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นักบุญอารเตมีเด ซัตตีนักบุญอารเตมีเด ซัตตี

เกิดเม�อวันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 1880 ที่ประเทศอิตาลี ความยากจนทําใหครอบครัวของทานยายไปอาศัย

อยูที่ประเทศอารเจนตินา ในป ค.ศ. 1897

เม�ออาย ุ23 ป ทานไดดแูลพระสงฆหนุมองคหนึง่ทีป่วยเปนวัณโรค จนทําใหทานตดิโรคนัน้ดวย ทานไดวอนขอ

และไดรับพระพรแหงการรักษาจากแมพระองคอุปถัมภ ทานจึงใหคํามั่นสัญญาที่จะถวายชีวิตทั้งหมดเพ�อดูแลผูปวย 

ทานไดปฏิญาณตนเปนซาเลเซียนภราดา เม�อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 1908

ตอนแรกทานรับหนาทีด่แูลแผนกยาของโรงพยาบาล ตอมารับผดิชอบงานในโรงพยาบาลทัง้หมด ทานอทุศิตน

รับใชผูปวยอยางเต็มที่ ทานเสียชีวิตเม�อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1951

นกับญุยอหน ปอล ที ่2 พระสันตะปาปา ทรงประกาศแตงตัง้ทานเปนบุญราศ ีเม�อวันที ่14 เมษายน ค.ศ. 2002

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสถาปนาทานเปนนักบุญในวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2022
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วัตถุประสงค

1. เพ�อเปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนในรอบปการศึกษา

2. เพ�อประกาศเกียรติคุณ ยกยอง ชมเชยในผลงานของนักเรียนรวมถึงบุคลากรทุกภาคสวนในโรงเรียน

3. เพ�อสรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความรัก ผูกพัน และภาคภูมิใจในโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4. เพ�อเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบาน โรงเรียนและชุมชน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

  76 ถนนหนาสถานี อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 

  โทร. 032-223492-5 , 097-0498585 โทรสาร 032-223493 

  เว็บไซต : www.sarasit.ac.th facebook : โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
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คุณครูปาริฉัตร จันทรประเสริฐ

คุณครูคฑาวุธ ทิพยอักษร

คุณครูปญญิศา ปยะเกศิน

คุณครูสิทธิชัย ออกเวหา

คณะครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

คณะที่ปรึกษา

บาทหลวงยอหน  ลิสซันดรีน
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บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุป จํากัด

18/49 ถ.ทรงพล ต.ลําพยา อ.เมือง จ.นครปฐม
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FB : @phetkasemprinting
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สวัสดีครับ ทานผูปกครอง นักเรียน และศิษยเกาสารสิทธิ์

ส่ิงแรกพออยากจะสวัสดีผูอานสารสิทธิ์สารทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองของนักเรียนซ่ึงไววางใจในระบบ

การอบรมของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยมาโดยตลอด

พอขอรับรองกับผูปกครองทุกทานวาโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยของเราเปนโรงเรียนที่ดีแหงหนึ่ง ที่มีประสบการณ

ในการอบรมมาอยางยาวนาน พรอมทีจ่ะทุมเทพลงัเพ�อสรางบรรยากาศแหงการศกึษาอบรมใหลกูหลานของทานไดเจริญเตบิโต

ในมิติสําคัญของชีวิต ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และดานสังคม

ส่ิงทีเ่ปนเคร�องพิสูจนไดอยางชัดเจนวานกัเรียนของเรามคีวามสขุทีไ่ดศกึษาทีโ่รงเรียนนี ้ก็คอื พวกเขาเปนเดก็ ทีร่าเริง 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เคารพซึ่งกันและกัน และรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเปนอยางดี

พอขอรับรองวาคุณครูทกุทานกําลังทําหนาทีข่องตนอยางดทีีสุ่ด เพ�ออบรมและเอาใจใสลกูของทานดงัหนึง่เปนลกูหลาน

ของตนเอง 

พอขอถือโอกาสนี้แนะนําตัวพอเอง และความสัมพันธของพอที่มีตอโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย พอเปนชาวอิตาเลียน 

ไดเดินทางมาประเทศไทยในป 1969 สําหรับพอโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัยเปนเหมือน “บานเกิดเมืองนอนหลังที่สอง” 

เพราะเปนที่แรกที่ไดเรียนรูภาษา วัฒนธรรม ประเพณีตาง ๆ เปนสถานที่ที่พอไดมีโอกาสรูจักกับเพ�อนคนไทย คนแรกที่นี่

พอไดปฏิบัติหนาที่แหงการเปนสงฆเปนที่แรก ไดเปนรองอธิการ และในปจจุบันพอไดกลับมาที่นี่อีกคร้ัง ในฐานะอธิการของ

โรงเรียน ชีวิตของพอคลุกคลีอยูกับโรงเรียน นักเรียน ครู อาจารย และวัดมาโดยตลอด 

พอจบการศึกษาที่ประเทศอิตาลี จากนั้นไดไปศึกษาสาขาปรัชญาท่ีประเทศฮองกง สาขาเทววิทยาที่ประเทศอิสราเอล

และวิทยาลัยแสงธรรม สามพราน พอไดทํางานที่โรงเรียนเซนตดอมินิก และโรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ

สิ่งที่พิเศษอยางหนึ่งของโรงเรียนซาเลเซียน ก็คือ มีจุดเริ่มตนจากแมพระมารดาของพระคริสตเจาที่ไดดลใจ คุณพอ

บอสโกใหตั้งคณะซาเลเซียนข้ึน เม�อเปนเชนนี้ โรงเรียนในเครือซาเลเซียนซ่ึงถือกําเนิดมาจากจุดเร่ิมตนดังกลาวจึงถือเปน

พระพรพิเศษเชนเดียวกัน

พอขอเชิญชวนใหทกุทานไดลองอานและช�นชมรูปภาพตาง ๆ  ซ่ึงสะทอนกิจกรรมมากมายทีโ่รงเรียนจดัข้ึน ตลอดป อนั

แสดงใหเห็นถึงความสามารถ การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของลูกหลานของทาน ขอใหผูปกครอง ทุกทานรวมยินดีและ

ภูมิใจกับลูกหลานของทานผานขอความและรูปภาพในหนังสือเลมนี้ 

ขอใหพระนางมารียพรหมจารี นักบุญฟรังซิส เดอ ซารล นักบุญยอหน บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ อวยพร

ครอบครัวของนักเรียนทุกคน และอวยพรทุกทานที่มีสวนรวมในการอบรมลูกหลานในโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยแหงนี้

ขอแมพระ และพอบอสโกอวยพรทุกทาน

(บาทหลวงยอหน ลิสซันดรีน)

อธิการ
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ในปการศึกษา 2565 นี ้โรงเรียนสารสทิธิพิ์ทยาลยั มกีารจดัการศกึษาเปนไปตามแผนการ

ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 คือ มุงการจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาส

และความเสมอภาคในการศกึษาทีม่คีณุภาพ พัฒนาระบบการบริหารจดัการศกึษาทีม่ปีระสิทธิภาพ 

พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการ

พัฒนาประเทศ อีกทั้งยังจัดการศึกษาใหเปนไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ป 

พ.ศ. 2565-2569 โดยมีวิสัยทัศน “ผูเรียนเปนพลเมืองโลกเปยมดวยทักษะศตวรรษที่ 21 มี

ศักยภาพสูการแขงขันมาตรฐานสากล รูรักษสิ่งแวดลอม เพียบพรอมธรรมาภิบาล ในบรรยากาศ

ซาเลเซียน” ทางโรงเรียนมุงมัน่ในการจดัการศกึษาตามวิสัยทศันนี ้โดยทัง้ผูบริหาร ครูผูสอน และ

นักเรียนไดรวมมือกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพ�อความดีที่ยั่งยืน และประโยชน

สูงสุดที่จะเกิดแกนักเรียนของเราทุกคน

ขอแมพระ และพอบอสโกอวยพรทกุทาน         

             

(บาทหลวงชินวัฒน  สุวดนิทรกูร)

ผูอํานวยการ
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สวัสดี ผูปกครอง ศิษยเกา และนักเรียนทุกทาน

ชวงเวลาสองปที่ผานมา พวกเราทุกคนไดผานชวงการศึกษาเลาเรียนที่ทาทาย พลังกาย 

และใจ ของทกุคนอยางมาก จากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 นกัเรียนตองปรับตวัเรียน

แบบ ออนไลน ออนไซด ออนดีมาน ออนแฮนด ฯลฯ ครูตองปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสม

กับสถานการณ มาเรียน หยุดเรียน สลับกันไปโดยมิอาจคาดเดาได ผูบริหารสถานศึกษาตอง

ตดิตามการประกาศของตนสังกัดเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา วาจะตองจดัสถานศึกษา บคุลากรการศึกษา

ใหสอดคลองกับการควบคุมการแพรระบาดอยางไร

ส่ิงเหลานีนํ้ามาซ่ึงความยากลําบากในการดําเนนิการศกีษาอยางมากตอทกุคน แตพวกเรา

ก็ผานการทาทายดังที่กลาวนี้มาไดเปนอยางดี เน�องจากการคุมครองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ 

โดยเฉพาะนกับญุยอหน บอสโก ผูกอตัง้คณะนกับวชซาเลเซียน ของโรงเรียนนี ้อกีทัง้ประสบการณ

ครั้งนี้ชวยนําพาใหพวกเรา เขมแข็งและมีกําลังใจสูตอไปสูความปกติใหม ที่ไรซึ่งโรคระบาดที่จะ

มารบกวนความกาวหนาในการเรียนรูของนักเรียนตลอดไป

ขอแมพระ และพอบอสโกอวยพรทกุทาน

(ภราดา ดร.วรวุฒ ิ จริสุจริตธรรม)

ผูจดัการและผูรับผิดชอบแผนกนักเรียนประจํา
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ประวัติการทํางาน  

เริ่มทํางานป พ.ศ.2531 ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด ในตําแหน�งพนักงานบัญชี ในป 2531 ปจจุบันตําแหน�ง 

หัวหนาสวนฯ ทีมสนับสนุนชองทางอิเล็กทรอนิกส บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผลงานสมัยเรียนที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เปนนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ตัวแทนโรงเรียนเขารวมกีฬาอําเภอ และกีฬา

จงัหวัด ตัง้แตสมยัเรียนช้ันประถมศึกษา จนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยสามารถควาแชมปไดทกุป และในป 2526 ไดโลรางวัล

เปนนักกีฬายอดเยี่ยมของโรงเรียน และอยูในวงดุริยางคประจําโรงเรียนไปพรอมๆ กัน 

ผลงานสมัยอยูในมหาวิทยาลัย 

นักกีฬาเทเบิลเทนนิสตัวแทนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เขารวมการแขงขันกีฬาอุดมศึกษา สามารถควาแชมป

ประเภทชายเดี่ยว และทีมชาย หลายสมัย และเปนนักกีฬาแหงชาติ ตัวแทนจังหวัดราชบุรี เขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ

ที่จังหวัดลพบุรี ในป พ.ศ.2531

สมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง รุนพี่ไดชักชวนใหเปนกรรมการผูตัดสินกีฬาชิงแชมปประเทศไทย ในป พ.ศ.2529 

