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เซนตดอมินิกสารออนไลนฉบับประจําปการศึกษา 2564 ได
รวบรวมกิจกรรม ความสามารถนักเรียน ตลอดจนผลการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 2564 รวมถึง
คุณครูที่เกษียณอายุ คุณครูที่ทํางานครบ 25 ป
เรายังมีความหวังวาปการศึกษาหนา 2565 นักเรียนทุกคนจะ
ไดมาเรียนพรอมกนทโรงเรย
มกันที่โรงเรียน ดวย
ดวยยมาตรการรั
ภาพที่พัฒนา
มาตรการรกกษาสุขภาพ
ควบคูไปกับระบบการศึ
บบกการศึกษายุคปปจจุบัน
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คุณพ่อ FERNÁNDEZ ARTIME Ángel อัคราธิการแห่งคณะ

ซาเลเซียนได้ให้คำ�ขวัญประจำ�ปี 2022 ไว้ว่า “Do all through
love, nothing through constraint.” คือการ “ทำ�ทุกอย่าง
ด้วยความรัก ไม่ทำ�อะไรทั้งสิ้นด้วยการฝืนใจ” อ้างอิงจากคำ�พูด
ของนักบุญฟรังซิสแห่งซาลส์ ซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่จะฉลองศตวรรษที่สคี่ รบ
รอบ 400 ปี (1622-2022) แห่งมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิส
แห่งซาลส์ (28 ธันวาคม 1622) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักปราชญ์
แห่งพระศาสนจักร
คุณพ่ออัคราธิการใช้คำ�ขวัญนี้สำ�หรับครอบครัวซาเลเซียนเพื่อ
ให้สอดคล้องกับชีวิตของท่านนักบุญฟรังซิสซึ่งท่านเป็นองค์อุปถัมภ์
ของคณะซาเลเซียน ชีวิตของท่านเป็นต้นธารที่มาของชีวิตซาเลเซียนของ
คุณพ่อบอสโก บิดาและผู้ตั้งคณะของเรา คุณพ่ออัคราธิการอยากให้
ทุกคนในครอบครัวซาเลเซียนสามารถตักตวงและนำ�มารำ�พึงไตร่ตรอง
ตลอดปีนี้ โดยเฉพาะเมื่อจะต้องเลือกรูปแบบการอบรม คุณพ่อบอสโก
มีความประทับใจอย่างลึกซึ้งในตัวของท่านนักบุญฟรังซิส ท่านนักบุญ
เป็นแรงบันดาลใจแท้จริงของคุณพ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่ท่าน
เป็นผู้อภิบาลแท้ เป็นอาจารย์แห่งความรัก เป็นผู้ทำ�งานที่ไม่รู้เหน็ด
รู้เหนื่อยเพื่อความรอดของวิญญาณ
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นี้ จึงต้องปรับรูปแบบ “วารสารของโรงเรียน
ประจำ�ปีการศึกษา 2564” ในรูปแบบดิจิตอลนี้เพื่อความสะดวก
และเหมาะสม เพื่อที่จะสื่อสารถึงกันระหว่างโรงเรียนและบ้าน

