูนยคริสตศาสนธรรม ไดรับเกียรติจากคุณพอวัชศิลป กฤษเจริญ เปนวิทยากร
ณ หอประชุมเซนตปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 คณะครูใหมของปการศึกษา 2560 เขาอบรมฟนฟูจิตใจหัวขอ “ระบบปองกัน
ตามแนวทางนักบุญยอหน บอสโก” ณ บานซาเลเซียนเพื่อการฟนฟูจิตใจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 ตัวแทนครูฝายกิจการนักเรียนและกลุมสาระฯสุขศึกษา เขารวมการประชุมกีฬาซาเลเซียน
เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการแขงขันกีฬาซาเลเซียน ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ตัวแทนครูกลุมสาระฯภาษาไทย เขารวมโครงการ “กลวิธีการสอนซอมเสริมเพื่อ
แกปญหาการอานไมออกและเขียนไมได” เพื่อยกระดับการเรียนการสอนโดยมี อาจารยศรีอัมพร ประทุมนันท อาจารยยุวดี
นุชทรัพย และอาจารยนนั ทนา เพ็งโตวงษ เปนวิทยากรในโครงการ ณ หองประชุมราชาวดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2560 ครูธัญทิพานันท วราวัฒนฉัตร ตัวแทนครูกลุมสาระฯภาษาตางประเทศ เขารวม
การอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน” เพื่อการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรม
กานตมณี พาเลซ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนครูกลุมสาระฯสุขศึกษาฯ และครูแนะแนว เขารวมอบรมโครงการ “คลินิกวัยเรียน
ป 2560” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสรางความรู ในการดูแลนักเรียนที่มีปญหาดานการเรียนและพฤติกรรม
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และสรางระบบเครือขายโรงเรียนในเขตใหบริการของโรงพยาบาลไดอยางตอเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ
ณ หองประชุมมะลิไทยเหนือ อาคารผูปวยนอก โรงพยาบาลบานโปง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ครูมณฑล เชื้อเทวา ตัวแทนครูกลุมสาระฯวิทยาศาสตร
เขารวมอบรมเรื่อง “การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรสำหรับครูประถม” เพื่อพัฒนาครูประจำการ
ใหมีทักษะการจัดการเรียนการสอน และมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ จัดโดยมูลนิธิ
ศักดิ์พรทรัพยรวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วั น ที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ครู สุ ช าติ สมตน ตั ว แทนครู ก ลุ ม สาระฯสุ ข ศึ ก ษาฯ เข า ร ว มอบรมโครงการ
“การพั ฒ นาบุ ค ลากรทางการกี ฬ า ผู ฝ ก สอนกี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส ” หลั ก สู ต รผู ฝ ก สอนกี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส สหพั น ธ กี ฬ า
เทเบิลเทนนิสนานาชาติ I.T.T.F LEVEL 1 เพื่อพัฒนาครู อาจารย และผูฝกสอน ใหมีมาตรฐานการฝกสอนนักกีฬา
เทเบิลเทนนิส โดยสมาคมกีฬาแหงจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) อ.เมือง จ.ราชบุรี
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ครูชูชาติ ชูสถาน ตัวแทนคณะครู เขารวมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ความ
คิดเดินทางกับวัฒนธรรมศึกษายุค 4.0” โดยคณะมนุษยศาสตรและประยุกตศิลป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ณ หองประชุม
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพฯ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ครูณัฐพล สุวรรณศรี ตัวแทนครูกลุมสาระฯสุขศึกษาฯ เขารวมอบรมเรื่อง “การสอน
สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมืออาชีพ” เพื่อพัฒนาครูประจำการใหมีทักษะการจัดการเรียนการสอน และ
มีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยางมีคณ
ุ ภาพ จัดโดยมูลนิธศิ กั ดิพ์ รทรัพยรว มกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิ ท ยาลั ย ฝายประถม ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝ า ยประถม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตัวแทนครูและนักเรียน เขารับการอบรมเรื่อง “การใชคูมือการสอบโอเน็ต และการใช
โปรแกรมการสอบจากคอมพิวเตอร” โดย บริษัท อักษรเจริญทัศน จำกัด (อจท.) ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
วันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ครูรัตนา ทองดี ตัวแทนครูกลุมสาระฯการงานฯ เขาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อความรูดาน
วิทยาการคอมพิวเตอร หลักสูตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Google Apps for Education เพื่อการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน ณ หอง Training room 2 ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาและศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
จ.ราชบุรี
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ครูสุจิตรา จงเจริญ ตัวแทนครูกลุมสาระฯศิลปะฯ เขารวมอบรมเรื่อง “ดนตรี-นาฏศิลป
เชิงสรางสรรคในระดับประถมศึกษา” เพื่อพัฒนาครูประจำการใหมีทักษะการจัดการเรียนการสอน และมีความสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพยรวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ฝายประถม ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ 9 กันยายน 2560 ครูสนุ สิ า พานเพ็ชร ตัวแทนครูกลุม สาระฯภาษาไทย เขารวมอบรมเรือ่ ง “อานใหรดู ใู หเปน”
เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ระจำการให มี ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอน และมี ค วามสอดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อยางมีคุณภาพ จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพยรวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ณ หองประชุมชั้น 4
อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
วันที่ 15 กันยายน 2560 ตัวแทนครูกลุมสาระฯศิลปะฯ เขารวมอบรมเรื่อง “ศิลปะ ความสำเร็จในหนทางของ
ศิลปนอาชีพ” เพื่อเปนเกียรติแกศาสตราจารยศิลป ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและผูมีคุณูปการอยางยิ่งตอวงการ
ศิลปศึกษาและศิลปะรวมสมัยของประเทศไทย ณ ชั้นบน ศูนยศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
วันที่ 23 กันยายน 2560 ครูปฏิภาณ นิยมทรัพย ตัวแทนครูกลุม สาระฯศิลปะฯ เขารวมอบรมเรือ่ ง “สนุกสาระศิลป”
เพื่ อ พั ฒ นาครู ป ระจำการให มี ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอน และมี ค วามสอดคล อ งกั บ หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
อยางมีคุณภาพ จัดโดยมูลนิธิศักดิ์พรทรัพยรวมกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ณ หองประชุม
ชั้น 4 อาคารบริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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ผลงานอันนาภูมิใจ
1. นักเรียนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในโครงการ “การแขงขัน
ตอบปญหากฎหมาย เนื่องในวันรพีราชบุรี 60” โดยศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จังหวัดราชบุรี รวมกับ ศาลจังหวัดราชบุรีและศาลแขวงราชบุรี
ณ หองประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชัน้ 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งนักเรียนจะไดเขาไปแขงขันในระดับภาค
ตอไป ไดแก
นายอานนท บัวคลี่
ม. 6/1 Uni
นายจักกาย โลหกุล
ม. 6/2 Uni
นายปฐมพร กระตายทอง ม. 6/4
2. การแข ง ขั น กี ฬ าบาสเกตบอลประเภทเยาวชนและประชาชน ชิ ง ถ ว ย
เทศบาลบานโปงคัพ 2017 จังหวัดราชบุรี ป 2560 ณ โรงยิมเทศบาล
บานโปง โดยโรงเรียนสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัยสงนักเรียนเขารวมการแขงขันในรุน
เยาวชนอายุ 15 ป ผลการแขงขัน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
3. การกีฬาแหงประเทศไทย รวมกับ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และคัดเลือก
ตัวนักกีฬา นักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 39
เพือ่ คัดเลือกตัวแทนของจังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2560
ณ อาคารศาลารวมใจ เทศบาลเมืองจังหวัดราชบุรี ผลการแขงขัน ไดแก
- กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยวอายุ 18 ป
นายวีรภัทร บุญหนุน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ
นายปณชัย กลัดกันแสง ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายณัฐฏ ปรีดา
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
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- กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยวอายุ 16 ป
นายปณิพน คลายเอี่ยม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ซึ่งนักเรียนทั้ง 4 คนนี้ ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนจังหวัดราชบุรี
เพื่อไปทำการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 39
ณ จังหวัดนครนายก ตอไป

4. การแขงขันกีฬาบาสเกตบอลประเภทนักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ป 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
สงนักเรียนเขารวมการแขงขัน 4 รุน ผลการแขงขัน ดังนี้
1. รุน 12 ป ไดรับรางวัลชนะเลิศ
2. รุน 14 ป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
3. รุน 16 ป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
4. รุน 18 ป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ครูผูฝกสอน ครูสุรชัย คิ้วทวีวัฒน
5. ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การแขงขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 23
ระดับจังหวัด ไดแก
1. เด็กชายนวมินทร ทัดสวน ชั้น ม. 3/6 SME
2. เด็กชายไททัศน ทองคำ ชั้น ม. 3/6 SME
3. เด็กชายปยพงษ จุออน ชั้น ม. 3/6 SME
ครูผูรวมติวสารานุกรมไทย
ครูพรทิพย
ไตรคุป
ครูบำรุง
แจงจิตร
ครูธรรมรัตน
ขำคำไพ
ครูวาสนา
รูปทอง
ครูสมใจ
เกิดสุข
ครูรุงรัตน
ผรณาปติ

ครูชูชาติ
ครูเสาวนีย
ครูกฤษดา
ครูสายฝน
ครูจำเนียร
ครูรัตนา

ชูสถาน
มัชฌิมานิธิศ
ผองใส
กาฬภักดี
ขาวเอี่ยม
ทองดี

ครูวรวัฒน
ครูกนกวรรณ
ครูธัญทิพานันท
ครูจรัสศรี
ครูสุนิสา
ครูภัทราวรรณ

วัชรศักดิ์ไพศาล
ทองเรือนเหมือน
วราวัฒนฉัตร
สิงหคำราม
พานเพชร
ฤทธิ์เดช
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6. รับรางวัลชมเชย การแขงขันประกวดวาดภาพโปสเตอรเพื่อสันติภาพ
ครั้ ง ที่ 18 ภายใต ค ำขวั ญ The Future of Peace ในงานแข ง ขั น
สารานุกรมไทย ไดแก
เด็กชายนุกูล
ครอวฟอรด
ครูผูฝกฝน ครูประเวช สั่งสอนอาตม
ครูปฏิภาณ นิยมทรัพย