และสามารถสอบเปนกรรมการผูตัดสินนานาชาติในป พ.ศ.2533 และสอบเปนผูตัดสินนานาชาติระดับสูงในป พ.ศ.2552

ผลงานทางดานกรรมการผูตัดสินในตางประเทศ  

เขารวมตดัสินกีฬาเทเบลิเทนนสิ ระดบัอาเซ่ียน เอเซีย และยโุรป เชน ซีเกมส ชิงแชมปเอเซีย ชิงแชมปโลก และระดบั

เวิลดทัวร (กีฬาอาชีพ) และระดับ Grand Finals และในป พ.ศ.2564 ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูตัดสินเทเบิลเทนนิส 

ในกีฬาโอลิมปค ณ กรุงโตเกียว โดยคัดเลือกโดย สหพันธเทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF) และไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการ

ผูตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว 

วันกีฬาแหงชาติ ป พ.ศ.2564 ไดรับพิจารณารางวัลเปนกรรมการผูตัดสินดีเดน จากการกีฬาแหงประเทศไทย 

ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ อินดอรสเตเดี่ยม หัวหมาก โดยมีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปน

ผูมอบรางวัล

ความประทับใจในโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

เปนเหมือนบานหลังที่ 2 เพราะเรียนมาตั้งแต อนุบาล 1 จะถึง มัธยมศึกษาปที่ 6 (13 ป) ไดรับการศึกษาและอบรม

ส่ังสอนจากคุณครูหลายๆ ทาน ทั้งทางดานวิชาการ และการกีฬา ฝกใหมีความอดทน เพียรพยายาม และรูสึกมีความภูมิใจ

ในสถาบันโรงเรียนที่เราเรียนมา ซ่ึงเปนสถานศึกษาแหงเดียวที่ถายทอดความรูและประสบการณที่ดี จนมีอาชีพที่มั่นคง  

ขอคิดและขอเสนอแนะใหกับรุนนองๆ   

จงตั้งใจเรียนและขยันหมั่นเพียร ปฏิบัติตามคําสอนของคุณครู เพราะคุณครูทุกทานหวังดีตอนักเรียนทุกคน โดยอยาก

ใหลูกศิษยตนเองมีความรูความสามารถ และมีอนาคตที่กาวไกล เปนคนดีของชาติ และครอบครัว ใหสมกับการเปนลูกของ

คุณพอบอสโก ที่พวกเรานับถือตลอดมา
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดวจนพิธีกรรมเปด

ปการศึกษา 2565 โดยบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 คณะผูใหญใหการตอนรับ

อคัราธกิารคณะซาเลเซียน Fr. Ángel Fernández ARTIME 

ผูสืบตําแหน�งของคุณพอบอสโก คนที่ 10 โอกาสเยี่ยม

บานสารสิทธิ์พิทยาลัย

คณะผูใหญใหการตอนรับอัคราธิการคณะซาเลเซียน

วจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดวจนพิธีกรรมเปด

ปการศึกษา 2565 โดยบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี

วจนพิธีกรรมเปดปการศึกษา 2565
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โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนําของบาทหลวง

ชินวัฒน สุวดนิทรกูร ผูอํานวยการ เขารวมลงนามความรวมมอื 

โรงเรียนตนแบบโครงการนํารองพัฒนาการสอนของครูดวย

หลักสูตรจาก Code School Finland จัดโดย South East 

Asia Center (SEAC) เพ�อรวมกันเดนิหนาเสริมสรางการเรียนรู

ตลอดชีวิต พัฒนาทกัษะแหงอนาคต พรอมตอบทกุความตองการ

ของผูเรียนทุกชวงวัย

ในการลงนามความรวมมือไดรับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟนแลนดประจําประเทศไทย เปน

สักขีพยาน โดยจะเริ่มนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนปการศึกษา 2565 เปนตนไป

วันที ่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั จดัประชุมครู

เพ�อเตรยีมความพรอมรบัเปดเรียนประจําปการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดประชุม

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรวมภาคี 4 ฝาย เพ�อรับรองจํานวน

นักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565 พิจารณาความเห็นชอบเสนอความคิดเห็น

ในโครงการตางๆทีโ่รงเรียนมกีารดําเนนิการในภาคเรียนที ่1 ปการศกึษา 2565

ประชุมครูเพ�อเตรียมความพรอม

รับเปดเรียน

โครงการนํารองพัฒนาการสอนของครูดวยหลักสูตร

จาก Code School Finland

ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ

รวมภาคี 4 ฝาย

ประชุมครูเพ�อเตรียมความพรอม

รับเปดเรียน
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โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนําของ บาทหลวงชินวัฒน สุวดินทรกูร ผูอํานวยการ พรอมดวย

นายชาญชัย หมนัประสงค ผูชวยผูอํานวยการฝายบคุลากรและแผนงาน และนายกิตตศัิกดิ ์ศริิสุโขดม ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายวิชาการ เขารวมลงนามบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง 5 สถาบันการศึกษากับ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร วันองัคารที ่14 มถุินายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00  น.  ณ หอง 4103 อาคาร

วิทยาศาสตร 4 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรงค ฉิมพาลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานในพิธี

ลงนามไดใหการตอนรับ แนะนําคณะผูบริหารของคณะฯ กลาวถึงความรวมมอืทัง้ทางดานวิชาการและการบริการวิชาการ

ที่คณะเปนศูนยประสานงานโครงการบริการวิชาการตาง ๆ อยางเขมแข็งเปน 1 ในภูมิภาคตะวันตก

สําหรับพิธีลงนามในครั้งนี้มี 5 สถาบันการศึกษาระดับโรงเรียน ไดแก

1. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

2. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

3. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

4. โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

5. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

จากนีท้ัง้ 6 หน�วยงานสถาบนัการศกึษาจะดําเนนิกิจกรรมทางวิชาการ และดําเนนิกิจกรรมบริการวิชาการรวมกัน 

เพ�อสงเสริมพัฒนาและยกระดับความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับครูและนักเรียน ใหสอดคลองกับ

พันธกิจของการพัฒนาประเทศตอไป

ลงนามบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง 5 สถาบันการศึกษา กับ คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงนามบันทึกความเขาใจดานความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง 5 สถาบันการศึกษา กับ คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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อบรม “ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจา กาวเดินไปดวยกัน”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นําโดย บาทหลวงชินวัฒน สุวดินทรกูร ผูอํานวยการฯ

ใหการตอนรับ คณะกรรมการประเมินจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค ในการประเมิน

และคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวง

ศึกษาธกิาร ประจําปงบประมาณ 2565 ซ่ึงโรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยัได

นําเสนอ กระบวนการ ข้ันตอน และภาพความสําเร็จจากการนําหลกัสูตร

ตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คณะครูคาทอลิก โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนําของบาทหลวง

ยอหน ลิสซันดริน อธิการ เขารวมรับการอบรมหัวขอ “ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจา กาวเดินไปดวยกัน”

จัดโดยศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารไมเกิ้ลรัว โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

และคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบระดับจังหวัดและระดับภาค โครงการ

รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ

ระดับจังหวัด และระดับภาค

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย นําโดย บาทหลวงชินวัฒน สุวดินทรกูร ผูอํานวยการฯ

รับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ

ระดับจังหวัด และระดับภาค
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คณะผูใหญใหการตอนรับบุคลากรใหม

อบรม “ระบบปองกันของคุณพอบอสโก”

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 คณะครูและบุคลากรใหมของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมกับโรงเรียน

ในเครือซาเลเซียนทัว่ประเทศ เขารับการอบรมเร�อง “ระบบปองกันของคณุพอบอสโก” เพ�อเปนแนวทางในการทําหนาที่ 

อบรมเด็กๆ และเยาวชน ตามเจตนารมณของคุณพอบอสโก ผูกอตั้งคณะซาเลเซียน ณ บานซาเลเซียนเพ�อฟนฟูจิตใจ 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะผูใหญใหการตอนรับบุคลากรใหม คุณครูตงเหวยเจี๋ย จากเหอหนาน ประเทศจีน 

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเจอเจียง (Zhejiang University) สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ 

เปนครูอาสาชาวจีน (Chinese Volunteer Teacher) โดยความรวมมือของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชนรวมกับศูนยแลกเปลี่ยนและสงเสริมความรวมมือดานภาษาจีนระหวางประเทศ สํานักงานกรุงเทพ (Hanban)

มาปฏิบัติหนาที่สอนนักเรียนโปรแกรมศิลป-ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปนระยะเวลา 1 ปการศึกษา

อบรม “ระบบปองกันของคุณพอบอสโก”

วันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2565 คณะครูและบุคลากรใหมของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมกับโรงเรียน

12



รวมสงความสุขในโอกาสวันคลายวันเกิด ภราดา ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม

ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือ

เพ�อดําเนินการตามมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนําของบาทหลวงชินวัฒน สุวดินทรกูร 

ผูอํานวยการ พรอมดวยคุณครูธีระ เจริญสุข หัวหนางานสวัสดิการดานความปลอดภัยและจราจรของโรงเรียน

เปน 1 ใน 14 สถาบันการศึกษาของจังหวัดราชบุรี เขารวมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือ

เพ�อดําเนินการตามมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน กับสาํนักงานขนสงจังหวัดราชบุรี ณ หองประชุม 

สํานักงานขนสงจังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะผูใหญ คณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมสง

ความสุขในโอกาสวันคลายวันเกิด ภราดา ดร.วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม ผูแทนผูรับใบอนุญาตและผูจัดการโรงเรียน

ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) วาดวยความรวมมือ

เพ�อดําเนินการตามมาตรการองคกรดานความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยการนําของบาทหลวงชินวัฒน สุวดินทรกูร 
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วัน/เดือน/ป หัวขอการอบรมสัมมนา ผูเขารวมอบรม ผูจัดอบรม สถานที่

10-12 

มิ.ย. 65

อบรมเชิงปฏิบัติการคายการจัดการ

เรียนรูวิทยาการคํานวณและ

ภาษาคอมพิวเตอร (Coding)

ครูองอาจ พวงชุมชี่น สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน

โรงแรมเดอะพาลาสโซ

เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 

30 

มิ.ย. 65

อบรม “โครงการชุมชนเขมแข็ง

เพ�อเอาชนะยาเสพติด”

ครูธีระ เจริญสุข งานพัฒนาชุมชน

กองสวัสดิการสังคม

บานโปง

หองประชุมสํานักงาน

เทศบาลเมืองบานโปง

26 

ก.ค. 65

ประชมุการดําเนินการจัดแขงขนัฟุตบอล

เยาวชนและประชาชน ประจําป 2565

ครูสุนทร รูปสูง สํานักงานการทองเที่ยว

และกีฬาจังหวัดราชบุรี

หองประชุมสํานักงาน

การทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดราชบุรี

28-29

ก.ค. 65

ประชุมสามัญประจําป ครั้งที่ 2/2022

และสัมมนาคําสอนครอบครัวซาเลเซียน

หวัขอ “การสอนคําสอนและวิกฤตศลีธรรม

ที่ทาทายความเช�อเยาวชนไทย”