พ่อขอบคุณในนํ้าใจดีของคุณครูที่เกษียณอายุในปีการศึกษา
นี้ 2 ท่าน คือ ม.ปิยทัย โกศินานนท์ และ ม.ปิยะ บ่างสมบูรณ์ ซึ่งอุทิศ
ชีวิตการทำ�งานเพื่อเยาวชน พร้อมกันนี้พ่อขอส่งความปรารถนาดี
แด่คุณครูที่ทำ�งานด้วยความรักมั่นคงในโรงเรียนครบ 25 ปี จำ�นวน
10 ท่าน คือ ม.โกวิทย์ อยู่เวชวัฒนา ม.ปิยะ บ่างสมบูรณ์ ม.เทิดทัย
คนลํ้า ม.สุพรรณ ชารีโคตร ม.นิลรยา ภักตร์ผ่อง ม.ยุพาภรณ์ บุญพยุง
ม.อรัญญา เตชะวณิช ม.เอมอร เลิศรัตนศาสตร์ ม.อารดา วัชราภรณินทร์
และ ม.นิลวรรณ ณ สุนทร
พ่อขอนำ�ข้อคิดจากคำ�ขวัญของคุณพ่ออัคราธิการประจำ�ปีนี้
ที่สามารถเป็นข้อเตือนใจให้กับเราทุกคนเสมอไปในทุกครั้งว่า “ทำ�
ทุกอย่างทั้งสิ้นด้วยความรัก ไม่ทำ�อะไรทั้งสิ้นด้วยการฝืนใจ” เพื่อให้
นักเรียนทุกคนในฐานะผู้รับการอบรม และบิดามารดา ผู้ปกครอง
คุณครูทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้การอบรม จะได้มีความ
ปรารถนาอย่างแท้จริงในการ “ทำ�ทุกอย่างด้วยความรัก” บนเส้นทาง
ของการจัดการศึกษาอบรม ตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อบอสโก ด้วย
ปรัชญาการให้การศึกษาอบรมของเราที่ให้ความสำ�คัญกับ “หัวใจ”
ของเยาวชน ดังคำ�กล่าวของคุณพ่อบอสโกที่ว่า “การศึกษาอบรม
เป็นเรื่องของหัวใจ ท่านมีความเชื่อมั่นว่า ความไว้วางใจและท่าที
แห่งมิตรภาพที่จริงใจ ในบรรยากาศแบบ “ครอบครัว” คือสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเยาวชน” สิ่งนี้เองที่ทำ�ให้
เซนต์ดอมินิก ได้ก้าวมาถึงปีที่ 60 และจะก้าวต่อไปในอนาคตด้วย
ความมุ่งมั่นศรัทธา และด้วยความภาคภูมิใจในอุดมการณ์นี้สืบต่อไป.

(บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี 2564
้ ม.6 ปีการศึกษา 2563 (S.D. 52)
ของนักเรียนชัน
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ณฐรัฐ ไทรสาคร
คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ม.6/2

SD
52

SD
52

M.6/2

SD
52

M.6/2

ธัญ รังสีศิริกุล

ปรีชาพล ดํารงกิจกุลชัย

คณะกายภาพบําบัด
และเวชศาสตรการกีฬา
สาขากายภาพบําบัด
มหาวิทยาลัยรังสิต

SD
52

SD
52

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร
สาขาภูมิสถาปั ตยกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

SD
52

M.6/2

M.6/2

สักกพงษ ศุภพานิชย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการการทองเที่ยว
โรงแรม และอีเวนต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

SD
52

คณะวิทยาศาสตร
สาขาเคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

M.6/2

ธาม มณฑวรรณ

วชิรวิชญ ศรีพิชิต

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ ุ น

SD
52

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

SD
52

M.6/2

M.6/2

ธนดล พันเลิศรักษ

โหวย หมิง ลี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

M.6/2

ณัฐ บุญสิน

คณะสังคมศาสตร
สาขาการวิจัยสังคมวิทยา
เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาวัชร ระดมกิจ

SD
52

M.6/2

นิพิฐพนธ เจียง

SD
52

M.6/2

ศิริภูมิ จันนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล
งแวดลอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

SD
52

M.6/2

ทรงธรรม ธารากุลประทีป

M.6/2

ภัทร พัฒนานิธิ

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

SD
52

M.6/2

SD
52

M.6/2

คีตภัทร ชูรักษ
คณะวิทยาศาสตร
สาขาฟสิกสอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

SD
52

SD
52

M.6/2

M.6/2

ชินดนัย เอี่ยมยิ่งพานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภีรพัฒน หอมนาน
สํานักวิชานิติศาสตร
สาขานิติศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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ม.6/2

SD
52

SD
52

M.6/2

SD
52

M.6/2

ตรอง ไตรวุฒิ
คณะวิทยาศาสตร
จุ ลชีววิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