การแขงขันทักษะทางวิชาการ
การแขงขัน ปนความคิด ปฐมวัย (ปนดินน้ำมัน)
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2560
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษากาญจนบุรี
ไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท ไดแก
1. เด็กชายลาเต
พุทธา
อ. 3/2
2. เด็กชายปณณวัฒน สั่งสอนอาตม อ. 3/2
3. เด็กชายธนวัฒน
ลิ้มจิตสมบูรณ อ. 3/2
คุณครูผูควบคุม ครูวิลาวัลย สิงหพิทักษ

การแขงขันทักษะวิชาการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 19
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนปากทอพิทยาคม
อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี รางวัลที่ไดรับดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
การแขงขันวาดภาพวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
เด็กชายจารุวัฒน มาขำ
ป. 6/1 IP
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กชายภูมิรพี โสภา
ป. 5/1 IP
คุณครูผูควบคุม ครูปฏิภาณ นิยมทรัพย
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3. รางวัลชนะเลิศ พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท
การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนภูมิ
พงษชำนิ
ม. 6/1 Uni
นายชัยวิทย
เทียมทองออน ม. 6/1 Uni
คุณครูผูควบคุม ครูมนู ศรีประโมง
การแขงขันทักษะวิชาการสัปดาหวิทยาศาสตร ประจำป 2560
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท
การกลาวสุนทรพจน หัวขอ “Stop Teen Mom นำชาติพัฒนา”
นายกฤษณพล ทองเปลว
ม. 5/1 Uni
คุณครูผูควบคุม ครูพรทิพย ไตรคุป
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การออกแบบหนาจอสำหรับแอพพลิเคชัน่
บน smart phone/tablet
นายเกื้อกูล
รัตนา
ม. 4/1 Uni
นายพงษนรินทร มาปยะพันธ ม. 4/1 Uni
คุณครูผูควบคุม ครูบำรุง แจงจิตร และครูพรรณทิพา ตริบุญฑริก
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พรอมทุนการศึกษา 500 บาท
การแขงขันกีฬา e-sport ในเกม Defense of the Ancients (DOT A)
นายธนพัฒน
เขมแข็ง
ม. 6/4
นายอชิกร
โรจรนชิต
ม. 6/4
นายธนชาติ
แซจึง
ม. 6/4
นายจีรพนธ
บำเพ็ญ
ม. 6/1
นายนพณัฐ
มหามงคล
ม. 6/4
นายธีรภัทร
อารีกิจ
ม. 6/4
คุณครูผคู วบคุม ครูวรวัฒน วัชรศักดิไ์ พศาล และครูองอาจ พวงชุม ชืน่
4. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ดวยโปรแกรม Flip Album
นายพงศธร
หมั่นนิ่ม
ม. 6/6
นายพลวัตร
พงษภาสุระ ม. 6/6
คุณครูผูควบคุม ครูวรวัฒน วัชรศักดิ์ไพศาล และครูรัตนา ทองดี
5. รางวัลชมเชย
การนำเสนอขอมูลโดยใชโปรแกรม Power Point
นายเทวิน
จันทรแจมดารา ม. 6/6
นายการันต
เกตุเพชร
ม. 6/6
คุณครูผูควบคุม ครูวรวัฒน วัชรศักดิ์ไพศาล และครูองอาจ พวงชุมชื่น
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6. รางวัลชมเชย
การแขงขันกีฬา e-sport ในเกม Defense of the Ancients (DOT A)
นายจีรพัฒน
พึ่งไทย
ม. 6/3
นายพุฒินาท
เลิศพลาพงศ ม. 6/4
นายคณพศ
มั่นคง
ม. 6/3
นายพรชัย
ตระกูลโอสถ ม. 6/4
นายณัฐพล
กาญจนกำเนิด ม. 6/3
นายณัฐพงษ
รุงโรจนธนกุล ม. 6/6
นายอาทิตย
ทาทิพย
ม. 6/6
นายพลพล
แยมศิริ
ม. 6/6
นายธีรธวัช
ทันใจชน
ม. 6/6
นายนิติธร
เรืองเสน
ม. 6/6
คุณครูผูควบคุม ครูวรวัฒน วัชรศักดิ์ไพศาล และครูองอาจ พวงชุมชื่น

7. รางวัลชมเชยการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร
นายพลาธิป
โฆสิตะมงคล ม. 6/1 Uni
นายธณกร
ดำรงสกุล
ม. 6/1 Uni
คุณครูผูควบคุม ครูรัชนก อินทรจันทร
8. รางวัลชมเชยการเตรียมสไลดการแบงเซลลแบบไมโตซีส
นายสาโรจน
ธรรมจง
ม. 6/1 Uni
นายธวัชชัย
ตั้งสุขสันต
ม. 6/1 Uni
คุณครูผูควบคุม ครูเสาวนีย มัชฌิมานิธิศ
9. รางวัลชมเชยการตอบปญหาทักษะดานความปลอดภัยในหองปฏิบัติการเคมี
นายศรัณย
จันทรบาง
ม. 6/5
นายอิศวรรธ
สมใจหมาย ม. 6/5
คุณครูผูควบคุม ครูโกสินทร อารียพรประเสริฐ
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การแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ ประจำป 2560
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแขงขัน Multi Skill
Competition ไดแก
นายวิศรุต
ทันจิตต
ม. 6/1 Uni

โครงการเยาวชน เอเอฟเอส เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม นานาชาติ ระยะ 1 ป รุนที่ 57 มีนักเรียน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สอบผาน ดังนี้
1. เด็กชายโยนาธาน ไมเออร
ม. 3/6 SME สอบผานขอเขียนและสัมภาษณ ได ไปประเทศอิตาลี
2. เด็กชายปฏิภาณ เกตุผดุง
ม. 3/6 SME สอบผานขอเขียน
3. นายสรวิศ
โอบทรัพยกุล ม. 4/1 Uni สอบผานขอเขียนและสัมภาษณ ไดสำรองอันดับ 3
ภาคพื้นทวีปใต
4. นายสุวัจน
คุณรัตนาภรณ ม. 4/1 Uni สอบผานขอเขียน
5. นายกฤษณพล ทองเปลว
ม. 5/1 Uni สอบผานขอเขียนและสัมภาษณ ไดรับทุนเต็มจำนวน
สำรองอันดับ 1 ภาคกลาง
6. นายรังสิมันต
วงษสนิท
ม. 5/1 Uni สอบผานขอเขียนและสัมภาษณได ไปประเทศจีน
7. นายอาซิส
เวชกะ
ม. 5/1 Uni สอบผานขอเขียน
8. นายพีระภาส
วงษสุขดี
ม. 5/4
สอบผานขอเขียนและสัมภาษณได ไปประเทศเดนมารก
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Mother,s dayวันแมแหงชาติ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม
วันแมแหงชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย
บาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการฯ เปนประธานในพิธีกลาวนำถวายพระพร
ชัยมงคล รวมกับคณะผูบ ริหาร คณะครู ตัวแทนผูป กครองและนักเรียนโรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัยและใหนักเรียนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมสายใยรักแหงธรรมะ
เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในพระคุณแม
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สอนใหลูก เรียนรู สูปญหา
พัฒนา ดวยตน จนเติบใหญ
เพราะคนแกรง จะกาว ไดยาวไกล
เพื่อมาเปน กำลังไทย ใหแข็งแรง
กิจกรรมสายใยรักแหงธรรมะ

ตัวแทนครูถวายพระพรในวันแมแหงชาติ ณ ศาลาประชาคม อ.บานโปง จ.ราชบุรี
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กิจกรรมกอนวันแม
โดย ตัวแทนแมมาใหความรูและบอกความรูสึก
ของความเปนแม ใหลูกๆ ฟง

กิจกรรมปลูกตนไม และ Big Cleaning Day เนื่องในสัปดาหวันแมแหงชาติ
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Sarasit Family’s
Sport Day 2017
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วันที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไดจัดกิจกรรม Sarasit Family’s Sport Day 2017
เพื่อใหคณะครูไดออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรงและเชื่อมความสัมพันธกันในคณะครู
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วันไหวครู

อาจาริยบูชา “ศิษยน้ำเงิน-ขาว วันทาครู”

“ชาติพัฒนา ดวยครูดี มีคุณภาพ ศิษยซาบซึ้ง ในพระคุณครู”

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนไดจัดพิธีไหวครูประจำป 2560 สุภาพบุรุษน้ำเงินขาว ชาวสารสิทธิ์
เขารวมกิจกรรมไหวครู ประจำปการศึกษา 2560 โดยในพิธีมีคณะครูเกษียณอายุ ศิษยเกาและสมาคมผูปกครองดวย
เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวทีและเพื่อเปนการแสดงวานักเรียนพรอมที่จะนอมรับการถายทอดวิชา
ความรูรวมถึงการอบรมสั่งสอนจากคณะผูใหญและครู

25
ครูนับเปนปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญอยางมาก ในการใหการศึกษาเรียนรู ทั้งใน
ดานวิชาการ และประสบการณ ตลอดเปนผูมีความเสียสละ ดูแลเอาใจใส สั่งสอนอบรม
ใหเด็กไดพบกับแสงสวางแหงปญญา อันเปนหนทางแหงการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเอง
รวมทั้งนำพาสังคมประเทศชาติ กาวไปสูความเจริญรุงเรือง

ประกวดพานไหวครู

กีฬาครู ผูปกครอง
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ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

“ยอมตายแต ไมยอมทำบาป”

โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย จั ด พิ ธี ฉ ลองนั ก บุ ญ ดอมิ นิ ก ซาวี โ อ เพื่ อ ให นั ก เรี ย นได ศึ ก ษาประวั ติ ข อง
นักบุญดอมินิก ซาวีโอ แลวนำไปเปนแบบอยางในชีวิตประจำวันมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คานิยมอันดีงาม
ตามแบบคุณธรรมความดีของนักบุญดอมินิก ซาวีโอ “ยอมตายแตไมยอมทำบาป”

กิจกรรมตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ
วันที่ 1 ในการจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ คุณพอวัฒนา สีสาวรรณ ผูจัดการฯ

เปนประธานในพิธี มีกิจกรรมแสดงละครและตอบคำถามเกี่ยวกับนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

วันที่ 2 ในการจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ คุณพอยอหน ลิสซันดริน รองอธิการฯ เปน

ประธานในพิธี มีกิจกรรมแสดงละครและตอบคำถามเกี่ยวกับนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

วันที่ 3 ในการจัดพิธีตรีวารเตรียมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ คุณพอวิเชียรแสง กองตระกูลดี จิตตาธิการ

เปนประธานในพิธี มีกิจกรรมแสดงละครและตอบคำถามเกี่ยวกับนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

วันที่ 7 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ แบบอยางของ
เยาวชน เพื่อสงเสริมนักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม

มอบรางวัลนักเรียนแบบอยาง
ดอมินิก ซาวีโอ

ละครยอเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ
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พิธีมิสซา

ชุุมนุมชื่น

ประกวดรองเพลง

28

วันอาเซียน Social Day

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมวันอาเซียน (Social Day) เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจในประชาคมอาเซียนและอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นของกลุมประเทศอาเซียน

ในฐานะประชาชนชาวไทย ก็รับรูถึงความรวมมือรวมใจ
ที่เตรียมตัวในการพัฒนาประเทศของเรา
เพื่อจับมือรวมกับ 10 ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ใหสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ สามารถอยูรวมกันไดอยางเขมแข็ง
และมีมิตรภาพ พรอมจูงมือกันกาวสูการพัฒนาที่ยั่งยืน…
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วันภาษาไทยแหงชาติ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห ง ชาติ ประจำป 2560 โดยมี บ าทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิ ก าร/ผู อ ำนวยการ
เป น ประธานในพิ ธี บาทหลวงวั ฒ นา สี ส าวรรณ ผู จั ด การ/เหรั ญ ญิ ก คณะครู
และนักเรียนเขารวมกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดตระหนักถึงการใชภาษาไทยใหถูกตอง
เห็นคุณคาและความเปนไทย
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Foreign Language Day 2017
วันที่ 8 กันยายน 2560 กลุมสาระฯภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรม Foreign Language Day 2017 โดยมี
นักเรียนเขารวมกิจกรรมตามฐานตางๆ ทำใหนักเรียนไดรับความรูจากแหลงความรู สื่อตางๆ และเขาใจถึงความ
จำเปนและความสำคัญของภาษาตางประเทศ เปนแรงจูงใจใหเกิดการใชและพยายามฝกฝนภาษาตางประเทศในการ
ดำเนินชีวิต

พิธีเปด

การแสดง

31

กิจกรรมฐาน

32

วันคณิตศาสตร
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรม Math Day มีกิจกรรม
วอลคแรลลี่สงเสริมใหนักเรียนรูจักนักคณิตศาสตรและสงเสริมทักษะการเรียนรูในวิชาคณิตศาสตร

คณิ ต ศาสตร มี บ ทบาทสำคั ญ ยิ่ ง ต อ
การพัฒนาความคิดมนุษย ทำใหมนุษยมคี วามคิด
สรางสรรคคดิ อยางมีเหตุผลเปนระบบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยาง
ถี่ ถ ว นรอบคอบ ช ว ยให ค าดการณ วางแผน
ตัดสินใจแกปญหา และนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนีค้ ณิตศาสตร
ยังเปนเครือ่ งมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี แ ละศาสตร อื่ น ๆ คณิ ต ศาสตร จึ ง มี
ประโยชนตอการดำเนินชีวิต
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พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนาม
เนื่องดวยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป เปน
วั น คล า ยวั น สถาปนาคณะลู ก เสื อ แห ง ชาติ เพื่ อ
น อ มระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ผู พ ระราชทานกำเนิ ด
ลูกเสือไทย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียน
สารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย จึ ง จั ด พิ ธี ท บทวนคำปฏิ ญ าณและ
สวนสนาม ณ สนามโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไดรับ
เกี ย รติ จ ากบาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิ ก ารและ
ผู อ ำนวยการ เป น ประธานในพิ ธี โดยครู ศ ราวุ ฒิ
วงอุบล หัวหนาฝายกิจการนักเรียนกลาวรายงาน และ
ครูอดิศักดิ์ ศิริวรศิลป หัวหนางานลูกเสือนำลูกเสือ
กลาวทบทวนคำปฏิญาณและเปนผูบ งั คับการสวนสนาม
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วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไดจัดกิจกรรม
หลอเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษาใหนักเรียนไดหลอเทียนเขาพรรษาและ
ถวายผาปา เพื่อถวายวัดปาสันติพุทธาราม จ.ราชบุรี โดยใหนักเรียนทุกระดับชั้นเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
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วันสุนทรภู
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เปนวันสุนทรภู ตัวแทนครูโรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย ไดอานชีวประวัติและบทกลอนสดุดีสุนทรภู เพื่อ
เปนการรำลึกถึงครูกวีสุนทรภู

คายยุววาทศิลปสัมพันธ
วั น ที่ 23 - 25 มิ ถุ น ายน 2560 โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย ได ส ง ตั ว แทนนั ก เรี ย นเข า ร ว มโครงการ
คายยุววาทศิลปสัมพันธ รุนที่ 26 ณ วัดพระศรีอารย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
หลักการพูดสื่อตอที่ชุมชน นำเสนอขอมูลดวยวิธีที่เขาใจงาย ตลอดจนสามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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คายพุทธบุตร
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโครงการคายพุทธบุตรในทุกๆ ป เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเรียนรูหลักธรรม
คำสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมคำสอนเหลานี้ ไปใชในชีวติ ประจำวัน อีกทัง้ ฝกสมาธิปฏิบตั ธิ รรม
เจริญวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่ ฝกจิต ฝกสมาธิของตนเอง และนำการเจริญสติไปประยุกตใชกับ
สิ่งกระทบตางๆ ในสังคม เยาวชนที่มีพื้นฐานทางใจที่เขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญูกตเวที จะได
มีหลักยึดที่หนักแนนสามารถเลือกที่จะเรียนรูเฉพาะสิ่งที่ดีมีประโยชน
วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 คายพุทธบุตร
ณ วัดใหมเจริญผล ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 และประถมศึกษาปที่ 6 คายพุทธบุตร
ณ วัดใหมเจริญผล ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี
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โครงการตำรวจพบนักเรียน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 พันตำรวจโทชาญ คำอารียสกุล สารวัตร
จราจรและเจ า หน า ที่ ต ำรวจจราจร สภ.บ า นโป ง มาให ค ำแนะนำ พ.ร.บ.
การจราจรทางบกเนนย้ำรถจักรยานยนตใหสวมหมวกนิรภัย แกคณะครูและ
นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

เครื่องดื่ม โอวัลติน สมารท แจกโอวัลตินใหกับนักเรียน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท เอบี ฟูด แอนด เบฟเวอรเรจน (ประเทศไทย) จำกัด นำเครื่องดื่ม
โอวัลติน สมารท มาแจกใหกับนักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
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Read For Life

กิจกรรมสงเสริมการอาน Read For Life ประจำป 2560

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน Read For Life ประจำป 2560 โดยมีบาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการ
เปนประธานเปดกิจกรรม คุณครูจรัสศรี สิงหคำราม กลาวรายงานวัตถุประสงค
และกิจกรรมสงเสริมการอานที่จะมีทุกสัปดาห โดยมีคุณครูมาแนะนำหนังสือ
พรอมกับกิจกรรมใหนักเรียนรวมสนุกตอบคำถาม

วันตอตานยาเสพติดโลก
วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2560
วันตอตานยาเสพติดโลก บาทหลวง
นพพร ยอแซฟ อธิการ/ผูอำนวยการ
เปนประธานงานวันตอตานยาเสพติด
คุณครูภคมณ ยงรัตนโชติ หัวหนางาน
กิ จ กรรมนั ก เรี ย น ได รั บ มอบหมาย
จากฝ า ยกิ จ การนั ก เรี ย นให อ า นสาร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
และประชาสั ม พั น ธ ค ำขวั ญ “ทำดี
เพื่อพอ สานตอแกปญหายาเสพติด”
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ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ประจำป 2560
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ไดจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ประจำป 2560 ใหกับ
คณะผูบริหาร คณะครูและนักเรียน

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ และปองกันโรคดานทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมกับโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพและปองกันโรคดานทันตกรรมสำหรับเด็ก เพื่อใหนักเรียนไดตรวจสุขภาพในชองปากและเคลือบหลุมรองฟน
ทำใหชองปากของนักเรียนแข็งแรงมีสุขภาพฟนที่ดียิ่งขึ้น ณ หองประชุมจริยธรรม 2
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กิจกรรมชมการแสดงละครหุนสื่อการสอนตอนพิเศษ
วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2560
โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย ได จั ด
กิจกรรมสงเสริมสังคมผลิตและแสดง
ละครหุน สือ่ การสอนตอนพิเศษ สำหรับ
นักเรียน อ.1 - ป.4

เยาววัยใส หางไกลยาเสพติด
วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2560
Cartoon Club Channel รวมกับ
โ ร ง เ รี ย น ส า ร สิ ท ธิ์ พิ ท ย า ลั ย จั ด
กิ จ กรรมโครงการเด็ ก ไทยฉลาดคิ ด
ตอน “เยาววัยใส หางไกลยาเสพติด”
เพื่อเปนการรณรงค ใหความรูและ
ปองกันรูเ ทาทันและหางไกลยาเสพติด
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อบรมโครงการ D.A.R.E. ตอตานยาเสพติด

to University 2017

Osotspa Road

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมอบรมโครงการ D.A.R.E. ตอตานยาเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โดยวิทยากรพิเศษ ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ ยางงาม (ครู D.A.R.E.) ตำแหนงผูบังคับหมูงานปองกัน
และปราบปรามสถานีภูธรกรับใหญ อ.บานโปง จ.ราชบุรี