ครูนันทนา โฆษิตโรจนฤกษ คณะกรรมการอภิบาล

เยาวชนซาเลเซียน

แผนกคําสอน

สํานักงานเจาคณะแขวง

ซาเลเซียนแหงประเทศไทย 

กรุงเทพกรีฑา

28-30

ก.ค. 65

อบรมครูใหมโรงเรียนในเครือซาเลเซียน

แหงประเทศไทย ป 2565

ครูและบุคลากร ใหม 

ป 2565

เครือซาเลเซียน บานฟนฟูจิตใจ อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ

30

ก.ค. 65

อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

ประจําปการศึกษา 2565 หัวขอ 

“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจา 

กาวเดินไปดวยกัน”

ครูคาทอลิก ศูนยคริสตศาสนธรรม 

สังฆมณฑลราชบุรี

หอประชุม 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

4-5

ส.ค. 65

ใหครูเขารวมเปนวิทยากร โครงการ

เสริมสรางทักษะการเอาตัวรอด

ในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ 

รุนที่ 2

ครูวีรวัฒน เจริญหุน

ครูสิทธิชัย ออกเวหา

สํานกัการลกูเสือ ยวุกาชาด

และกิจการนักเรียน 

สํานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 

จ.สมุทรปราการ

6

ส.ค. 65

ประชุม “เสวนาวิชาการการขับเคล�อน

การบูรณาการพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดราชบุรี

ครูภคมณ ยงรัตนโชติ

ครูอาทิตยา กมลยะบุตร

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดราชบุรี

โรงแรมเวสเทิรนแกรนด

ราชบุรี จ.ราชบุรี

9-11

ส.ค. 65

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ครูศศิ ริปุฤทธิชัย

ครูธัญทิพานันท วราวัฒนฉัตร

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน

หองประชุม

โรงแรมรอยัลริเวอร 

กรุงเทพมหานคร
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ผลงานอันนาภูมิใจ

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรับ

รางวัลจากการแขงขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจงัหวัดราชบรีุ ประจําป 

2564 ซึ่งจัดขึ้นเม�อวันศุกรที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

ผลการแขงขันในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาดังนี้

1. ตอบปญหาสังคมศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3

  รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กชายวชิรวิทย นิติประพุทธ ป.3/2

 (ปจจุบัน ป.4/3)

  รางวัลระดับเหรียญเงิน เด็กชายกษิดิศ แกวเหมือนจินดา ป.3/2 (ปจจุบัน ป.4/3)

  รางวัลการเขารวมการแขงขัน เด็กชายรณพีร ภิระบรรณ ป.3/1 (ปจจุบัน ป.4/1)

2. เลานิทานคุณธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3

  รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 1 เด็กชายนรภัทร จันทรสวาง ป.1/2 (ปจจุบัน ป.2/2)

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย รวมแสดงความยินดีกับนักเรียน

ที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันบาสเกตบอล 3x3 ในรายการสุรชัยคัพ 

ที่จัดขึ้นเพ�อรวมรําลึกในการจากไปของครูสุรชัย คิ้วทวีวิวัฒน จัดโดย

ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดราชบุรี เม�อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

รางวัลชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน 14 ป

รางวัลรองชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน 19 ป

ที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันบาสเกตบอล 3x3 ในรายการสุรชัยคัพ 

ที่จัดขึ้นเพ�อรวมรําลึกในการจากไปของครูสุรชัย คิ้วทวีวิวัฒน จัดโดย

ชมรมบาสเกตบอลจังหวัดราชบุรี เม�อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรับ

การแขงขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจําป 2564

การแขงขันมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจําป 2564

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย รวมแสดงความยินดีกับนักเรียน

การแขงขันบาสเกตบอล 3x3 ในรายการสุรชัยคัพ

การแขงขันการปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ
การแขงขันการปรุงอาหารและแกะสลักระดับนานาชาติ

“WICC Wandee International Culinary Competition 2022”

“WICC Wandee International Culinary Competition 2022”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขันการปรุงอาหารและ

แกะสลักระดับนานาชาติ “WICC Wandee International Culinary Competition 2022” ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน เม�อวันที่ 29 มีนาคม-14 พฤษภาคม 2565 จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี รวมกับรายการรสชาติไทย

(ออกอากาศทางชอง 7)

ผลการแขงขัน

• ชนะเลิศการแขงขันในรอบอาหารไทยจานเดียว ไดแก 

 นายรพัธ เข็มทรัพย ในเมนูยําวุนเสนโบราณกุงแมนํ้าเผา

• ชนะเลิศการแขงขันในรอบอาหารนานาชาติจานเดียว ไดแก 

 นายธัญรัฐ สุขโพธารมณ ในเมนูแกงมาซาลา (อาหารของอินเดีย)

• นายธนพนธ ดีการชาง ไดเขารวมการแขงขันในรอบอาหารไทยจานเดียว

• ครูผูฝกซอม ไดแก คุณครูภคมณ ยงรัตนโชติ และคุณครูราตรี พึ่งฮั้ว

ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ
ผลงานอันนาภูมิใจ

การแขงขันบาสเกตบอล 3x3 ในรายการสุรชัยคัพ
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โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลยั มอบเกียรตบิตัรและ

รางวัล ใหกับนักเรียนที่ประกวดคัดลายมือ และ

ระบายสีภาพ ระดับประถมศึกษา เน�องในวันสุนทรภู 

24 มิถุนายน 2565 โดยมีบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน 

อธิการ ใหเกียรติมอบรางวัลและใหโอวาท

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

นายณัฐนันท ออนแชม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/5 

ทีไ่ดรับรางวัลชนะเลศิอนัดบัที ่1 การแขงขัน “YEC Cover 

Dance ตอตานยาเสพติด คร้ังที่ 7” จัดโดย YEC 

Ratchaburi เม�อวันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565 ในงาน

หอการคาแฟร ณ บริเวณตลาดเกาโคยก๊ี ริมแมนํ้าแมกลอง 

จ.ราชบุรี ไดรับถวยรางวัลพรอมเงินรางวัล 10,000 บาท

การประกวดคัดลายมือและระบายสีภาพ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

การแขงขัน “YEC Cover Dance ตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 7”

นายณัฐนันท ออนแชม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/5 

ทีไ่ดรับรางวัลชนะเลศิอนัดบัที ่1 การแขงขัน “YEC Cover 

Dance ตอตานยาเสพติด คร้ังที่ 7” จัดโดย YEC 

การแขงขัน “YEC Cover Dance ตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 7”

การแขงขัน “YEC Cover Dance ตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 7”

การแขงขัน “YEC Cover Dance ตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 7”

การแขงขัน “YEC Cover Dance ตอตานยาเสพติด ครั้งที่ 7”

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

นายคฑาทิป ยั่งยืน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/6 ไดรางวัล

คะแนนสูงสุดเปนอันดับที่ 2 ประเภท ROOKIE และผานเขาสู

รอบสุดทาย การแขงขัน STRINGPLAY “YOYO CONTEST 

2022” เม�อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 

ฟอรจูนทาวน

จ.ราชบุรี ไดรับถวยรางวัลพรอมเงินรางวัล 10,000 บาท

ฟอรจูนทาวน

โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

การแขงขัน STRINGPLAY “YOYO CONTEST 2022”

การแขงขัน STRINGPLAY “YOYO CONTEST 2022”

การประกวดคัดลายมือและระบายสีภาพการประกวดคัดลายมือและระบายสีภาพ
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โรงเรียนสารสทิธิพิ์ทยาลยั ขอแสดงความยินดกัีบนกัเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการ

เขารวมการแขงขัน “THAITAE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP & HAPKIDO 

CENTRAL REGION” จัดขึ้น ณ MCC HALL เดอะมอลล งามวงศวาน ระหวางวันที่ 

16 – 17 กรกฎาคม 2565

1. นายพีระพัฒน พวงลําเจียก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5 ไดรับรางวัลเหรียญทอง

  การแขงขัน B.Kick Taekwondo ประเภทตอสู C อายุ 15 - 17 ป ชาย A 

  นํ้าหนักไมเกิน 45 กิโลกรัม 

2. นายธนพัชญ ไทรทอง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ

  อันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) การแขงขัน B.Kick Taekwondo ประเภทตอสู B 

  อายุ 15 - 17 ป ชาย B น้ําหนักไมเกิน 55 กิโลกรัม 

3. เด็กชายธนกฤต ตั้งสัจจธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/5 ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) การแขงขัน B.Kick Taekwondo 

ประเภทตอสู C อายุ 13 – 15 ป ชาย C นํ้าหนักไมเกิน 50 กิโลกรัม

โรงเรียนสารสทิธ์ิพิทยาลยั ขอแสดงความยินดกัีบนกัเรียนทีป่ระสบความสําเร็จจากการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ

ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส” จัดขึ้นระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง

กีฬาแบดมินตัน

1. นายชยกร สูตรเลข  ชั้น ม.6/3  ไดรับรางวัล  เหรียญทอง (ทีมชาย)

2. นายสรัล รักษเจริญ  ชั้น ม.5/5 ไดรับรางวัล  เหรียญเงิน (ทีมชาย)

3. นายเอกณัฎฐ กิจกวินโรจน  ชั้น ม.5/3  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (ชายเดี่ยวและทีมชาย)

4. นายแทนคุณ เทียนจันทร  ชั้น ม.6/4  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (ทีมชาย)

5. นายภวินท พงษพิทักษกุล  ชั้น ม.6/4  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (ทีมชาย)

6. นายรัชพล อินทนนท  ชั้น ม.5/3  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (ทีมชาย)

7. นายภาคิน โปแดง  ชั้น ม.6/4  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (ทีมชาย)

8. นายปภิสรร ไชยภาษี  ชั้น ม.5/3  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (ทีมชาย)

9. นายธนวัฒน ธนาดํารงค  ชั้น ม.6/3  ไดรับรางวัล  เหรียญทองแดง (ทีมชาย)

ผูฝกสอน คุณครูสุชาติ สมตน

การแขงขันกีฬา “พัทลุงเกมส” ประจําป 2565การแขงขันกีฬา “พัทลุงเกมส” ประจําป 2565

การแขงขัน “THAITAE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

      & HAPKIDO CENTRAL REGION”

การแขงขัน “THAITAE TAEKWONDO CHAMPIONSHIPการแขงขัน “THAITAE TAEKWONDO CHAMPIONSHIP

      & HAPKIDO CENTRAL REGION”      & HAPKIDO CENTRAL REGION”

17



กีฬาเทเบิลเทนนิส ไดรับรางวัล 2 เหรียญทองแดง 2 เหรียญเงิน ไดแก

1. นายณภัทร ธรรมาธิคม  ชั้น ม.6/3

2. นายธนภัทร ธรรมาธิคม ชั้น ม.6/3

3. เด็กชายนิมิตร สรอยพวง ชั้น ป.6/2

ผูฝกสอน คุณครูสุชาติ สมตน

กีฬาบาสเกตบอล 3x3 ไดรับรางวัล 2 เหรียญทองแดง ไดแก

1. นายณภัทร วัฒนพนม  ชั้น ม.6/4

2. นายธีรภัทร ชุนจินดา  ชั้น ม.6/4

3. นายธีรพงศ ชุนจินดา  ชั้น ม.6/4

ผูฝกสอน คุณครูอุดมโชติ เทียมเลิศ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 