SD
52

M.6/2

ธนวรรธน ณ ลําปาง

M.6/2

คุณาสิน ชัยวงษวิบูลย

วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน แอนด
เอ็นเตอรเทนเมนต เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

วงศพัทธ ลิ้มเจริญพร

คณะการสรางเจาของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
สาขาการเป็ นเจาของธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ม.6/3

SD
52

SD
52

SD
52

M.6/3

M.6/3

กิตติศักดิ์ หวังอนันตสุขดี

สหวัสส ศิวเวทพิกุล

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร
Digital Engineering
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

SD
52

SD
52

M.6/3

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

M.6/3

นรุตม ชีพเจริญรัตน
คณะวิทยาศาสตร
สาขาเคมีวิศวกรรม
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

SD
52

M.6/3

ภูมิแผนดิน สินธุสุวรรณ

SD
52

M.6/3

M.6/3

นวพล ทรงอภิรัชต
คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขาออกแบบนิเทศศิลป
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ณัฐวัฒน หลิน
คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม
และเครื่องมือวัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

สิทธิชัย บุญสถิตธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขาศิลปะการแสดง
เอกการแสดงและกํากับการแสดง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

M.6/3

รัชเดช มหัตถนาพาณิช
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการและการเป็ น
ผูประกอบการนวัตกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
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ม.6/3

SD
52

M.6/3

ทฤนห กิตยารักษ

SD
52

SD
52

คณะเศรษฐศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

SD
52

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะสถาปั ตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สาขาสถาปั ตยกรรมภายใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ยศพงศ งามจิตสุขศรี

SD
52

SD
52

M.6/3

สรวิชญ แสนเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

ชลันธร ธารณาวัฒน

คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

คณะดนตรี
สาขา Music Entrepreneurship
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

SD
52

M.6/3

ชนาเมธ นวกิจวิบูลย
คณะเศรษฐศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตร
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

SD
52

M.6/3

SD
52

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
สาขาเกมและสื่อเชิงโตตอบ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

SD
52

M.6/3

M.6/3

ศตายุ ติรไพโรจน
คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
สาขาบริหารธุรกิจ
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

M.6/3

จิณณะ ยี่จอหอ

คณะดิจิทัลมีเดีย
และศิลปะภาพยนตร
สาขาสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อนัส ณ พิกุล

SD
52

M.6/3

จิรณัท เต็มสุวรรณพานิช

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

กรชาญชัย นามอภิชาติขจร

M.6/3

ภฤศ กิจโกศล

SD
52

M.6/3

SD
52

M.6/3

ธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ

M.6/3

SD
52

M.6/3

วสิษฐพล อารักษวาณิช

คณะอุตสาหกรรมอาหาร
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

M.6/3

SD
52

M.6/3

บูรพาวิช กันทะเส็น
คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(สหกิจศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ ุ น

SD
52

M.6/3

ศุภณัฐ เปรมปรี

ปฏลวัฒนก สงเสริมวิทิต

คณะสิ่งแวดล
งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีส่ิงแวดล
งแวดลอม
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

19
ม.6/3
SD
52

SD
52

M.6/3

M.6/3

ธิปก ลิ่มศิลา

ฐากูร กิจเจริญ

คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.6/4

SD
52

SD
52

M.6/4

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด

SD
52

SD
52

SD
52

M.6/4

พงศภัค จูฑะสมพากร

คณะดิจิทัลมีเดีย
และศิลปะภาพยนตร
สาขาภาพยนตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

SD
52

M.6/4

ณภัทร เกียรติจารุกุล

ชิษณุชา จันทรวิกูล

คณะมนุษยศาสตร
และการจัดการการทองเที่ยว
สาขาการจัดการธุรกิจสายการบิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิทยาลัยดุรย
ิ างคศิลป
สาขาดนตรีสมัยนิยม เอกกลองชุด
มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนกฤต อิศรามนัลยากุล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ ุ น

คณะเศรษฐศาสตร
และการลงทุน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

SD
52

M.6/4

ณธกร ณัฐดุรงค

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม
สาขาเกมและสื่อเชิงโตตอบ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