Osotspa Road to University 2017

วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขารวม
โครงการ “Osotspa Road to University 2017” โดยจัดกิจกรรมติวเขมกวดวิชาเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน
จัดโดยจังหวัดราชบุรี รวมกับโอสถสภา จำกัด ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้นักเรียนจะไดรวมกิจกรรมติวเขม
กวดวิชาเตรียมความพรอมในวิชา สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, คณิตศาสตร, GAT คอรสเชื่อมโยง และ
วิชาเคมี และนักเรียนสามารถตอบคำถามภาษาอังกฤษชิงรางวัลคอรสเรียนภาษาอังกฤษฟรี มูลคา 6,000 บาท
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YAMAHA CONCERT
วั น ที่ 1 กั น ยายน 2560
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมกับ
โรงเรี ย นดนตรี ย ามาฮ า ราชบุ รี
เตรียมเปดหลักสูตรการสอน เปยโน
อคูสติกกีตาร และไวโอลิน

STEM+A นักเรียนโปรแกรม สามัญระดับชั้น ป.2-ม.2
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นักเรียนระดับชั้น ป.2-ม.2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยไดทำกิจกรรมในรูปแบบ
ของ STEM+A โดยเนนการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนเรียนรูจากชิ้นงานที่ไดทำ เปนการพัฒนาความคิดสรางสรรค
คิดตอยอด สรางแรงบันดาลใจทำใหเกิดนวัตกรรมใหม

43

STEM+A นักเรียนโปรแกรม SME ระดับชั้น ป.5-ม.2
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นักเรียนโปรแกรม SME ระดับชั้น ป.5-ม.2 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยไดทำ
กิจกรรมในรูปแบบของ STEM+A โดยเนนการลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนเรียนรูจากชิ้นงานที่ไดทำ เปนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรค คิดตอยอด สรางแรงบันดาลใจทำใหเกิดนวัตกรรมใหม

STEM+A

โครงการพลังงานสัญจร

วันที่ 5 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ
พลังงานสัญจร เพื่อใหนักเรียนรูจักประโยชนจากปโตรเลียมและการใชพลังงานอยางคุมคา
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ประชุมผูปกครองแนะนำหลักสูตรดนตรี
วันที่ 14-15 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดประชุมผูปกครองนักเรียนระดับชั้น อ.1-ม.3
เพื่อแนะนำหลักสูตรดนตรีที่ทางโรงเรียนจะจัดสอนขึ้นโดยการรวมมือกับโรงเรียนดนตรียามาฮา ราชบุรี

โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอัคคีภัยในสถานศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหนักเรียนสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได
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กิจกรรมกีฬาสัมพันธ Sarasit FC
& Ratchaburi Mitr Phol FC
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กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

ชุมนุม

วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย
ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ชุมนุม) ระดับชั้น ป.1-ม.4
เพื่อสนับสนุนการเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ให
เปนกิจกรรมที่มุงสงเสริมความรู ความเขาใจ ดานวิชาการ
ในรายวิชาตางๆ ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน และ
พัฒนาศักยภาพดานผูเรียน
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กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน

โครงงานอาชีพ
วันที่ 1 กันยายน 2560 โรงเรียนสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย
ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนโครงงานอาชีพของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 5 เพือ่ สนับสนุนใหนกั เรียนไดเห็นคุณคา
ของงานอาชีพที่สุจริต
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กิจกรรมทัศนศึกษา
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยไดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให
กับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบกลุมแลกเปลี่ยน
การเรียนรูระหวางกัน ไดสัมผัสกับประสบการณการเรียนรูใหมๆ
นอกหองเรียนลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งชวยใหเกิดความเขาใจและ
จดจำสิ่งที่ ไดพบเห็นในเวลาอันรวดเร็วและเปนเวลานาน และ
การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้เปนการใชแหลงการเรียนรู
ที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด

วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ณ ซาฟารีเวิลด คลองสามวา กรุงเทพฯ

ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1-3
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วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ สวนนงนุช พัทยาและ
ตลาดน้ำ 4 ภาค จังหวัดชลบุรี

ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3
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ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
กรุงเทพมหานคร
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ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร
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ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6
วันที่ 25 สิงหาคม 2560
กราบพระบรมศพ ณ พระบรมมหาราชวัง
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คณะกรรมการสภานักเรียนประจำป 2560
1. นายพัสกร บุญนอม
(ประธาน)
2. นายนนทปวิธ
3. นายธีรภัทร อารีกิจ
(รองประธานคนที่ 2) 4. นายนพณัฐ
5. นายณัฎฐากร พุทธสอน
(กรรมการฝายกิจกรรม) 6. นายธนันณัฏฐ
7. นายพีระพล หงสศภุ างคพนั ธ (กรรมการ)
8. นายพุฒิพงศ
9. นายพิธิวัต สามารถ
(กรรมการ)
10. นายธนชาติ
11. นายอชิกร โรจนรณชิต (เหรัญญิก)
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียน : ครูสุภามาศ ควนเครือ

พวงนวม
มหามงคล
คุณดิลกโรจน
มหจิตรสัตยา
แซจึง

(รองประธานคนที่ 1)
(กรรมการฝายกิจกรรม)
(กรรมการ)
(กรรมการ)
(เลขา)

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปการศึกษา 2560 เพื่อสงเสริมให
นักเรียนรูจักประชาธิปไตย โดยมีพรรคเขารวมสมัคร 2 พรรค คือ พรรคการเรียน และ พรรคสารสิทธิ์พัฒนา

กิจกรรมปลูกปาและจิตอาสาเพื่อสังคม
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โปรแกรม IP (Intensive Program)
โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิท ยาลั ย ตระหนั กถึงความสำคั ญ ในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ เข า สู โ ลกใหม / มิ ติ ใ หม
เราจึ ง จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น น คณิ ต ศาสตร (Mathematics) วิ ท ยาศาสตร (Science) ภาษาไทย (Thai)
ภาษาอังกฤษ (English) และสังคมศึกษา (Social Studies) มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM และ
STEM+A ในกลุมสาระฯวิทยาศาสตร ที่เนนลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนเกิดการเรียนรูจากชิ้นงานที่ไดทำ
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“สะเต็ม” หรือ “STEM”
เปนคำยอจากภาษาอังกฤษของศาสตร
4 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร (Science)
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร
(Engineering) และคณิตศาสตร (Mathematics)
หมายถึง องคความรู วิชาการของศาสตรทั้งสี่
ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเปนจริง
ที่ตองอาศัยองคความรูตางๆ มาบูรณาการ
เขาดวยกันในการดำเนินชีวิต
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โปรแกรม SME (Science, Math, English)
โรงเรี ย นสารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย ตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ในการเตรี ย มความพร อ มทางด า นภาษาจึ ง เป ด
โปรแกรม SME ที่เนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จัดการเรียนรู 3 วิชาหลัก Science, Math,
English เปนภาษาอังกฤษ โดยครูตางชาติ มีโปรแกรมคอมพิวเตอรเสริมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร Special
Reading Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษ มีเรียนเสริมภาษาจีนและเพิ่มทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษครึ่งวันเสาร
โดยครูตางชาติ

Chemistry Educational Tour (SME)

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม
Chemistry Educational Tour (SME)
สำหรับนักเรียนโปรแกรม SME
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ณ ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
เพื่อสงเสริม และสนับสนุนผูเรียน
ใหพัฒนาศักยภาพ ดานการเรียนภาษาอังกฤษ
ควบคูกับการเรียนวิทยาศาสตร และกระตุน
ผูเรียนใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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หองคอมพิวเตอรสำหรับ นร.โปรแกรม SME
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โปรแกรม Uni (University)
นักเรียนทีเ่ รียนโปรแกรม Uni มีการเรียนการสอนในรูปแบบติวเตอร เพือ่ เตรียมความพรอมเขาสูม หาวิทยาลัย
โดยอาจารยจากมหาวิทยาลัยและพี่ๆ ติวเตอรที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง มีทั้งแบบฝกหัด ฝกจำและเทคนิคตางๆ
มากมายเพื่อนำไปใชในการสอบไดอยางสัมฤทธิ์ผล

บรรยากาศการเรียนรูปแบบติวเตอร ชั้น ม.4

บรรยากาศการเรียนรูปแบบติวเตอร ชั้น ม.5 และ ม.6
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คาย Uni สานสัมพันธนองพี่

วันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2560
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไดจัดกิจกรรม
ใหกับนักเรียนโปรแกรม Uni ชั้น ม.4-ม.6
เปนกิจกรรมคาย Uni สานสัมพันธนองพี่
เพื่อใหนักเรียนในโปรแกรม
ไดรูจักกันมากยิ่งขึ้น มีความสัมพันธที่ดีตอกัน
ในแบบพี่ดูแลนอง
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ART

หลักสูตร Art แผนศิลป สำหรับนักเรียนที่ตองการเขามหาวิทยาลัย

ในฝ น โดยเน น ทั ก ษะทางศิ ล ปะ เช น การออกแบบเขี ย นแบบเป น การเรี ย น
ทั้งภาคทฤษฎี และมุงเนนภาคปฏิบัติ

ชมนิทรรศการทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2560 นักเรียนโปรแกรมศิลป-ศิลปะ เขาชมนิทรรศการทัศนศิลปเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
ณ สมบัตินภานิวาส (บานไกคู) อ.บานโปง จ.ราชบุรี

บรรยากาศการเรียนการสอน

เพนทสีหนาหองศิลปะ
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MUSIC

หลั ก สู ต ร Music แผนศิ ล ป เปนหลักสูตรที่เตรียมนักเรียนเพื่อเขาเรียนสายอุตสาหกรรมดนตรี