ประจําป 2565 รุนอายุไมเกิน 14 ป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จัดโดยการกีฬาแหงประเทศไทย สาขาราชบุรี 

โดยมี คุณครูสุนทร รูปสูง เปนผูควบคุมทีมพรอมทีมงานสารสิทธิ์อคาเดมี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่แขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน 

การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําป 2565การแขงขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจําป 2565

กีฬาเทเบิลเทนนิส ไดรับรางวัล 2 เหรียญทองแดง 2 เหรียญเงิน ไดแก

1. นายณภัทร ธรรมาธิคม  ชั้น ม.6/3

2. นายธนภัทร ธรรมาธิคม ชั้น ม.6/3
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โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด 

จากการเขารวมการแขงขันการประกวดคลิปวิดีโอในหัวขอ “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน” จัดข้ึนโดยสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ หองประชุมปยะราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 

จ.ราชบุรี โดยมี นายธนู ขวัญเดช (รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี) เปนผูมอบรางวัล 

นักเรียนที่เขารวมทําคลิปวิดีโอ มีรายช�อดังตอไปนี้

1.  นายนวพรรธน อริยะหิรัญพร  ชั้น ม.4/6 (ผูตัดตอ)

2.  นายศุภวัฒน ไขแกว  ชั้น ม.4/3 (ผูตัดตอ)

3.  นายกรวิชญ รอดสมหวัง  ชั้น ม.4/2 (ผูแสดง)

4.  นายพณเดช ปญจวรกุล  ชั้น ม.4/3 (ผูแสดง) 

5.  นายธีรพัฒน วงษบุญมี  ชั้น ม.4/4 (ผูแสดง)

6. นายธนากร ศรอารา  ชั้น ม.4/4 (ผูแสดง) 

ผูฝกสอน คุณครูพรวดี พัฒโนทัย

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ นายจิรัฎฐ วรรณลักษณ ช้ัน ม.5/3 ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง ในการแขงขันกีฬา “ ชิงแชมปประเทศไทย ” ประจําป 2565 ประเภทกีฬา

มอเตอรครอส ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 จัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานยนตแหงประเทศไทย 

ณ สนามไทยแลนดเซอรกิตนครชัยศรี จ.นครปฐม

การแขงขันกีฬา การแขงขันกีฬา “ชิงแชมปประเทศไทย”“ชิงแชมปประเทศไทย” ประจําป 2565 ประเภทกีฬามอเตอรครอส ประจําป 2565 ประเภทกีฬามอเตอรครอส

การแขงขันการประกวดคลิปวิดีโอในหัวขอ

 “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน”

การแขงขันการประกวดคลิปวิดีโอในหัวขอการแขงขันการประกวดคลิปวิดีโอในหัวขอ

 “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน” “พลเมืองดีในทัศนคติของฉัน”
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การแขงขันกีฬา

“WTT Youth Contender Amman”

การแขงขันกีฬา “BWF World Junior Championships 

for the Suhadinata Cup & Eye-Level Cups 2022”

โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย ขอแสดงความยนิดกัีบนกัเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 

“งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต”ิ คร้ังที ่24 ณ โรงเรียนปากทอพิทยาคม อ.ปากทอ จ.ราชบรีุ เม�อวันที ่30 สิงหาคม 2565

ผลการแขงขัน เปนดังนี้

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ชมเชย)

 ด.ช.ปวริศร  อรรคอุดม  ชั้น ม.3/1

 ด.ช.ศุภณัฐ  ณัฐพูลวัฒน ชั้น ม.3/2

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พรอมเงินรางวัล 300 บาท

 นายธนเดช  ปราดเปรียว  ชั้น ม.6/1

 นายธนกฤต  จันทรมหา  ชั้น ม.6/1

โดยมีคุณครูมนู  ศรีประโมง  เปนผูรับผิดชอบ

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายนิมิตร สรอยพวง นักเรียนชั้น ป.6/3 ไดรับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในการแขงขันกีฬา

“WTT Youth Contender Amman” ประเภทเยาวชนชาย

รุนอายุไมเกิน 13 ป ระหวางวันที่ 22-28 สิงหาคม 2565 

ณ ประเทศจอรแดน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน ย้ิมจิตต 

นักเรียนช้ัน ม.6/3 และ นายแทนคุณ เทียนจันทร นักเรียนช้ัน ม.6/4 ที่ผาน

รอบคดัเลอืกและไดเขารวมการแขงขันกีฬา “BWF World Junior Championships 

for the Suhadinata Cup & Eye-Level Cups 2022” ประเภทเยาวชน

ชายเดี่ยวและคูผสม ระหวางวันที่ 17-30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองซานทานแดร 

ประเทศสเปน

for the Suhadinata Cup & Eye-Level Cups 2022”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน ย้ิมจิตต โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายธนวัฒน ย้ิมจิตต 

นักเรียนช้ัน ม.6/3 และ นายแทนคุณ เทียนจันทร นักเรียนช้ัน ม.6/4 ที่ผาน

รอบคดัเลอืกและไดเขารวมการแขงขันกีฬา “BWF World Junior Championships 

for the Suhadinata Cup & Eye-Level Cups 2022” ประเภทเยาวชน

ชายเดี่ยวและคูผสม ระหวางวันที่ 17-30 ตุลาคม 2565 ณ เมืองซานทานแดร 

โรงเรียนสารสิทธิพ์ทิยาลัย ขอแสดงความยนิดกัีบนกัเรียนทีไ่ดรับรางวัลจากการแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 

การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร “งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ”
การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร “งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ”

การแขงขันกีฬาการแขงขันกีฬา

“WTT Youth Contender Amman”
“WTT Youth Contender Amman”

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
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วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

จัดพิธีไหวครูประจําป 2565 “สุภาพบุรุษนํ้าเงิน-ขาว”

นอมอาจาริยบชูาครู โดยมคีณะผูใหญ คณะครู และนกัเรียน 

เขารวมในพิธี เพ�อใหนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที

และเพ�อเปนการแสดงวานักเรียนพรอมที่จะนอมรับ

การถายทอดวิชาความรู รวมถึงการอบรมส่ังสอนจาก

คณะผูใหญและครู
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โรงเรียนสารสทิธิพิ์ทยาลยั จดัพิธถีวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเดจ็

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา โดยมี บาทหลวง

ยอหน ลิสซันดริน อธิการ และบาทหลวงชินวัฒน สุวดินทรกูร ผูอํานวยการ 

เปนประธานในพิธี พรอมดวยคณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน 

รวมพิธี

วันที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผูแทนคณะผูใหญและคณะครูโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั เขารวมพิธรีาชสักการะ

และวางพานพุม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ณ ศาลาประชาคม (ริมนํ้า) เทศบาลเมืองบานโปง
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วันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะผูใหญ คณะครูและ

นักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เขารวมกิจกรรม พิธีถวาย

พระพรชัยมงคลสมเดจ็พระนางเจาสุทดิา พัชรสุธาพมิลลกัษณ 

พระบรมราชินี เน�องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

ผูแทนคณะผูใหญและคณะครูโรงเรียน

สารสิทธิ์พิทยาลัย เขารวมพิธีราชสักการะและ

วางพานพุมและพิธีจดุเทยีนถวายพระพรชัยมงคล 

เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 

ณ ศาลาประชาคม (ริมน้ํา) เทศบาลเมอืงบานโปง
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วันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยมี

บาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ และบาทหลวงชินวัฒน สุวดินทรกูร ผูอํานวยการ เปนประธานในพิธี พรอมดวย

คณะผูบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน รวมพิธี

พิธีเทิดเกียรติพระนางมารียและภาวนาสําหรับ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปหลวง พรอมใจกันตั้งจิตอธิษฐานภาวนาเพ�อขอพระพรจากพระเจาไดโปรดอภิบาล รักษาสมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปหลวงใหทรงพระเกษมสําราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เปนพระมิ่งขวัญรมเกลาของปวงชนชาวไทยไปตลอด

กาลนาน อยูในพระญาณเอื้ออาทรของพระเจาตลอดไป และวอนขอใหพระนางมารียทรงอวยพรคุณแมของทุกคนให

เปยมไปดวยความสุข มีความเจริญกาวหนาทั้งในดานสุขภาพ และอาชีพการงาน 
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ผูแทนคณะผูใหญและคณะครูโรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั เขารวมพิธรีาชสักการะและ

วางพานพุม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ ศาลาประชาคม

เทศบาลเมืองบานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี

การประกวดแขงขันตางๆ ในสัปดาหวันแมแหงชาติ

สายใยแหงรักจากแมสูลูก... สัปดาหวันแมแหงชาติ

 เม�อเรารวมกําลังกันทั้งชาติ  ยอมสามารถชวยไทยไขปญหา

ผนึกแรงหลอมรวมรวมปญญา  จักนําพาชาติตนรอดพนภัย

ผูแทนคณะผูใหญและคณะครูโรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั เขารวมพิธรีาชสักการะและ

วางพานพุม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เน�องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ณ ศาลาประชาคม

เทศบาลเมืองบานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี
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 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เพ�อใหนักเรียนไดศึกษาประวัติของ

นกับญุดอมนิกิ ซาวีโอ แลวนําไปเปนแบบอยางในชีวิตประจําวันมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คานิยมอันดีงาม

ตามแบบคุณธรรมความดีของนักบุญดอมินิก ซาวีโอ “ยอมตายแตไมยอมทําบาป”

เม�ออายุ 12 ป คุณพอบอสโกไดรับดอมินิกเขาศูนยเยาวชนที่กรุงตุริน และดอมินิกไดขอใหคุณพอชวยทานให

เปนคนศักดิ์สิทธิ์ ทานเปนผูที่มีความสุภาพ ราเริง และสงบราบคาบอยูเสมอ เปนผูที่มีความเพียรพยายามมากที่สุดใน

การทําหนาที่ของตนในฐานะนักเรียนและในการชวยเหลือเพ�อนๆ ในทุกวิถีทาง ทานสอนคําสอนใหแกพวกเขา ดูแล

คนปวย และนําสันติแกผูที่ขัดแยง เชน ในวันหนึ่งทานไดกลาวแกเพ�อนคนหนึ่งที่เพ่ิงมาถึงศูนยเยาวชนวา “ที่นี่

เราทําตนใหศักดิ์สิทธิ์ดวยการเปนคนราเริงยินดี เราพยายามเพียงแตหลีกหนีบาปเหมือนกับหนีศัตรูที่ยิ่งใหญ ที่กําลัง

ขโมยพระหรรษทานของพระและความสงบสุขของจิตใจไปจากเรา และทําหนาที่ของเราอยางละเอียดถี่ถวน”

ดอมินิกเปนเด็กที่มีความศรัทธามาก ในสมุดบันทึกสวนตัวมีขอความที่ดอมินิกเองเขียนไววา