M.6/4

SD
52

M.6/4

ณัฐธนัน แกวมาก

SD
52

M.6/4

บัญชา เส็งกลิ่น

M.6/4

คณะเศรษฐศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

M.6/4

ธนวินท เกษตรสินธุ
คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขาศิลปะการแสดง
เอกการออกแบบเพื่อการแสดง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

ธนทัต จิรรุจิเรข
คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขาออกแบบทัศนศิลป
เอกการออกแบบเครื่องประดับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

M.6/4

M.6/4

กองพิสุทธ บุรวัชระไชย
คณะดิจิทัลมีเดีย
และศิลปะภาพยนตร
สาขาภาพยนตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภูรินท นรารัตนวงศ
คณะศิลปกรรมศาสตร
สาขานาฏศิลป สรางสรรคและ
การจัดการ เอกนาฏศิลป สากล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ม.6/4

SD
52

SD
52

M.6/4

SD
52

M.6/4

กองภพ ปานกลิ่นพุฒ

กฤษฏะ ทิพยสุขุม

คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

SD
52

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการผลิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

SD
52

M.6/4

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม
เอกการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ
และมัลติมีเดีย(หลักสูตร 2 ภาษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

ณัฐวุฒิ เอื้อรัตตกุล

SD
52

SD
52

อธิวัฒน ชื่นนอก
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

SD
52

M.6/4

คณะเศรษฐศาสตร นานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

ปุณยวีร แฝงพงษ

ณัฐวุฒิ แซลี้
คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

M.6/4

ศุภวิชญ จันทวงศ

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สหรัฐ สุขชัย

M.6/4

M.6/4

ภูมิ พิมพิพัฒน

คณะสังคมศาสตร
สาขาภูมิศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

M.6/4

คณะเทคโนโลยีอาหาร
สาขาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี

M.6/4

นลธวัช เอี่ยมวิศิษฎ

วชิรวิชญ ปยะพรมดี

M.6/4

SD
52

M.6/4

M.6/4

SD
52

M.6/4

ณัฐวัฒน อรุณรัตนพงษ

SD
52

M.6/4

คณะสังคมศาสตร
สาขาอาเซียนศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

SD
52

M.6/4

พีรวิชญ พิมลสิงห

ธนพล เกิดศรี

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาภาษาและการสื่อสาร
ระหวางวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร
สาขา Digital Content Creation
มหาวิทยาลัยรังสิต

ฐภณภพ พินธุโสภณ
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

M.6/4

ภัทรพงษ ไชยกูล
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี

ม.6/4

SD
52

M.6/4
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SD
52

M.6/4

ธนทัต ทองระคนธ

ณัฐชนน จันทรโสม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
สาขาภาษาและการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
สาขาคอมพิวเตอรเกมและอีสปอรต
มหาวิทยาลัยรังสิต

ม.6/5

SD
52

M.6/5

พงศภูเบศ สารินวงศ

SD
52

SD
52

เมธินทร พรหมเกตุแกว
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ ุ น

SD
52

M.6/5

SD
52

M.6/5

ธนกฤต ทิพยภัณฑ
คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน
สาขาสื่อศึกษา (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

SD
52

M.6/5

สรอัฑฒ แกวปานกัน

พชรดิษย พรรณรักษา

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
สาขาภาพยนตรและสื่อดิจิตอล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา
และการออกกําลังกาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน

M.6/4

อธิพันธ อารักษวาณิช

ณัฐนันท ปจฉิมพิหงษ

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการโลจิสติกส
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

SD
52

คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

SD
52

M.6/5

M.6/5

ธิติ ตันพิสุทธิ

คณะนิเทศศาสตร
สาขาการผลิตสื่อสรางสรรค
และบันเทิง
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด

M.6/5

SD
52

M.6/4

ธนกิจ ไตรประคอง

คณะอักษรศาสตร
สาขาอักษรศาสตร
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

SD
52

คณะการสรางเจาของธุรกิจ
และการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