มีความสามารถในดานดนตรี เชน เครื่องเปา Woodwinds and Brass, เครื่องกระทบ Percussion เปนการเรียน
ทั้งภาคทฤษฎี และมุงเนนภาคปฏิบัติ

บรรยากาศการเรียนการสอน

นักเรียนสายศิลปดนตรีเปนสมาชิกอยู ในวงโยธวาทิตซึง่ มีการรวมงานแสดงดนตรีตามโอกาสตางๆ
แสดงในงานถวายพระพรวันแมแหงชาติ ณ ศาลาประชาคม อ.บานโปง

แสดงในงานพิธีเปดกีฬาสีอนุบาลราชบุรี ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี

แสดงในงานเปดอาคารเรียนใหม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บานโปง
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ร อ บ รั้ ว อ นุ บ า ล
สำหรับในปการศึกษา 2560 นี้ เราทุกคนคงไดพบเห็นแตสิ่งที่สวยงามตั้งแตกาวแรกของบริเวณรอบๆ
อนุบาล ที่ไดรับความเมตตาจากคณะผูใหญ ในการพัฒนาสนามเด็กเลน พรอมของเลนใหมและการตกแตงหองเรียน
ดวยสีสัน/ลวดลายการตูนที่สวยงาม เปนที่ตื่นตาตื่นใจของเด็กๆ สรางรอยยิ้มและความสุขอยางเห็นไดชัด

กิจกรรมประชุมผูปกครอง
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กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เขาพรรษา

กิจกรรมหนูนอยปลอดภัย
ไดรับความอนุเคราะหจาก ดาบตำรวจหญิงวิไลลักษณ ยางงาม สำนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค 7 ในการใหความรูกับเด็กๆ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การหลีกเลี่ยงและหางไกลจากยาเสพติด
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กิจกรรมวันแม
สำหรั บ ในป นี้ เ ราได รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ แม ห ลายๆ ท า นมาร ว มกิ จ กรรมกั บ บุ ต รหลาน สร า งบรรยากาศ
ที่มีความซาบซึ้ง และอบอุน อยางนาประทับใจ

กิจกรรมอาเซียน
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ดาวดวงนอย

กิจกรรม Rally Education
ฐาน วิทยาศาสตร
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ฐาน คณิตศาสตร

ฐาน ภาษาไทย

ฐาน ภาษาอังกฤษ

ฐาน STEM+A
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กิจกรรมทัศนศึกษาประจำป
The Field Animals Dream จ.เพชรบุรี เด็กๆ ไดชื่นชมกับสัตวจำนวนมาก ใหความรักและเอ็นดูสัตว

เหมาะสมกับวัย มีใจรักเมตตาทีจ่ ะใหอาหารสัตว มีระเบียบวินยั ในการเขาชม และมีความสุขอยางแทจริงกับประสบการณ
การเรียนรูนอกสถานที่

วัดขนอน จ.ราชบุรี ถึงแมจะเปนเพียงเด็กตัวเล็กๆ แตเราก็เปนสวนหนึ่งที่ไดอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญา

ทองถิน่ การเชิดหนังใหญของจังหวัดราชบุรี เพราะเปนสิง่ ทีท่ กุ คนไมควรลืมและควรภาคภูมใิ จกับสิง่ นี้ ไวใหคนรุน หลัง
ไดศึกษาตอไป

ภูมิใจกับทองถิ่นของเรา
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แผนก นักเรียนประจำ

นักเรียนประจำโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เปนโอกาสที่นักเรียนจะไดรับการอบรมวินัยและการศึกษาของ
นักเรียน การศึกษาที่ขาดการอบรมนับวาเปนการศึกษาที่ขาดรากฐานที่ดี การศึกษาและการอบรมตองควบคูกันไป
เมื่อนักเรียนรับการอบรมอยางตั้งใจและขยันขันแข็ง สำเร็จการศึกษาแลวสามารถกาวหนาตอไปในอนาคต
หอพักนักเรียนประจำไมเพียงแตสงเสริมดานวิชาความรูใหกับนักเรียนเทานั้น แตเรายังมุงสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมควบคู ไปดวย เพื่อนักเรียนจะได ใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมและเติบโตไปเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ
ดังนี้
ดานวิชาการ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแลวทางหอพักได
จัดใหนักเรียน เรียนพิเศษตามวัยและระดับความสามารถจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษของ
นักเรียน ไมวาจะเปน ดนตรี กีฬา ศิลปะ หรือดานอื่นๆ ตามความสนใจของนักเรียน
ดานการอบรม คณะผู ใหญมีการอบรมนักเรียน ใหเปนผูประพฤติดี อยูในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ และมีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมตามวัย

นอกเหนือจากการเอาจริงเอาจัง
กั บ การเรี ย นแล ว นั ก เรี ย นประจำ
มีโอกาสไดทำกิจกรรมตางๆ รวมกัน
อาทิเชน การเลนกีฬา การเลนดนตรี
หรือการทำกิจกรรมตามอัธยาศัยเพือ่ เปน
การพัฒนาทักษะ และความสามารถพิเศษ
ของตนเองในทางสรางสรรค และเพือ่
เปนการเชื่อมโยงความผูกพันในการ
ใชชีวิตอยูรวมกันฉันทพี่นองอีกดวย
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วัดนอยของโรงเรียน

หองอาหาร

หองคอมพิวเตอร

หองเรียนระดับประถม และ ม.ตน

สระวายน้ำ

หองเรียนระดับ ม.5

หองนอน และหองเรียนสวนตัว
ระดับ ม.6

สวนหยอมในโรงอาหาร

หองเรียนระดับ ม.4

หองนอน ม.4 – ม.5

หองนอนประถม – ม.ตน
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กิจกรรมจตุภาคี
วันที่ 23 มีนาคม 2560 ในการประชุมจตุภาคี ดร.วัลลภ เจียรวนนท นายกสมาคม
ศิษยเกาสารสิทธิ์พิทยาลัยและนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
สมาคมศิษยเกาสารสิทธิ์พิทยาลัย และชมรมครูผูสูงอายุโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไดมอบ
เงิ น สนั บ สนุ น การจั ด ทำหนั ง สื อ ทำเนี ย บรุ น ให แ ก นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 รุ น 68
เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,475 บาท
วันที่ 23 เมษายน 2560 หลังจากการประชุมจตุภาคีประจำเดือน เมษายน คณะกรรมการจตุภาคีไดรวมกัน
รดน้ำดำหัวคณะผูใหญของสมาคมและตัวแทนคณะครูชมรมผูสูงอายุ สวัสดีปใหมไทยและเพื่อขอพรเนื่องในโอกาส
วันสงกรานต ประจำป 2560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สมาคมศิษยเกาสารสิทธิ์
พิทยาลัย สมาคมผูปกครองและครู ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย
และชมรมครูผูสูงอายุ และร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัยรวมเปน
เจาภาพสวดพระอภิธรรมศพมารดาคุณครูบญ
ุ ชัย จารุเรืองศรี
ณ ศาลายงฮั้ว วัดดอนตูม อ.บานโปง จ.ราชบุรี
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ตัวแทนกรรมการสมาคมศิษยเกาสารสิทธิ์พิทยาลัย เขารวมกิจกรรมวันไหวครู
ประจำป 2560 โดยมีคุณวีรเจตน วิชชุประเสริฐ ตัวแทนของบรรดาศิษยเกา กลาวความในใจถึงคุณครู หลังจากนั้น
ศิษยเกาที่เขารวมทั้งหมดไดนำพวงมาลัย มอบใหคณะครูที่เกษียณอายุไปแลว ซึ่งเปนกิจกรรมที่สรางความประทับใจ
ใหกับศิษยเกาเปนอยางมาก
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วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจตุภาคี นำโดย ดร.วัลลภ เจียรวนนท
นายกสมาคมศิ ษ ย เ ก า สารสิ ท ธิ์ พิ ท ยาลั ย และ นายกสมาคมผู ป กครองและครู โ รงเรี ย น
สารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย ไดจดั งานเลีย้ งตอนรับ บาทหลวงนพพร ยอแซฟ อธิการโรงเรียนสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย และ บาทหลวง
วัฒนา สีสาวรรณ เหรัญญิกโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตัวแทนสมาคมศิษยเกาสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย และสมาคม
ผูปกครองและครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยรวมพิธีถวายพานพุม ถวายพระพรชัยมงคล
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเปนวันแมแหงชาติ ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ในการประชุมจตุภาคี
ครั้งที่ 5/2560 คณะกรรมการจตุภาคีไดนำเคกรวมกัน
อวยพร เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดใหแก ดร.วัลลภ
เจียรวนนท นายกสมาคมศิษยเกาสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย นายก
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และ
ผูกอตั้งชมรมครูผูสูงอายุโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ตัวแทนคณะกรรมการ
สมาคมศิษยเกาสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย รวมพิธบี ชู าขอบพระคุณ
อุทศิ แดวญ
ิ ญาณคุณพอกุสตาฟ โรเซน ณ วัดนักบุญยอแซฟ
บานโปง
วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ดร.วัลลภ เจียรวนนท นายกสมาคมศิษยเกา
สารสิทธิ์พิทยาลัย และตัวแทนคณะกรรมการสมาคมศิษยเกาสารสิทธิ์พิทยาลัย
เข า ร ว มประชุ ม กั บ สมาพั น ธ ศิ ษ ย เ ก า ซาเลเซี ย น ณ บ า นเจ า คณะซาเลเซี ย น
กรุงเทพกรีฑา
วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ตัวแทนสมาคมศิษยเกาสารสิทธิพ์ ทิ ยาลัย พรอมดวย
ตัวแทนชมรมครูผูสูงอายุโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยเขาชมการแขงขันนานาชาติ
ชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ครั้งที่ 8 ณ อินดอรสเตเดี้ยม
หัวหมาก การกีฬาแหงประเทศไทย
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ศูนยบริการการศึกษาซาเลเซียน
SALESIAN EDUCATION CENTER