1. ฉันจะหมั่นไปแกบาปรับศีลบอยๆ

2. จะฉลองวันบังคับใหเปนวันศักดิ์สิทธิ์

3. ขอยึดเอาพระเยซูเจาและแมพระเปนมิตรแทของฉัน

4. จะยอมตายดีกวาทําบาป

วันท่ี 7 กนัยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั จดัวจนพิธกีรรมเตรียมจติใจ

ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ วันแรก โดยมีบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ ใหเกียรติ

เปนประธานและใหโอวาท มีการกลาวสุนทรพจนเก่ียวกับพี่ดอมินิก โดยผูเขาประกวด 

“Dominic Role Model” ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 พิธีมอบรางวัลการแขงขันและ

การประกวดตางๆ เชน การแขงขันฟุตซอล จัดโดยสภานักเรียน การประกวดคัดลายมือ

ภาษาไทย จัดโดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การประกวดคัดลายมือภาษาอังกฤษ 

จัดโดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ การประกวดเขียนจีน จัดโดยกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ การประกวดวาดภาพระบายสีโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

จัดโดยศูนยเทคโนโลยี และการประกวดคลิปวิดีโอสั้น จัดโดยศูนยเทคโนโลยี
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วันท่ี 8 กนัยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั จดัวจนพิธกีรรมเตรียมจติใจ

ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ วันที่สอง โดยมีบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ 

ใหเกียรติเปนประธานและใหโอวาท มีพิธีมอบรางวัล

การประกวด “Dominic Role Model” พ่ีดอมนิกิแบบอยาง

ของเยาวชนและการประกวดการจัดบอรดหอง หัวขอ 

“ดอมินิก”

วันที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดวจนพิธีกรรมฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ประจําป

การศึกษา 2565 โดยมีบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ ใหเกียรติเปนประธานและใหขอคิด กิจกรรมมีการแสดง

ละครยอเกียรติพี่ดอมินิก  มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี และ COVER DANCE การแสดงเตน COVER 

DANCE จากทีมที่ชนะการประกวด

การศึกษา 2565 โดยมีบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ ใหเกียรติเปนประธานและใหขอคิด กิจกรรมมีการแสดง

ละครยอเกียรติพี่ดอมินิก  มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี และ COVER DANCE การแสดงเตน COVER 

วันท่ี 8 กนัยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั จดัวจนพิธกีรรมเตรียมจติใจ

ฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ วันที่สอง โดยมีบาทหลวงยอหน ลิสซันดริน อธิการ 

ใหเกียรติเปนประธานและใหโอวาท มีพิธีมอบรางวัล

การประกวด “Dominic Role Model” พ่ีดอมนิกิแบบอยาง
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วันท่ี 24 มิถนุายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั

จัดกิจกรรม “รฤกบรมครูศรีรัตนโกสินทรแผนดินสยาม” 

โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยและกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั จดักิจกรรม 

“ศรีภาษาวาทศลิป” คร้ังที ่3 ประจาํปการศึกษา 2565 ข้ึน ณ หอประชุม

เจียรวนนท เพ�อสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจ พัฒนา

ศักยภาพทางการพูดและการแสดงออกตอหนาชุมชนไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม โดยมีพระอาจารยสุเทพ สุเทโว เปนวิทยากรพรอมดวยทีม

จากศูนยวาทศิลป วัดพระศรีอารย จ.ราชบุรี
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เน�องในโอกาสวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิ18 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั จดักิจกรรม “ Science 

Show ” ใหกับนกัเรียนทกุระดบั โดยไดรับเกียรตจิากบาทหลวงยอหน ลสิซันดริน อธกิาร ในการแสดงมายากล การแสดง

ละครวิทยาศาสตร การทดลองทางวิทยาศาสตรจากพ่ีๆ มธัยม และกิจกรรมตอบคาํถามทางวิทยาศาสตร

กจิกรรม “Science Show” ระดับมธัยมศึกษา

ณ เวทใีตอาคารสระวายนํา้ โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั

กจิกรรม “Science Show” ระดับประถมศึกษา
ณ หอประชุมเจยีรวนนท โรงเรียนสารสทิธิพิ์ทยาลยั

กจิกรรม “Science Show” ระดับอนบุาล ณ หองเรียนและสนามอนบุาล โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั 
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วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม

SJ Science Camp ระดบัช้ันประถมศกึษาปที ่5 - 6 และมธัยมศึกษาปที ่1 ณ ศนูยเยาวชนดอนบอสโก จ.ประจวบครีีขันธ 

โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาหาความรู ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรและศูนยพลังงานเพ�อส่ิงแวดลอม  

เยี่ยมชมศึกษาระบบนิเวศพรอมเขารวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน และเก็บขยะบริเวณชายหาดเพ�อปลูกจิตสํานึก 

ในการรักปา ณ วนอุทยานปราณบุรี
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โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโครงการคายพุทธบุตรในทุกๆ ป เพ�อ

ปลกูฝงใหเยาวชนเรียนรูหลกัธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา และสามารถ

นําหลักธรรมคําสอนเหลานี้ไปใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งฝกสมาธิปฏิบัติธรรม

เจริญวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐานส่ี ฝกจิต ฝกสมาธิของตนเอง และ

นําการเจริญสติไปประยุกตใชกับส่ิงกระทบตางๆ ในสังคม เยาวชนที่มีพ้ืนฐานทางใจ

ที่เขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม และความกตัญูกตเวที จะมีหลักยึดที่หนักแน�นสามารถ

เลือกที่จะเรียนรูเฉพาะสิ่งที่ดีมีประโยชน 

วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5

เขารวมคายพุทธบุตร ณ วัดใหมเจริญผล ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโครงการคายพุทธบุตรในทุกๆ ป เพ�อ
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เน�องดวยวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือแหงชาติ เพ�อนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ผูพระราชทานกําเนดิลกูเสอืไทย ในวันที ่1 กรกฎาคม 2565 

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจึงไดจัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม  ณ สนามโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
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วันท่ี 14 กันยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม “คายฝกปฏิบัติลูกเสือสํารอง” ระดับ

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 ณ บานนาซาเรธ อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

วันท่ี 14 กันยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดกิจกรรม “คายฝกปฏิบัติลูกเสือสํารอง” ระดับ
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วันที ่12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั กลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา เพ�อเปดโอกาสและ

ปลูกฝงใหนักเรียนไดทําบุญ รักษาศีล ชําระจิตใจใหผองใส โดยมีบาทหลวง

ยอหน ลิสซันดริน อธิการ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี มีกิจกรรมหลอเทียน

จํานําพรรษา ฟงธรรมเทศนา ถวายผาอาบนํ้าฝนและจตุปจจัยแกพระภิกษุ 

คณะสงฆจากวัดใหมเจริญผล จ.กาญจนบรีุ บรรยายธรรม รับการถวายผาอาบนํา้ฝน

และจตุปจจัย
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วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ปการศึกษา 2565

ณ หอประชุมเจียรวนนท

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เจาหนาที่จากโรงพยาบาลซานคามิลโล 

ใหความรูกับนกัเรียนเร�องการดแูลสุขภาพและการปองกันตวัเองใหหางไกล

จากโควิด 2019 และไขหวัดใหญ

ใหความรูกับนกัเรียนเร�องการดแูลสุขภาพและการปองกันตวัเองใหหางไกลใหความรูกับนกัเรียนเร�องการดแูลสุขภาพและการปองกันตวัเองใหหางไกล

จากโควิด 2019 และไขหวัดใหญ

ใหความรูกับนกัเรียนเร�องการดแูลสุขภาพและการปองกันตวัเองใหหางไกล

จากโควิด 2019 และไขหวัดใหญ

ปฐมนิเทศนักเรียน ปการศึกษา 2565

โรงพยาบาลซานคามิลโล ใหความรูกับนักเรียนเร�องการดูแลสุขภาพ

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ปการศึกษา 2565วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ปการศึกษา 2565

ปฐมนิเทศนักเรียน ปการศึกษา 2565
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โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ 

นายเผาพัฒน แถวโนนงิ้ว นักเรียนชั้น ม.6 ที่ผานเกณฑ

การประเมินผล และไดรับสิทธิ์การเขารวมอบรมโครงการ 

" 500+ Student for Engineering Pathway" เพ�อพัฒนา

ทักษะดานเทคโนโลยีสําหรับนักเรียน ม.ปลาย ในการสราง

นวัตกรรม จากคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงัรวมกับสถาบนัพัฒนา

ทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสรางนวัตกรรม (iMAKE) 

เม�อวันที่ 13 - 15 พ.ค. 65 ที่ผานมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญใหกับนักเรียน โดย

เจาหนาที่จากโรงพยาบาลซานคามิลโล

อบรมโครงการ “500+ Student for Engineering Pathway”

พิธีแตงตั้งสารวัตรนักเรียน

ประจําปการศึกษา 2565

ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ

ประจําปการศึกษา 2565
ประจําปการศึกษา 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 

ฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
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โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดคอนเสิรตทุกๆ วันเสาร เวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ ตลาดสราญยามเย็น 

Banpong Night Market ริมแมนํ้าแมกลอง …ดนตรีแหงวันวาน ความสําราญในเสียงเพลง ทํานองรักกลอมบรรเลง 

จังหวะครื้นเครงประสานใจ

โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั ไดรับเชิญจากโรงเรียนอปุถัมภ

วิทยาพนม ใหจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมบรูณาการ

ใหกับหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตามแนวทาง

ของ สสวท. ระหวางวันที ่14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียน

อุป ถัมภ วิทยาพนม จ . สุราษฎรธานี  ทีม วิทยากรนําโดย

คุณครูโกสินทร อารีพรประเสริฐ (วิทยาศาสตร) - หัวหนา 

คุณครูอัณศยา เซี๊ยะเมง (คณิตศาสตร) คุณครูศศิพร แสงจันทร 

(คณิตศาสตร) นักเรียนชวยจัดกิจกรรม นายปณชัย เช้ืออภัย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/2 นายพีรพงศ ชุมแสง ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6/2 และนายศนานนท พุกคํามี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3

คอนเสิรต ตลาดสราญยามเย็น Banpong Night Market

โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั ไดรับเชิญจากโรงเรียนอปุถัมภ

วิทยากรพิเศษใหกับโรงเรียนอุปถัมภวิทยาพนม

วิทยาพนม ใหจดักิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมบรูณาการ

ใหกับหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตามแนวทาง

ของ สสวท. ระหวางวันที ่14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียน

อุป ถัมภ วิทยาพนม จ . สุราษฎรธานี  ทีม วิทยากรนําโดย

คุณครูโกสินทร อารีพรประเสริฐ (วิทยาศาสตร) - หัวหนา 

คุณครูอัณศยา เซี๊ยะเมง (คณิตศาสตร) คุณครูศศิพร แสงจันทร 

(คณิตศาสตร) นักเรียนชวยจัดกิจกรรม นายปณชัย เช้ืออภัย 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6/2 นายพีรพงศ ชุมแสง ช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 6/2 และนายศนานนท พุกคํามี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6/3

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดคอนเสิรตทุกๆ วันเสาร เวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ ตลาดสราญยามเย็น 

Banpong Night Market ริมแมนํ้าแมกลอง …ดนตรีแหงวันวาน ความสําราญในเสียงเพลง ทํานองรักกลอมบรรเลง 