SD
52

M.6/5

M.6/5

วุฒิพันธุ ตติวิวัฒนวรวุฒิ

ธนดล กัลยาณเมธี

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

รอศึกษาตอ

SD
52

M.6/5

M.6/5

ณภัทร กลางประพันธ
คณะนิเทศศาสตร
สาขา Innovative Media
Production
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศาสตราวุฒิ ประคองกลาง
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด
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ม.6/5

SD
52

SD
52

M.6/5

SD
52

M.6/5

ปุณณณัฐ สิมะสุวรรณรงค

อัครชัย ชัยฉิมพลี

คณะดิจิทัลมีเดีย
และศิลปะภาพยนตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

SD
52

SD
52

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
สาขาธุรกิจเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

M.6/5

รอศึกษาตอ

SD
52

ณภัทร ตรีสุคนธ

โชติพัฒน เผื่อนอุดม

คณะอักษรศาสตร
สาขาเอเชียศึกษา (โทเกาหลี)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะนิติศาสตร
สาขานิติศาสตร
จุ ฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

SD
52

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อภิลักษณ บุษบา

คณะสังคมศาสตร
สาขาการพัฒนาชุมชนเมือง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

M.6/5

ณัฏฐณนท งามไตรเลิศ

M.6/5

อนุภัทร ชัยพรแกว

SD
52

M.6/5

คณิตนันท มาลาศรี
คณะจิตรกรรม ประติมากรรม
และภาพพิมพ
สาขาทฤษฎีศิลป
มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเศรษฐศาสตร
สาขาเศรษฐศาสตรประยุกต
และธุรกิจเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

SD
52

M.6/5

วรินทร เลขาวิจิตร

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี

M.6/5

SD
52

M.6/5

ภูรินท เตชะไตรศร

คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

M.6/5

บรรณสรณ ธีรสวัสดิ์

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการเทคโนโลยี
เเละการปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภัทรดนัย ศานนิกรภาพ

SD
52

M.6/5

ชิษณุพงษ คชภักดี

M.6/5

เอกณัฐ สูจิฆระ

คณะบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

SD
52

M.6/5

SD
52

M.6/5

คณะวิศวกรรมศาสตร
และสถาปั ตยกรรมศาสตร
หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

SD
52

M.6/5

ณัฐภูมิ ตั้งพูลผล
คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ม.6/5

23

SD
52

SD
52

M.6/5

SD
52

M.6/5

ปยภัคร ตะเภาพงษ
คณะวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาธุรกิจวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร

SD
52

M.6/5

โฮเซ มิเกล เอ็ม เดียนเนรา
คณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

M.6/5

M.6/5

วัชรนันทน แสงนาทร
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร
วิทยาลัยดุสิตธานี

ชมะนันท จารุนันทลักษณ
คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

SD
52

M.6/5

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สาขาการจัดการโรงแรม
และการทองเที่ยว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กําแพงแสน

SD
52

SD
52

M.6/5

เคนโตะ โอกิ

สรัช ขุนทอง
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร
และการออกแบบ
สาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร (วิทยาลัยเพาะชาง)

SD
52

M.6/5

ปองภพ บุญพอจิต

อริฟ เบญญาวรรณ

คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสรางสรรค
สาขาผลิตภัณฑสรางสรรค
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

24

25

26

27

28

รองชนะเลิศวิทยาศาสตร์ออนไลน์
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงนักเรียน
เขาแขงขันกิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชนศูนยภาคกลาง
ประจําป 2564 ในรูปแบบออนไลน จัดโดยองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) รวมกับ สมาคมวิทยาศาสตรแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภและคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต โดยมีมาสเตอร
วทัญู ศรีทอง และมาสเตอรพรภวิษย เจตะวัฒนะ ควบคุมทีม
ระหวางวันเสารที่ 18 ถึงวันอาทิตยที่ 19 กันยายน 2564 ไดรับ
รางวัลดังนี้
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันตอบปญหาทาง
วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน เงินรางวัล 2,000 บาท
เกียรติบัตรและของที่ระลึก : ด.ช.ภัทรพล สูทุกทิศ ม.2/1 และ
ด.ช.ติณณภพ อัศวสัมฤทธิ์ ม.3/2
- รางวัลชมเชย การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับเกียรติบัตรและของที่ระลึก : นาย
ปฏิภาค จุลพลัง ม.6/1 และ นายอชิน เครื่องจันทร ม.5/1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแขงขันกระบวนการแก
ปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับเงิน
รางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึก : นายกฤตเมธ
ชางเผือก ม.6/1 และ นายธนภัทร รัตนวงศ ม.6/1