ขอสอบออนไลน (Online) เปนคำที่เริ่มคุนหูกันมากขึ้น สืบเนื่องจาก ในปจจุบันไดมีการใชเทคโนโลยีอยาง
แพรหลายและความพรอมทางดานเทคโนโลยี สื่ออุปกรณ ซอฟตแวรที่สำคัญๆ มีการรองรับกันอยางลงตัว ไมวาจะ
เปนการสอบเขามหาวิทยาลัยโดยใชระบบ e-Testing สถาบันแขงขันอยาง สสวท. หรือของกระทรวงศึกษาธิการ ใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดริเริ่มใชระบบออนไลนในการเตรียมตัวสอบ Pre-test, Post-test,
Pre-Pisa, Pre-ONET ฯลฯ ใชกันอยางกวางขวาง ดังตัวอยาง e-Pretest มีคลังขอสอบออนไลน O-NET, GAT,
PAT, 7 วิชาสามัญ, IELTS, HSK, การเตรียมสอบ, Admission-Site ฯลฯ
ดังมีงานวิจัยของรัฐพงษ ออนจันทร (บทคัดยอ, 2557) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบสอบออนไลนเคลื่อนที่
ขนาดใหญ ใหสามารถเชื่อมตอการสอบระหวางสถาบันหลายแหงพรอมกับประมวลผลการสอบของสถาบันหลายแหง
เขาดวยกัน ซึ่งสามารถใชเพื่อการจัดสอบคัดเลือกเขาเรียนตอหรือการสอบแขงขันที่มีผูเขาสอบเปนจำนวนมากพรอม
กันได โดยระบบสามารถแจงผลสอบออนไลนไดทันทีหลังสอบเสร็จประโยชนของระบบสอบออนไลน (WAC Test
Online) มีดังนี้ 1. ออกขอสอบไดหลายรูปแบบ เชน ภาพ เสียง ขอความ และวีดิโอทำใหประเมินผลนักเรียนไดดียิ่ง
ขึ้น 2. ประหยัดเวลาในการตรวจขอสอบ และประหยัดคาพิมพกระดาษโจทย 3. ใชงาย ไมตองลงโปรแกรมเพิ่ม
ปลอดภัย มีระบบปองกันการลอกขอสอบ 4. เหมาะสำหรับสถานศึกษาทุกระดับและองคกรทั่วไป 5. ตรวจสอบ
วิเคราะหผลอัตโนมัติ แสดงผลในรูปแบบกราฟ และคาสถิตติ า งๆ และ 6. ทำขอสอบผานเว็บรองรับ PC, Notebook,
iPad, Tablet Android และอุปกรณ Smart Device ทุกชนิด
ในที่สุดป พ.ศ. 2558 ศูนยบริการการศึกษาซาเลเซียนไดคิดโครงการจัดซื้อโปรแกรมธนาคารขอสอบ (Item
Bank) จากประสบการณในการใชโปรแกรมที่ผานมา ศูนยขอสอบไดจัดใหมีการทดลอง และสอบแขงขันทางวิชาการ
ในระบบออนไลนขึ้น เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสอบในระบบออนไลน ซึ่งมีผลเปนที่นาพอใจ
และชื่นชมของครูและนักเรียน จากนั้นมา ศูนยขอสอบไดเริ่มจัดอบรมครูในการสรางขอสอบระบบออนไลนขึ้น
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อบรมครูสรางขอสอบออนไลน ณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
จ.อุดรธานี วันที่ 19 สิงหาคม 2560

ประชุมสรางขอสอบรวมโรงเรียนเครือซาเลเซียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

วันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ศูนยบริการการศึกษาซาเลเซียน
(ศูนยขอสอบ) จัดการประชุมสรางขอสอบรวมโรงเรียนเครือซาเลเซียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 โดยครูผูชำนาญการจากโรงเรียนใน
เครือซาเลเซียน เพื่อให ไดขอสอบที่มีคุณ ภาพ ณ อาคารไมเกิ้ลรัว
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุรี
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ติดตามผลการศึกษาตอมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2559 รุน 68
พิชญพงศ
ฐิติพงศ
อภิสิทธิ์
กชกร
ศักดา
สวโรจน
รังสฤษด
ณภัทร
พันศักดิ์
วราเทพ
ศุภชัย
วีรภัทร
ฐานุกูร
กณวรรธน
กฤษกร
พุฒิพงศ
ปณณวิชญ
รามณรงค
ณัฐกิตติ์
ปกรณ
นนทวัฒน
คมสัน
อานนท
ศุภวิชญ
สราวุฒิ
อรรถชัย
สิทธิโชค
กษิดิศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ติมอญรัมย
วิศวกรรมศาสตร
ไชยโพธิ์กลาง
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมการอาหาร
จันทรดา
เกษตรศาสตร
พุชงคเจริญ
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมการอาหาร
ผิวงาม
ประมง
ทับทองดี
วิทยาการจัดการ
ชินวินิจกุล
เกษตรศาสตร
อรัญนารถ
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
ไฟฟาเครื่องกลการผลิต
หงสา
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
โยธา
สิงหทอง
วิทยาศาสตรการเดินเรือ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
พุทธบริสุทธิ์
ประมง
ผูเจริญ
วิทยาศาสตร
งามขำ
เกษตรศาสตร
ขันธคำ
วิทยาการการจัดการ
เกียรติธีรชัย
วิทยาศาสตรการเดินเรือ
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ
สาดะระ
ศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เครือเชา
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
อยูศรี
กลวิธาน
มุลมูล
วิศวกรรมศาสตร
พันธุแกว
วิทยาศาสตร
พากเพียร
วิศวกรรมศาสตร
ไพศาลภาณุมาศ วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
รุงเรือง
ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร
สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
กาญจนปญญาพงศ วิทยาศาสตรการกีฬา
วงศยศสิริโสภา เกษตรศาสตร
วงศยศสิริโสภา เกษตรศาสตร
แยมพลาย
วิศวกรรมการเกษตร
คำนิล
เกษตร สาขาเครื่องจักรกล
แมคคาทรอนิกส

วีรยุทธ
ปารเมศ
อรรถกร
ชยานันต
ถนิต
ณัฐพล
อภิชิต
วาณิชย
ศิวนาถ

เกิดบัว
กระจางแจม
เอี่ยมสำอางค
วงษสนิท
ศรีเมือง
ทุเครือ
ดำรงคศรี
ปฐมกนกพงศ
แซฮึง

เกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรการกีฬา
วิศวกรรมการเกษตร
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร
วิทยาการจัดการ
บัญชี
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
อภิชัย
ศรีจันทรเหนือ
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ศรายุท
จันทรโท
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ดรัสพงศ อินทรปญญา
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ภาสกร
วิกรานตวาณิช วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ภณธกร สมบัติศิริ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขา
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ธัญเทพ รัตนพิทักษ
วิทยาศาสตร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
นภนต
อิทธิพันธุกุล
รัฐศาสตร สาขาการเมืองและ
การระหวางประเทศ
ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR)
กิตติพศช วุฒิเจริญภูรี
นิติศาสตร
กรวิชญ เนื้อออน
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จักรวุฒิ ใจซื่อ
วิทยาศาสตร
พรชัย
อึ้งวัฒนะไพศาล นิติศาสตร
ศุภกิจ
ธันวงศ
สหวิทยาการสังคมศาสตร
ธัญกิตติ์ ภัทรพากร
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (SIIT)
มหาวิทยาลัยมหิดล
พริษฐ
โฆสิตะมงคล
แพทยศาสตร
ดรันต
ตันติวิชิตเวช
แพทยศาสตร
ชาครินทร สื่อจินดาภรณ
เภสัชศาสตร
ณัฐกมล หวานพืช
สาธารณสุขศาสตร
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ธีรภัทร
ณัสธร
ภัสศิษฎ
ชัชวาลย
ดนุพัฒน
ชิษณุพงศ
วิศรุต
วงศศุภกร
ณชพล
วุฒิชัย
จีรวัฒน
พลพรรธน
พุฒิพงศ
ณัฐเศรษฐ
ฉัตรดนัย
ชนินทร
สกานต
ศรายุทธ
ภาณุวัฒน

เทพนม

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและ
การจัดการภัยพิบัติ
กตเวทิวงศ
บัญชี
ธัญธรธนาสิทธิ์ วิศวกรรมสิ่งแวดลอมและ
การจัดการภัยพิบัติ
พิสิฐกานตกุล
วิทยาศาสตรการเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พลอยเอี่ยม
วิทยาศาสตร สาขาชีววิทยา
ฐิตยานุวัฒน
มนุษยศาสตร สาขาปรัชญา
วองวิทย
วิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทองไทย
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
ปโตรเคมี และวัสดุพอลิเมอร
ทั่วดาว
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
กอนทอง
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการ
อาหาร
แสงสวาง
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร
แจงจรัส
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร
จตุรวิทยาภรณ สถาปตยกรรมศาสตร
ศิริโสภณ
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล
จันทรัตน
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร
พรอมศักดิ์โสภณ วิทยาศาสตร สาขาฟสิกส
จิตเจริญทวีโชค วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม
สุทธิอรรถ
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล
งอกเสมอ
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร

ฐิติกร

แสนสุข

วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม
ธนวันต ภานุวิศิทธิ์แสง วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร
จิรภัทร
ดำรงอองตระกูล วิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม
ธนรัต
แกวชาติ
วิทยาการการจัดการทั่วไป
อาวุธ
เจตพุก
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
การจัดการและโลจิสติกส
รัชตณัฐ วิรัตนจินดา
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
จักริน
เมฆปน
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม
ธีรธวัช
แจมโสภณ
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
การจัดการและโลจิสติกส
ศรายุทธ แข็งขัน
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
การจัดการและโลจิสติกส
อธิป
โตอดิเทพ
วิทยาศาสตร
เกษมสันต เที่ยงทัด
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
การจัดการและโลจิสติกส
ทรงวุฒิ อุนบริบูรณ
วิทยาศาสตรการกีฬา
ณัชธร
วิบูลยมงคลชัย นิเทศศาสตร สาขาภาพยนตร
เสาวภาคย ตั้งวงศ
วิทยาศาสตร
อดิรุจ
เอกสุรพงศ
วิทยาศาสตร สาขาสถิติ
ภาณุ
จันทรโพธิ์ศรี
วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม
ธีรบุตร
บุตรดา
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ
นิธิกร
จงใจรักษ
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เกรียงไกร ลีลอย
วิทยาการคอมพิวเตอร
พีธนา
บุมี
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม
นาวิน
รุจิราวัตถ
วิศวกรรมศาสตรเเละเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร
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ภูมินันท