คอนเสิรต ตลาดสราญยามเย็น Banpong Night Market
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คณะผูใหญ คณะผูบริหาร คณะครู บคุลากรทางการศกึษา และนกัเรียนโรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั รวมประกาศ

แสดงเจตจํานงองคกรสุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนใหความสําคัญกับการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดเปนวิสัยทัศนของโรงเรียน บริหารจัดการองคกรดวย

หลักธรรมภิบาล เพ�อพัฒนาองคกรและผูเรียนใหกาวสูการเปนพลเมืองโลก นําหลักสูตรตานทุจริตศึกษา

(Anti Corruption Education) มาใชในบูรณาการการเรียนการสอนในทุกกลุมสาระการเรียนรู บูรณาการในวิชาสังคม 

หน�วยการเรียนรูหนาที่พลเมือง และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน วิชาลูกเสือในปการศึกษา 2565

ประกาศแสดงเจตจํานงองคกรสุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนและ

สารวัตรนกัเรียน เขารวมรับการอบรมเชิงปฏบิตักิารเร�อง “ยาเสพตดิและ

การปฐมพยาบาลเบือ้งตน” จดัโดยงานปกครอง โรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั 

โดยมีเจาหนาที่พยาบาลจากโรงพยาบาลซานคามิลโลเปนวิทยากร

ใหการอบรม ณ หองประชุมดอมินิก ซาวีโอ

อบรมเชิงปฏิบัติการเร�อง

“ยาเสพติดและการปฐมพยาบาลเบื้องตน”

คณะผูใหญ คณะผูบริหาร คณะครู บคุลากรทางการศกึษา และนกัเรียนโรงเรียนสารสิทธิพิ์ทยาลยั รวมประกาศ

ประกาศแสดงเจตจํานงองคกรสุจริต
ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน
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วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยรวมกับกลุมงาน

ทันตกรรมโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพและปองกัน

โรคในชองปากในกลุมเด็กวัยเรียนใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 3 และ 

6 บริการตรวจสุขภาพชองปาก เคลือบฟลูออไรดวานิชและเคลือบหลุมรองฟน 

ณ ชั้น 5 อาคารไมเกิ้ล รัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สภานักเรียนโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

จัดกิจกรรมบูรณาการนันทนาการ เพ�อการสรางสรรคศักยภาพเยาวชนตนแบบ 

สูการสรางเสริมคุณลักษณะผูเรียนที่พึงประสงคแหงสังคมเพ�ออนาคต 

(Training to trainers) โดยมีนายภานุพงศ เงาะลําดวน (ศิษยเกาสารสิทธิ์ฯ) 

หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน

วิทยากร มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ผานคายบูรณาการรวมกันออกแบบ

กิจกรรมใหกับนองๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 5 จํานวน 100 คน โดยมี

คุณครูโกสินทร อารีพรประเสริฐ เปนผูรับผิดชอบและประสานงาน ณ ชั้น 5 

อาคารไมเกิ้ล รัว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยรวมกับกลุมงาน

ทันตกรรมโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพและปองกัน

โรคในชองปากในกลุมเด็กวัยเรียนใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 3 และ 

6 บริการตรวจสุขภาพชองปาก เคลือบฟลูออไรดวานิชและเคลือบหลุมรองฟน 

ณ ชั้น 5 อาคารไมเกิ้ล รัว

ทันตกรรมโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพและปองกัน

โรคในชองปากในกลุมเด็กวัยเรียนใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 3 และ 

6 บริการตรวจสุขภาพชองปาก เคลือบฟลูออไรดวานิชและเคลือบหลุมรองฟน 

ณ ชั้น 5 อาคารไมเกิ้ล รัว

กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพและ
ปองกันโรคในชองปากในกลุมเด็กวัยเรียน

กิจกรรมบูรณาการนันทนาการ เพ�อการสรางสรรคศักยภาพเยาวชนตนแบบ

กิจกรรมสงเสริมทันตสุขภาพและ
ปองกันโรคในชองปากในกลุมเด็กวัยเรียน
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วันที ่16 สิงหาคม 2565 คณะผูใหญ คณะครูและนกัเรียน

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ใหการตอนรับคณะครูและนักเรียน

โรงเรียนอุปถัมภวิทยาพนม จ.สุราษฎรธานี โครงการพิเศษ

หลักสูตรวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ตามแนวทางของ สสวท. 

ประกอบไปดวยนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 จํานวน 61 คน และ

ครูผูดูแลจํานวน 5 คน ซ่ึงนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตรแบบเขมขน และกิจกรรมบูรณาการ 

ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ระหวางวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2565 โดยมี

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปน

ผูรับผิดชอบกิจกรรม

วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 ศูนยเทคโนโลยีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ใหนักเ รียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 13 คน เขา รับการอบรม IOT

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 

เพ�อเปนการสงเสริมวิชาการทางดาน ICT โดยมีคุณครูพรรณทิพา ตริบุญฑริก 

เปนผูรับผิดชอบ

การอบรม IOT เพ�อสงเสริมวิชาการทางดาน ICT

โครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

ตามแนวทางของสสวท.

ครูผูดูแลจํานวน 5 คน ซ่ึงนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูดูแลจํานวน 5 คน ซ่ึงนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูดูแลจํานวน 5 คน ซ่ึงนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูดูแลจํานวน 5 คน ซ่ึงนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูดูแลจํานวน 5 คน ซ่ึงนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนครูผูดูแลจํานวน 5 คน ซ่ึงนักเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

วันท่ี 21 สิงหาคม 2565 ศูนยเทคโนโลยีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

การอบรม IOT เพ�อสงเสริมวิชาการทางดาน ICT
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วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดกิจกรรมรับบริจาคของใชที่จําเปนเพ�อสงมอบ

ใหกับบานพักผูสูงอายุ ณ บานเบธานี อ.บานโปง จ.ราชบุรี เพ�อถวายเปนพระราชกุศล เน�องในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

โดยมีงานสภานักเรียนเปนผูรับผิดชอบ ไดรับความรวมมือรวมใจเปนอยางดีจากนักเรียน ผูปกครองและคณะครู

วันที ่2 กันยายน 2565 โรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั

รวมกับโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน

ปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 และ 6 โดยมีคุณครูวรินทร รอดเขียว 

เปนผูรับผิดชอบและประสานงาน

ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

กิจกรรมรับบริจาคของใชที่จําเปนเพ�อสงมอบใหกับบานพักผูสูงอายุ

รวมกับโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน

ปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 และ 6 โดยมีคุณครูวรินทร รอดเขียว 

เปนผูรับผิดชอบและประสานงาน

รวมกับโรงพยาบาลบานโปง จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน

ปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 และ 6 โดยมีคุณครูวรินทร รอดเขียว 

เปนผูรับผิดชอบและประสานงาน

ฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบและบาดทะยัก
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วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ชุมนุม สําหรับนักเรียนระดับช้ัน

ป.1 - ม.4 เพ�อมุงสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ผานกิจกรรมอันหลากหลาย สามารถสรางสรรคผลงานและ

นําเสนอ ตอยอดสูการประกอบอาชีพในอนาคต
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วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงงานอาชีพจาก

ภูมิปญญาทองถ่ินบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มุงสงเสริมใหนักเรียนเรียนรู

เพ�อรวมกันอนุรักษสืบสานและตอยอดศิลปวัฒนธรรมไทยจากภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการนําหลักการของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โครงงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
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มุงเตรียมความพรอมใหนกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาปที ่6

ในการเตรียมตวัสอบเขาสูร้ัวมหาวิทยาลยัปการศึกษา 2566 

ณ หองประชุมดอมินิก ซาวีโอ และหองประชุมเจียรวนนท

กิจกรรมชุมนุมวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
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บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปการศึกษา 2565บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปการศึกษา 2565

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เพ�อเสริมสรางความเปนพลเมืองดี

วิถีประชาธิปไตยสูความเปนพลเมืองโลก

หน�วยเลือกตั้งที่ 1

อาคารมารียอุปถัมภ ประถมศึกษาปที่ 5 - มัธยมศึกษาปที่ 2

หน�วยเลือกตั้งที่ 2

อาคารเซนตยอแซฟ มัธยมศึกษาปที่ 3 - 6

1.  นายอาภากร   คนชม  ม.6/1 ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

2.  นายปณชัย    เชื้ออภัย ม.6/2 รองประธานฯ

3.  นายวชิรวิทย   สุขโพธารมณ ม.4/1 คณะกรรมการ 

4.  นายโอชิริส    สุวรรณชีพ ม.5/2 คณะกรรมการ

5.  นายวุฒิเทพ   คําจู ม.5/2 คณะกรรมการ

6.  นายภูริภัทร   นิธิพงศไพศาล ม.5/6 คณะกรรมการ

7.  นายอภิรักษ   แดงสา ม.6/3 คณะกรรมการ

8.  นายปฤศฐะ   โชติวงศ ม.4/3 คณะกรรมการ

9.  นายรพัธ    เข็มทรัพย ม.4/1 คณะกรรมการ

10. นายพีรพงศ ชุมแสง ม.6/2 เลขานุการและคณะกรรมการ
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 ติดตามผลศึกษาตอ ม.6 รุน 73 

ปการศึกษา 2564

ที่ ช�อ – สกุล คณะ สถาบัน

1 นิษฐธนา แสงสวาง ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

2 ชยณัฐ ทองเวโรจน เทคนิคการสัตวแพทยสุขภาพสัตว สาขาวิชาพยาบาลสัตว ม.เกษตรศาสตร (บางเขน)

3 ตรีภูมิ คงครองสมัย วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร 

ม.ศิลปากร

4 ณัฐชนน วิริยะทรัพย อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

5 ภูมินท บุณฑริกมาศ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

(ทุน 1 ป จ.ราชบุรี)

6 ปรเมศวร ครเอี่ยม ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ�อ

อุตสาหกรรม 

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

7 ปกรณเกียรติ แซเฮง วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

8 ปกรณธรรม แซเฮง วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงขาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

9 ปพนพัชร บรรยงคนันท แพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร

10 อัศวยุช ภัสสรพิมลวงศ เกษตรกําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

11 ศุภณัฐ ศิริวรศิลป วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรม

ปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร

ม.ศิลปากร

12 ตอพงศ กิจจานุลักษ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

13 กฤษณพงศ ฐิตยานุวัฒน วิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติประยุกต และการวิเคราะหขอมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

14 ภาวิน วอนเพียร อักษรศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร

15 ภูผา สมบัติศิริ วิทยาศาสตรเคร�องสําอาง สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม ม.แมฟาหลวง

16 ปฏิพัทธ แยมกระจาง อุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

17 กิตติพงษ เลิศเบญจกรณ เกษตรกําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

18 ฐาปนพงศ มณีวรรณ การจัดการ สาขาวิชาการบัญชี ม.แมฟาหลวง

19 ณัฐกิตติ์ แสนสม เศรษฐศาสตร ม.แมฟาหลวง

20 ไทพัฒน ทองคํา วิทยาศาสตร สาขาวิชาสถิติ ม.เกษตรศาสตร (บางเขน)