จินดาเพ็ง

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการ
จัดการและโลจิสติกส
ภคชิต
ภูริชวัน
มัณฑนศิลป สาขาออกแบบ
นิเทศศิลป
ปริญญา ดีเมฆ
วิทยาศาสตร สาขาคณิตศาสตร
ณภัสกรณ โพธิ์ทอง
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการอีเวนท
พูนสิน
แดงสี
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
การจัดการและโลจิสติกส
เสฎฐวุฒิ เขียวชะอุม
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล
ธานัท
นิธิรุงรุจ
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาธุรกิจวิศวกรรม
กฤตพัฒน แสงนิกร
ดุริยางคศาสตร
สารัช
แกมเกตุ
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
ธนาวุฒิ ทองเปลว
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล
อั้ม
เอี่ยมอุตสาหะ
วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรม
เครื่องกล
สุนาวิน ชวนอยู
สัตวศาสตร และเทคโนโลยี
การเกษตร สาขาธุรกิจการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ไอยยรัช เสาวทองหยุน
วิทยาศาสตร
สาขาวิชาจุลชีวอุตสาหกรรม
วีรเทพ
บุรีทาน
วิทยาศาสตร
จิระพงศ ทองนอย
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
คุณาวุฒิ โรจนภาวโรทัย วิศวกรรมศาสตร
ธนพล
ทายสงฆประไพร วิศวกรรมศาสตร
อธิเจต
ทัศนชัยสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส
นัฐพงศ จงเจริญ
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ณัฐวัชต บอเกิด
นิติศาสตร

ภัทรพล

จิระภัทรศิลป

นิเทศศาสตร สาขาดนตรีและ
การแสดง
สุทิวัส
หินแกว
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
ไฟฟา
วรัท
วีรกุลวัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
พงศกร ผลงาม
วิทยาการคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
พงศธร สุดเตาะ
บัญชี
ธนาธิป
จิระรัตนวรรณะ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
วชิรวิทย โพธิสัตยา
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชนแดน ตุมระวัต
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รณกร
ผิวนวล
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมขนถายวัสดุ
เกียรติภูมิ คชฤทธิ์
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
นวพรรณ แกวตา
วิศวกรรมศาสตร
พงศยา อาภากุลศิริ
วิทยาการจัดการการทองเที่ยวและ
การโรงแรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราฃมงคล
เกียรติคุณ มาลัยนวล
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
สำรวจ
เนติพงศ ขุนแกว
มัลติมีเดีย
พีรภัทร ขันทองดี
สถาปตยกรรมศาสตร
รัชชานนท เหมเปา
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
กฤษฎา เกษมสุข
บริหารธุรกิจ
สาขาบริหารธุรกิจระหวางประเทศ
ยศกมินทร บัวใบ
คหกรรมศาสตร
ชินกฤต เกราะเพ็ชร
บริหารธุรกิจ
พรพิพัฒน อินสิงห
บริหารธุรกิจ
สุรชัย
ลีลาสิริวิลาศ
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยราขภัฏ
เศรษฐพงษ แปนแหลม
วิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ
โลจิสติกส
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พีรวิชญ

จันทรเพ็ญ

ธนิสร
กบินภูมิ

อุดมพวก
เอกมณีสกุล

รเมศร
กฤษฎา

พรมแสง
ใจสอาด

พิพัฒน
พลวริศ
ชนะวุฒิ

เกรียงฮุน
โสภา
สุขดิบ

ธนวัฒน สุขศรี
รัตนพงษ ตูแ กว
ณัทรนน เหสุขสวัสดิ์
อัศวพล แกวจีน
ประสพโชค สมเสือ
กิตติกร รวมพุม
อุกฤษฎ

จันทวงศ

นฤชา

แกวเขียว

สิทธินนท พุฒวงศ
จิรายุ

เตี้ยเนตร

จีรุตม

เตี้ยเนตร

รมธรรม

สัมนักษร

อนาวิล

เอี่ยมมี

วรากร

กระตายทอง

ณัฐพร
อนันตพล
ถาปตย
วิทวัส
กนตธีร

โพธิ์ไพจิตร
จันทวีป
พรหมพิพัฒน
ใจแสน
ออนแปน

คหกรรมศาสตร อาหารและ
โภชนาการ
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
นิเทศศาสตร
วิทยาการจัดการ
วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโยธา
วิทยาการจัดการ
สหเวชศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการทั่วไป
ศึกษาศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการจัดการ
วิทยาศาสตรการกีฬา
นิติศาสตร

ฐปนัท
บุรินทร

อาศนเวช
จันทรมหา

สถาปตยกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
วิศิษฐธิพัน วงศอินทร
วิทยาการการจัดการ
สาขาธุรกิจการบิน
ศุภวิชญ เฮงนิรันดร
วิทยาการจัดการการบิน
ศุภกร
นาคเส็ง
รัฐศาสตร
เมธาสิทธิ์ มีหอม
วิทยาการการจัดการ
สาขาการจัดการการทองเที่ยว
ศุภกิตติ์ ดิสนีเวทย
เศรษฐศาสตร
พงศภัทร เมนทอง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิโรจน
วรวิพัฒนะ
วิทยาศาสตร
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาณุพงษ จำเนียรพล
วิทยาการจัดการ
อดิศร
เสมทับ
วิทยาการจัดการโลจิสติกส
ศุภวิชญ ไชยบัง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขานิติศาสตร
จีรวัฒน ภูภัพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จตุรวิทย เทศวิสิสถ
รัฐประศาสนศาสตร
อานนท ภูเกิด
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อิทธิฤทธิ์ ศรีประไพ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน
ณัฏฐดนัย เหลืองเสงี่ยม
บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
การจัดการระหวางประเทศ
แววปราชญ คำเอก
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศักดิ์สิทธิ์ ทัศนากร
นิติศาสตร
นฤดล
งวนสำอางค
นิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต
ธนาดร
พรหมทัด
วิทยาลัยการทองเที่ยวและบริการ
สาขาวิทยาการจัดการการบิน
ธวัชชัย ตามตะขบ
นิเทศศาสตร
มนัสวี
บุณยาคุมานนท พยาบาลศาสตร
พันธกานต งามขำ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การบริการ
พัชรพล สิงหทอง
ศิลปกรรมศาสตร
ธนกร
สวัสดี
นิเทศศาสตร
อนานนท ระยายอย
นิเทศศิลป
อินทนิล ทรัพยไพฑูรย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ติดตามผลการศึกษาตอมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2559 รุน 68
ปธานิน
นัฐศักดิ์
โชติก
ภัทรพล
เมธัส
กัลยวรรธน
เมธี
ธนวัฒน
ธีรภัทร
จตุมงคล
ปยวัฒน
ภาดล
ธรรมฤทธิ์
เอกรัฐ
วรากร
ปฏิพล
ปณณพัฒน
ประภัศภูมิ
อานนท
กันตภณ
ชัยณรงค
ภูธเนศ
ปฐพี
บัญชานันท
ศุภกร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตนสอน
บริหารธุรกิจ
จงจิตร
นิติศาสตร
อินทจักรี
วิทยาการจัดการ สาขาการโรงแรม
โสมโสรส
ดิจทิ ลั มัลติมเิ ดีย และศิลปภาพยนตร
สาขาสื่อดิจิทัล
องศุลาภะ
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล
ตวนเครือ
นิเทศศาสตร
เที่ยงทัศน
นิเทศศาสตร
อรุมชูตี
นิเทศศาสตร
ทันใจชน
มนุษยศาสตร
มาปยะพันธ
นิเทศศาสตร
วิเศษศรี
มนุษยศาสตร สาขาการจัดการ
ทองเที่ยว
ตันตระกูล
บริหารธุรกิจ สาขาวางแผนการเงิน
และการลงทุน
วิภัชจันทรดี
นิเทศศาสตร
นาคเนื้อนิ่ม
นิเทศศาสตร
ตันประทุมวงษ นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ขำยา
วิทยาศาสตรการแพทย
สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิสิษฐรัตน
นิเทศศาสตร
มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ
พูนผล
วิทยาการจัดการการบิน
คนอยู
วิทยาการจัดการการบิน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปลื้มกมล
มัลติมิเดีย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ขำดี
วิทยาการจัดการการทองเที่ยว
โคบุตร
บริหารธุรกิจ
เศรษฐธรางกูร บริหารธุรกิจ
จันทรเนาว
บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แสงเผื่อน
บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย
สุเมธ
วงษประเสริฐ
นิติศาสตร
วิทยาลัยดุสิตธานี
อภิสิทธิ์ กาญจนอภิรักษ การจัดการอาหารและภัตตาคาร
ดำรงศักดิ์ เซี่ยงหว็อง
การจัดการอาหารและภัตตาคาร
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ณัฐพงษ บุตรเพชร
ชางยนต
ณัฐศิลป แกวสุวรรณ
ชางยนต
พงศกฤษณ มีตองปน
ชางยนต
ไพบูลย ศรีอุปถัม
ชางยนต
ณัฐพล
หวานขัน
ชางยนต
ณรงคชัย ทองศรี
ชางยนต
ณัฐดนัย ทำนุราศี
ชางยนต
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร)
รัชชานนท วงษศิลป
ดุริยางคศาสตร
สาขาดนตรีตะวันตก
โรงเรียนจาชุมพลทหารเรือ จ.ชลบุรี
อนาวิล
เจริญสมบัติ
นักเรียนจาทหารเรือ
ประกอบอาชีพ
ศิวกร
รามเรือง
ธนกิจ
กฤตยประเสริฐ
คฑาวุฒิ อุดมผล
อนุสรณ แวนทิพย
ปณฑธร มานิตยโชติพิสิฐ
อภิสิทธิ์ คงพาณิชยกุล
พงศธร ยางงาม
สรรเพชร ธนสารวิสุทธิ์
ชัชวาล
สิริพรกิตติพันธ
ศึกษาตอตางประเทศ
ทักษดนัย ตัณติวงศวาทิน ประเทศจีน
พลวัต
เชาวดี
ประเทศออสเตรเลีย
สถาบันการบินพลเรือน
พีรพัฒน เกียงวรางกูร
การจัดการการบิน
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ฝายกิจการนักเรียน กฎระเบียบ (โดยยอ)
สิ่งที่ผูปกครองควรทราบและ ใครขอความรวมมือในการดูแลกวดขันนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัย ดังตอไปนี้
1. เวลาเรียน - มากอนเวลา 08.00 น. เลิกเรียน 16.00 น.
- วันจันทร-พฤหัส
หลักสูตร IP/ SME/ Uni/Art/Music เลิกเรียน 17.00 น.
หลักสูตรสามัญเรียนพิเศษ
เลิกเรียน 17.00 น.
- วันศุกร เลิกเรียนพรอมกันทั้งโรงเรียน เวลา 16.00 น.
2. หาม
- หามสักหรือเจาะตามอวัยวะทุกสวนในรางกาย
- หามเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด/เครื่องเลนเกม (หากฝาฝนทางฝายปกครองจะยึดไวเปนเวลา 1 ภาคเรียน)
- หามยุงเกี่ยวกับการพนันและยาเสพติดทุกชนิด
- หามนักเรียนนำรถยนตมาโรงเรียน
3. การหยุดเรียน (แจงครูประจำชั้นทราบ) ดังนี้
- ลาปวย แจงกอนเวลา 08.00 น. (มีใบรับรองแพทยสงวันที่มาเรียน)
- ลากิจ แจงลวงหนา 1 วัน (มีใบลาและลงลายมือชื่อผูปกครอง)
4. รถจักรยานยนต นำจอดในบริเวณที่โรงเรียนจัดให และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง (หามดัดแปลงสภาพ)
5. ทรงผม
- รองทรงสูง (ตรวจผมทุกสัปดาหแรกของเดือน หรือตามกำหนดของทางโรงเรียน หากวันตรวจไมตัด
โรงเรียนจะดำเนินการตามความเหมาะสม)
6. การขอรับนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
** กรณี ผูปกครองติดตอรับดวยตนเอง ปฏิบัติดังนี้
- ติดตอและรอรับนักเรียนที่หองปกครอง
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่หนวยราชการออกให
- ไดรับบัตรออกนอกโรงเรียนจากหองปกครอง เพื่อยื่นให รปภ.
** กรณี ใหนักเรียนเดินทางไปเอง ปฏิบัติดังนี้
- ผูปกครองทำจดหมายเพื่อขออนุญาตครูประจำชั้น
- ผูปกครองโทรศัพทติดตอครูประจำชั้นโดยตรง
- ครูประจำชั้นติดตอฝายปกครอง
- ฝายปกครองพิจารณาตามความสมควร (อนุญาตหรือไมอนุญาต)
หมายเหตุ : ไมอนุญาตใหผูปกครองหรือบุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารเรียน!!!
ติดตอฝายกิจการนักเรียนไดที่ โทร. 032–223492 และ 032–211047
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1. เตรียมอนุบาล เพื่อเตรียมความพรอมในการเรียน รับตั้งแตอายุ 2-3 ป
(นับถึง 16 พ.ค. 2561)
2. หลักสูตรสามัญ
- ระดับชั้นที่เปดสอน ไดแก อ.1-ม.6 (เรียนวันละ 6 ชั่วโมง)
- ระดับชั้น ม.ปลาย เปดสอน 2 แผนการเรียน ไดแก
แผนวิทย-คณิต, แผนศิลป (คำนวณ, ศิลปะ, ดนตรี)
3. หลักสูตร IP (เนนการทดลองทางวิทยาศาสตร STEM
และ STEM+A รับตัง้ แต ป.4-ม.3)
- เนนดานวิชาการ
- มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM และ STEM+A
- ในกลุมสาระฯวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
เนื้อหาเขมขนกวาหลักสูตรภาคปกติ มีการจัดการเรียนการสอน
เปนภาคภาษาไทย ดังนี้
รายวิชา
วิทย
คณิต
อังกฤษ