21 ธนากร สามงามนุ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ม.แมฟาหลวง

22 ปณณวิชญ ลออิสระตระกูล วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบเกม ม.ศิลปากร

23 พงศอมร กาญจนอภิรักษ แพทยศาสตร (โครงการผลิตแพทยเพ�อชาวชนบท จ.กาญจนบุรี) ม.มหิดล

24 ภูเบศ ตั้งวงค นิติศาสตร ม.รามคําแหง

25 วีรวัฒน ปนิชิจิวาสันต วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ม.เกษตรศาสตร (ศรีราชา)

26 ฬ�ญาพล ปฐมสุริยะพร ดุริยางคศาสตร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (ทุน)

27 จิรายุ แดงกลับ นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ

28 ศิรชัช กัลยาวัสถ วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิศวกรรมเคมี

ม.ศิลปากร

29 สุทธิวัฒน เอี่ยมอุตสาหะ วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร�องกล

ม.ศิลปากร

30 อิทธิพัทธ สุภณิดาเมธัส วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

ม.ศิลปากร

31 ณัฐกิตติ์ คูหามณีรัตน วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

 ติดตามผลศึกษาตอ ม.6 รุน 73 

ปการศึกษา 2564

ที่ ช�อ – สกุล คณะ สถาบัน
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 ติดตามผลศึกษาตอ ม.6 รุน 73 

ปการศึกษา 2564

ที่ ช�อ – สกุล คณะ สถาบัน

32 ณัฐพงศ เตชะเลิศกมล ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

33 วรเดช ทองรอยยศ บัญชี ม.กรุงเทพ

34 วรเมธ หอมจันทรา วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส 

ม.ศิลปากร

35 วีรภัทร คงมั่น วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส

ม.ศิลปากร

36 อนพัทย มหาโยธา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ม.รังสิต (ทุนการศึกษา 50 เปอรเซ็นต)

37 พิสุทธิ์ สวางงาม วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ�อธุรกิจ ม.ศิลปากร (สารสนเทศเพชรบุรี)

38 ปวริศร เตนากุล วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

39 สรวิชญ ธัญปรียารักษ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ม.แมฟาหลวง

40 มณฑล สาลี วิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีสุรนารี

41 ธนภัทร หลีลวน วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ม.ศิลปากร

42 อภิสิทธิ์ ใจมั่น วิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

43 มนพัทธ ผูกฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ม.แมฟาหลวง

44 ณปภัช จิระเสวีกุล วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ม.แมฟาหลวง

45 ธีรเมธ แกวเทพ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ม.แมฟาหลวง

46 ธนพ วงศเจริญชัยชนะ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคร�องกล ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

47 สรรเพชญ ไพศาลภาณุมาศ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการบิน ม.แมฟาหลวง

48 ธนภัทร ลังกาแกม วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ม.ศิลปากร

49 นภัสกร สิทธิกาญจนากร เกษตรกําแพงแสน สาขาวิชาสัตวศาสตร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

50 นฤดล สมพงษ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ม.แมฟาหลวง

51 ปฏิภาณ จุลปาน บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

52 ภูผา ถาวร สังคมศาสตร ม.เกษตรศาสตร (บางเขน)

53 กฤตนัน ธุวสถิตย วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ม.แมโจ

54 นนทภพ มะเอียง วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

55 วิทวัส บัวบาน วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร ม.แมฟาหลวง

56 สุภวรรษ แสนสุข วิทยาศาสตร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.แมฟาหลวง

57 กลวัชร อินทนู เกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตรและอุตสาหกรรม ม.เกษตรศาสตร (บางเขน)

58 ชยานนท รัชตวัฒนธนกุล เกษตรกําแพงแสน สาขาวิชาพืชสวน ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

59 ธรรมรัตน เซี่ยงจง วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ม.แมฟาหลวง

60 บรรณวิทย ทาผา นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ

61 พงศกร วัฒนชัยผดุงชีพ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

62 พงศธร วัฒนชัยผดุงชีพ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

63 เตชินต แจงคํา ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

64 ชานน อุณหะจิรังรักษ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

65 นวพรรษ ไพศาลนันทน วิศวกรรมศาสตร ม.ศรีปทุม
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66 ธนภัทร รุงเรือง วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

67 ชินพัฒน ตรียาวุฒิวาทย ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

68 ทัศนัย ทรัพยเย็น ศึกษาศาสตร สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอม ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

69 ศิรชัช พิษณุไวศยวาท มนุษยศาสตร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

70 ศุภเดช พัดช�น วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

71 ภูดิศ สุขสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

ม.ศิลปากร

72 เมธัส สิงหทอง รอศึกษาตอ -

73 วรากร อิ่มลา วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาหุนยนต 

และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง (ชุมพร)

74 ภูตะวัน ถิรมงคล วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ม.ศิลปากร

75 วิวัฒนา ลอทองกูล วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ม.ราชภัฏนครปฐม

76 ฐิติกร แกวศิริ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน สถาบันการบินพลเรือน

77 ภูมิพัฒน ทองสุทธิรุจินพ วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส

ม.ศิลปากร

78 บัญชา เพียงนั้น วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาหุนยนต 

และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง (ชุมพร)

79 จิรายุ นิรันตสุข วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา

พระนครเหนือ

80 ชาญชัย บํารุงรักษ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

สาขาวิชาการจัดการอีสปอรต 

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

81 ภัทรวรรธน ยอดสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

82 ศุภกร คุมมณี ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

83 กฤตธี โงวสุวรรณ รอศึกษาตอ -

84 ณัฐพล สวยดี วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ม.ศิลปากร

85 ธนกร อวมพยัค รอศึกษาตอ -

86 ปยวัฒน โรจนธรรมเจริญ วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร�องกล 

ม.ศิลปากร

87 วิสิฏฐา สุภารัตน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาจุลชีววิทยา ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

88 สิรภพ วรรณสูตร รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ม.แมโจ (เชียงใหม)

89 นฤเบศ โพธิสาเกษ นิเทศศาสตร ม.รังสิต

90 ปฏิพัทธ บุญจองรัตน เศรษฐศาสตร ม.แมโจ (เชียงใหม)

91 ภาสกร พยัตตระกูล มนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

92 ศักดิ์สิทธิ์ชัย จันทรนอย รอศึกษาตอ -

93 ณัฐฏวนัส ปภาดาตระกูล ครุศาสตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

(เชียงใหม)

94 สิทธินนท กองตระกูลดี มนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
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95 วีรชาติ กองทุนดี มนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

96 วีรเดช กอดวิเชียร มนุษยศาสตร สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม

97 เกียรติภูมิ แกวมังกร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

98 ณัฐวุฒิ แซลี เกษตร สาขาวิชาพืชสวน ม.แมโจ (เชียงใหม)

99 จตุรพร เจริญสุข บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ม.กรุงเทพธนบุรี

100 ภัทรพล อองาม วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

101 มณฑล หอมยา ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

102 ธนกร หนูหอม มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร สาขาวิชาดนตรีศึกษา ม.ราชภัฎนครปฐม

103 สุทธิพนธ รัตนะ การบริการและการทองเที่ยว สาขาวิชาการทองเที่ยว ม.สงขลานครินทร (ภูเก็ต)

104 พีรกานต พวงมาลี บัญชี ม.กรุงเทพธนบุรี

105 ธนบูรณ ปญจมาส ศึกษาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ม.ศิลปากร

106 ชนนนัทธ ขําสุข บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

107 ภูวไนย ฤกษสกุลชัย วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

108 ชัยธนวัฒน คําฮั้ว สารสนเทศและการส�อสาร สาขาวิชาส�อสารดิจิทัล ม.แมโจ (เชียงใหม)

109 จิรายุ การอํานวย บริหารธุรกิจ ม.รังสิต

110 ภคิน อนุศักดิ์ชัยกุล พาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ 

และโลจิสติกสทางทะเล

ม.เกษตรศาสตร (ศรีราชา)

111 ธนันพัชร หวยหงษทอง วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา

เทคโนโลยีการอาหาร

ม.ศิลปากร

112 ภูมิรพี ศุภนิกร รอศึกษาตอ -

113 เจตนิพิฐ จินตนาธัญชาติ ไมศึกษาตอ -

114 ธรรมนาถ เฉลิมศักดิ์ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบ

อาหาร

วิทยาลัยดุสิตธานี

115 รัฐติ์ชัย บุญมี ประกอบอาชีพ -

116 ศิวัช แกมเกตุ ชางยนต โรงเรียนกรมทหารชาง จ.ราชบุรี

117 ภานุพันธุ สุขสําราญ เกษตรกําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

118 ชยาวัฒน สินสมบูรณทอง วิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสาหการ 

ม.ศิลปากร

119 ธนวิชญ บัวบาล วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

120 อภิสิทธิ์ ทรัพยประมูล วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยรังสิต

121 พีรพัฒน จินดาวงษ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

122 กฤติน โพธิ์สุวรรณ วิทยาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวการแพทย ม.รังสิต (ทุนการศึกษา 50 %)

123 จารุวัฒน พึ่งไทย วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ ม.ศิลปากร (สารสนเทศเพชรบุรี)

124 จิรานุทัฒน แตงโสภา รอศึกษาตอ -

125 ทักษดนัย เสาะหายิ่ง รัฐศาสตร ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

126 ธนภัทร สวางเนตร วิทยาศาสตรการกีฬา ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

127 นราธาน ศรีไทย มนุษยศาสตร  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ม.ราชภัฏจันทรเกษม

128 รัชพล ผิวสําลี วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ�อการออกแบบเกม ม.ศิลปากร (สารสนเทศเพชรบุรี)
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129 วโรดม อวิคุณประเสริฐ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

130 รัชกฤช แยมธนากูล กายภาพบําบัด ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

131 วิชิต ซิม เกษตรกําแพงแสน ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

132 นิลพัฒน สุทธิภูมิ วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด ม.ราชภัฏนครปฐม

133 นิธิกิตติ์ มีกอง นิเทศศาสตร ม.กรุงเทพ

134 คณวัฒน มั่นหมาย เกษตรกําแพงแสน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

135 สุเมธ เย็นนุม ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

136 ชลสิทธิ์ จิตเจนสุวรรณ วิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ�อการส�อสาร

แอนิเมชั่น

ม.ศิลปากร

137 มีโชคดี ชูชัย เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางนํ้า ม.แมโจ (เชียงใหม)

138 อนุชิต ดีเลิศ วิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

139 เอกราช หยาดคํา นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก

140 คุณานนท สรณสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร ม.ราชภัฏนครปฐม

141 ภาณุพงศ เย็นสบาย ครุศาสตร สาขาวิชาประถมศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม

142 วีระชัย กลั่นขํา ประกอบอาชีพ -

143 ธนนริศร  นนทารักษวิกรณ ไมศึกษาตอ -

144 ธนพล พลอยพลาย ศิลปกรรมศาสตร สาชาวิชาออกแบบอัญมณีและเคร�องประดับ ม.บูรพา (จันทบุรี)

145 ชลิต ศิลปสมบูรณ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต ม.ราชภัฏนครปฐม