หลักสูตรสามัญ
2 ชม./สัปดาห
5 ชม./สัปดาห
6 ชม./สัปดาห

ป.4 - ป.6
หลักสูตร IP (ครูไทยสอน)
3 ชม./สัปดาห
7 ชม./สัปดาห
7 ชม./สัปดาห

หลักสูตรสามัญ
2 ชม./สัปดาห
5 ชม./สัปดาห
5 ชม./สัปดาห

ม.1 – ม.3
หลักสูตร IP (ครูไทยสอน)
6 ชม./สัปดาห
6 ชม./สัปดาห
6 ชม./สัปดาห

4. หลักสูตร SME (เนนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รับตั้งแต ป.5- ม.3)
- เนนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
- จัดการเรียนรู 3 วิชาหลัก Science, Math, English เปนภาษาอังกฤษ โดยครูตา งชาติ
- โปรแกรมคอมพิวเตอรเสริมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- Special Reading Program เสริมทักษะภาษาอังกฤษ
- เพิ่มทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษครึ่งวันเสาร โดยครูตางชาติ
- เรียนเสริมภาษาจีน
- ในรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ จัดการเรียนการสอนเปน
ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยครูตางชาติ ดังนี้
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รายวิชา

หลักสูตรสามัญ

วิทย
คณิต
อังกฤษ

2 ชม./สัปดาห
5 ชม./สัปดาห
6 ชม./สัปดาห

รายวิชา

หลักสูตรสามัญ

วิทย
คณิต
อังกฤษ

4 ชม./สัปดาห
5 ชม./สัปดาห
5 ชม./สัปดาห

หลักสูตร SME ป.5 – ป.6
ครูไทยสอน
ครูตางชาติสอน
3 ชม./สัปดาห
2 ชม./สัปดาห
7 ชม./สัปดาห
3 ชม./สัปดาห
4 ชม./สัปดาห
4 ชม./สัปดาห
หลักสูตร SME ม.1 – ม.3
ครูไทยสอน
ครูตางชาติสอน
4 ชม./สัปดาห
2 ชม./สัปดาห
6 ชม./สัปดาห
3 ชม./สัปดาห
4 ชม./สัปดาห
5 ชม./สัปดาห

5. หลักสูตร Uni (University) แผนกวิทย-คณิต
- เนนเขามหาวิทยาลัยในฝน โดยติวเตอรจากสถาบันกวดวิชาชั้นนำ จากกรุงเทพฯ
- มีแบบฝกหัด / แบบฝกจำ / เทคนิคตาง ๆ มากมายเพื่อนำไป ใชในการสอบเขา
มหาวิทยาลัยไดอยางสัมฤทธิ์ผล
- เรียนติวเสริม ม.4 เรียนวันจันทร, ม.5 – ม.6 เรียนวันพุธ

6. หลักสูตร Art แผนศิลป
- สำหรับนักเรียนที่ตองการเขามหาลัยในฝน
- เนนทักษะทางศิลปะ เชนการออกแบบเขียนแบบ
- เปนการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และมุงเนนภาคปฏิบัติ

7. หลักสูตร Music แผนศิลป
- เตรียมนักเรียนเพื่อเขาเรียนสายอุตสหกรรมดนตรี
- มีความสามารถในดานดนตรี เชน เปยโน กีตาร ไวโอลีน
เครื่องเปา Woodwinds and Brass
เครื่องกระทบ Percussion
- เปนการเรียนทั้งภาคทฤษฎี และมุงเนนภาคปฏิบัติ
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กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม
ประจำปการศึกษา 2561

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
ติดตอสอบถาม 032-223495, 097-0498585
www.sarasit.ac.th
รายละเอียดการรับสมัคร
1.
2.
3.
4.

รับนักเรียนชายตั้งแตระดับเตรียมอนุบาล-ม.6
แผนกนักเรียนประจำ (หอพักในโรงเรียน) เริ่มรับนักเรียนหอพักตั้งแตระดับชั้น ป.3 เปนตนไป
อนุบาล 1 อายุครบ 3 ป นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ป.1 เตรียมเอกสารใหครบแลวนำนักเรียนทดสอบทักษะและพัฒนาการ
ทราบผลทันที
5. ระดับชั้น ป.2 ขึ้นไป สมัคร สัมภาษณ สอบ
6. หลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตร
ระดับชั้น
หลักสูตรสามัญ
เตรียมอนุบาล-ม.6
หลักสูตร IP (Intensive Program)
ป.4-ม.3
ป.5-ม.3
หลักสูตร SME (Science, Math, English)
ม.4-ม.6
หลักสูตร แผนวิทย-คณิต Uni (University)
ม.4-ม.6
หลักสูตร แผนวิทย-คณิต
ม.4-ม.6
หลักสูตร แผนศิลป (คำนวณ, Art, Music)
7. โควตาพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4
- โควตาเรียนดี ประพฤติดี เกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ปการศึกษา 2559-2560
- โควตาความสามารถพิเศษทีม่ ผี ลงานในดานตางๆ ดังนี้ ดนตรี กีฬา
เปด การเรยี นดน
ศิลปะ และคอมพิวเตอร
ตรี
โดย ครจู ากโรง
เรยี นดนตรี
ยามาฮา ราชบุร
กำหนดการขายใบสมัคร
ี

เตรียมอนุบาล - ม.6
รับสมัคร วันที่ 18 ตุลาคม เปนตนไป
คาใบสมัครชุดละ 150 บาท
จำหนายใบสมัครตามวันเวลาราชการ
(หยุดเทศกาลคริสตมาส
24 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 61)