146 ชาคริต มะยม รัฐศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ม.กรุงเทพธนบุรี

147 ธีรพันธ จันทรวิจิตรกุล มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต ม.ราชภัฏนครปฐม

148 อัณณ อุนาภีร เทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ ม.สวนดุสิต

149 พงศธร ปอมเมือง รอศึกษาตอ -

150 ธนดล จอยเจริญ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต ม.ราชภัฏนครปฐม

151 จิรพัฒน วองประเสริฐ มนุษยศาสตร  สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ม.ราชภัฏจันทรเกษม

152 ศุภโชค เงินถาวรกุล ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาดุริยางคศาสตรสากล ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

153 จิรศักดิ์ บุญมี ไมศึกษาตอ -

154 อําพล คนอยู มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏนครปฐม

155 กฤษณะ ชมรัตน มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต ม.ราชภัฏนครปฐม

156 สรรเสริญ สาลีแกว วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการลงทุน ม.ราชภัฏนครปฐม

157 ปฏิพัทธิ์ สวนไมงาม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ม.ราชภัฏนครปฐม

158 ธนิก สักกะวนิช ศิลปกรรมศาสตร สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

159 วสวัตติ์ กาญจนเรืองเดน ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

160 ณภัทร ศรีทองสุข ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

161 กัณฑอเนก ศิริทองเกษตร ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาการทองเที่ยวรวมสมัย ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

162 ธนธร ตันเจริญ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ�ออุตสาหกรรม 

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

163 ปยะพงศ ศรีโหมดสุข นักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก
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164 วิริทธิ์พล โอดเทิง ประกอบอาชีพ -

165 สิรวิชญ วันลา วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการตลาด ม.ราชภัฏนครปฐม

166 มนตกิจ ศรีพิมลปาณี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

167 ธนพล พิทยาวานิชย อุตสาหกรรมบริการ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

168 ธนาดุล ผิวออน มนุษยศาสตร และการจัดการการทองเที่ยว 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ม.กรุงเทพ

169 ณภัทร พึ่งฮั้ว มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต

ม.ราชภัฏนครปฐม

170 ธัชพล โรจนภิญโญสถิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร สาขาวิชา

นิเทศศาสตร

ม.ศิลปากร (เมืองทองธานี)

171 ภาวัต ภควัตชัย วิทยาลัยการบินและคมนาคม สาขาวิชาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม

172 ธนชล เฟ�องฟู มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต

ม.ราชภัฏนครปฐม

173 ภาสกร บัวทอง ดุริยางคศาสตร สาขาวิชาดนตรีแจส ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน)

174 เมธสมิทธ ยิ้มหริ่ม ดุริยางคศาสตร สาขาวิชาดนตรีแจส ม.ศิลปากร (ตลิ่งชัน)

175 ภูธเนศ กสิกิจเมธา ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาการโรงแรม และภัตตาคาร

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

176 ภูริพัตร พรมแสง ไมศึกษาตอ -

177 จิณณวัตร จนากร ศึกษาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ�อการศึกษา

และคอมพิวเตอร

ม.บูรพา

178 ธาดา ผลเรืองวิไลแสง วิทยาลัยโลจิสติกสและซัพพลายเซน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

179 ณฐพงศ สิทธิการ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาการโรงแรม และภัตตาคาร

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

180 ธนภัทร แดงหยวก มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ม.ราชภัฏนครปฐม

181 ชัชพล ตันบุญเสริม บริหารธุรกิจ สาขาการตลาดดิจิทัล ม.ธุรกิจบัณฑิตย

182 เวศศรุฒน ลิมปกาญจนัฒน รัฐศาสตร ม.รังสิต

183 สิริภาส จองประดิษฐ ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ�ออุตสาหกรรมและบริการ

ม.เกษตรศาสตร (กําแพงแสน)

184 วงศกร สุขศรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ ม.กรุงเทพ

185 รุจิภาส สุขหอม ชางกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก

186 พงศภัค พุทธา ศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร สาขาวิชาการตลาด ม.เกษตรศาสตร

187 จิรโรจน เพิ่มแสงสุวรรณ ศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.รังสิต

188 วีรภัทร ปราเปรม วิทยาศาสตรการกีฬา ม.ราชภัฏหมูบานจอมบึง

189 ชุติเดช ศรัทธาผล ศึกษาศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ม.ศิลปากร

 ติดตามผลศึกษาตอ ม.6 รุน 73 

ปการศึกษา 2564

ที่ ช�อ – สกุล คณะ สถาบัน

58



59

ประชุมจตุภาคีตอนรับคณะกรรมการใหม

เม�อวันอาทิตยที่ 12 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการจตุภาคี ไดมีการประชุม ครั้งที่ 1/2565 โอกาสนี้ ไดแสดงความยินดีตอนรับ

อธิการโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ซึ่งเขามารับตําแหน�งใหม คือ คุณพอยอหน ลิสซันดริน และเหรัญญิกคนใหม คือ ภราดาวรวุฒิ 

จิรสุจริตธรรม รวมทั้งตอนรับกรรมการใหม คือ 

 1.  นายมนัส  ใจเจน  ประธานสภาเทศบาลตําบลกระจับ

 2.  นายสุมิตร  ผิวงาม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนกระเบื้อง

 3.  นายชูเกียรติ  วงศพิทักษโรจน  นายกเทศบาลหวยกระบอก

 4.  นายนิรุจน  สุระเสียง  อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย/โคชฟุตบอลอาชีพ

 5.  นายกฤติเดช ประชานุกูล  ประธานกองประกวด นางแบบโลกประจําประเทศไทย 

    และมิสเตอรเวิลดไทยเเลนด 

 6.  นายภานุพงศ เงาะลําดวน  หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

    กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

    นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ ซึ่งเปนศิษยเกา

    ที่มีความสามารถมาชวยงานสมาคมศิษยเกา ตอไป

มอบทุนการศึกษา ปการศึกษา 2564

จตภุาค ีมอบทนุการศึกษาแกนกัเรียนโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลยั 

ในปการศึกษา 2564 ไดรับการสนบัสนนุจาก ดร.วัลลภ เจยีรวนนท

นายกสมาคมศิษยเกาสารสิทธิ์พิทยาลัย และนายกสมาคม

ผูปกครองและครูโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โดยไดมอบทุน

ทัง้หมด 44 ทนุ เปนจํานวนเงิน 52,800 บาท และทนุการศึกษา

สําหรับนักเรียนที่สอบ O-NET ไดคะแนนเต็ม จํานวน 2 ทุน 

เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท

ตอนรับอัคราธิการ

ตวัแทนคณะกรรมการสมาคมศษิยเกาสารสิทธิพิ์ทยาลยั

และชมรมครูผูสูงอายุโรงเรียนสารสิทธ์ิพิทยาลัย รวม

ตอนรับ Fr.Ángel Fernández Artime อัคราธิการ

คณะซาเลเซียน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน

บานสารสิทธิ์ฯ

มอบเจลแอลกอฮอล 

สมาคมศิษยเกาสารสิทธิ์พิทยาลัย สนับสนุนแอลกอฮอล 75% สําหรับ

ลางทําความสะอาดมือและ 95% สําหรับทําเจลแอลกอฮอล ใชในหองเรียน 

ใหแกโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย รวมจํานวน 850 ลิตร เปนเงิน 52,735 บาท



เตรียมการสรางขอสอบสมรรถนะกันเถอะ

(Preparation for Competency Test)

กอนเปดปการศึกษา 2565 บอรดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ไดชี้แจงวา “ยังไมมีมติใหใชหลักสูตรฐาน

สมรรถนะในโรงเรียน ตอรองนายกรัฐมนตรีฯ ดร.วิษณุ เครืองาม” นั้น “เปนเพียงการนําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองกับ

โรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรม แลวนําไปสูการปรับปรุงแกไขใชหลักสูตรและแนวทางการเรียนรูที่ดีขึ้น” 

การจัดการการศึกษาฐานสมรรถนะ ประกอบดวยการจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) 

การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ (Competency Based Learning and Teaching) และการประเมินฐานสมรรถนะ 

(Competency Based Assessment) กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวปฏบิตัใินการพัฒนาสมรรถนะสําหรับผูเรียนในระดบั

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ เพ�อใหผูเรียนบรรลุทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย (1) การประเมินการเรียนรู 

(Assessment for Learning) การประเมินเพ�อวินิจฉัยในการแกปญหาของผูเรียน โดยใชรูปแบบการประเมินเพ�อพัฒนา 

(Formative Assessment) (2) การประเมินขณะเรียนรู (Assessment while Learning) เพ�อชวยใหผูเรียนเกิดความตระหนัก

การเรียนรูของพวกเขา และชวยใหผูเรียนออกแบบการเรียนรูเพ�อการปรับปรุงตนเองอยางตอเน�อง เปนการใชรูปแบบการ

ประเมินเพ�อพัฒนาเชนกัน (Formative Assessment) และ (3) การประเมินผลลัพธท่ีเกิดจากการเรียนรู (Evaluation of 

Learning Outcomes) เปนการประเมินเพ�อตัดสิน ไมวาผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นจะบรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรหรือไม

ก็ตาม การประเมินผลนี้ใชเพ�อสรุปผลจากการเรียนรู (Summative Assessment) 

การประเมินสมรรถนะเปนการประเมินความสามารถและทักษะตางๆ ที่เกิดจากการเรียนรูของผูเรียน พฤติกรรมที่

ผูเรียนแสดงออกจะเก่ียวของกับความสามารถและทักษะตางๆ ท่ีครอบคลุมทั้งดานการคิดและการปฏิบัติ การประเมินนี้ตอง

กระทําอยางหลากหลาย เชน การประเมนิผูเรียนเปนรายบคุคลและเปนกลุม การประเมนิโดยผูเรียนประเมนิตนเอง การประเมนิ

โดยผูสอน ผูรวมงานหรือเพ�อน และผูเกี่ยวของ เพ�อใหผลที่ไดจากการประเมินครอบคลุมพฤติกรรมทุกดาน 

การประเมินสมรรถนะของผูเรียนทําได 2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินจากผลการตอบคําถามหรือปญหาตางๆ ดวย

ขอสอบแบบเขียนตอบ และ 2) การประเมินจากผลการปฏิบัติงานตางๆ หรือการประเมินตาม

สภาพจริงดวยแบบวัดการปฏิบัติ โดยใชเกณฑในการตัดสิน 

สรุปไดวา...

1. การประเมินฐานสมรรถนะสามารถวัดสมรรถนะของผูเรียนไดครบทุกมิติ (Total 

Dimensions) ทั้งในภาพรวม (Holistic View) และในการวิเคราะหรายละเอียดหรือรายดาน 

(Analytic View)

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะเปนความรวมมือของทุกฝาย ทั้งในสวนของ

ผูบริหาร ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน

3. หลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ และ

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะตองใชเวลาที่มากข้ึนหรือเพ่ิมข้ึนในการ

วางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Doing) การติดตาม (Checking) และปรับปรุงแกไขอยาง

สมํ่าเสมอ (Continuous Action) เพ�อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูอยางแทจริง
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