ภัทรพล

ติณณภพ

ปฏิภาค

อชิน

กฤตเมธ

ธนภัทร

กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือเลาดาโต ซี Laudato Si’
โรงเรียนเซนตดอมินิก ไดสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน
กิจกรรมลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 โดยใหนักเรียนเขา
รวมกิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือเลาดาโต ซี ปการศึกษา 2564 ใน
รูปแบบออนไลน (Laudato Si’ โลกคือบานที่เราอาศัยอยูรวม
กัน) ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565
นักเรียนไดบันทึกและรายงานกิจกรรมการดูแลรณรงครักษา
สิ่งแวดลอม และจัดสงผลงานในรูปแบบคลิปวีดิทัศน เชน การ
ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช วาดภาพธรรมชาติ ทําความ
สะอาดบาน ปลูกตนไม ฯลฯ เมื่อผานเกณฑจะไดรับวุฒิบัตร และ
วูดแบดจ ซึ่งกิจกรรม Laudato Si’ เปนกิจกรรมที่สอดคลองกับ
พระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาโลก บานที่เราอาศัยอยูรวมกัน จัดโดยสมาคมสโมสรลูก
เสือรัตนโกสินทร
ลูกเสือเลาดาโต ซี ปการศึกษา 2564 ไดรับความสนใจจากลูก
เสือเขารวมดังนี้
- ลูกเสือ ป.1-2 เขารวม 515 คน จาก 10 โรงเรียน ลูกเสือ
ป.3-4 เขารวม 459 คน จาก 14 โรงเรียน ลูกเสือ ป.5-6 เขารวม
317 คน จาก 11 โรงเรียน ลูกเสือ ม.1-3 เขารวม 466 คน จาก
12 โรงเรียน ลูกเสือ ม.4-6 เขารวม 8 คน จาก 2 โรงเรียน
- โรงเรียนเซนตดอมินิกสงนักเรียนเขารวมกิจกรรม Laudato
Si’ และผานเกณฑการประเมิน ป.1-2 จํานวน 130 คน ป.3-4
จํานวน 200 คน ป.5-6 จํานวน 164 คน และ ม.1-3 จํานวน 137
คน ทั้งนี้นักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิกผานเกณฑทั้งหมด 631 คน
(ผูผานเกณฑกิจกรรมนี้ 1,320 คน จาก 26 โรงเรียน)

ด.ช.ปณณทัตพงศ วงศธรคุณานนท ป.1/3 ไดรับถวยรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเทควันโด รุนอายุไมเกิน 6 ป
ประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว รูปแบบออนไลน THE BATTLE
CLIP POOMSAE 2021 เมื่อวันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564
และไดรับเหรียญทองแดง การแขงขันเทควันโด AYUTTHAYA
OPEN CHAMPIONSHIP 2021 รุนอายุไมเกิน 6 ป ประเภทพุมเซ
สายฟา ระหวางวันเสารที่ 4 ถึงวันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด.ช.ศุภวัฒน อินทรสุวรรณ ป.2/1 แขงขันกีฬาเทควันโด รุน
อายุ 7-8 ป ประเภทพุมเซเดี่ยว สายเขียว รูปแบบออนไลน ไดรับ
รางวัลดังนี้
- ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 DK TAEKWONDO VIRTUALPOOMSAE ONLINE 2021 เมื่อวันอาทิตยที่ 17 ตุลาคม
2564
- ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 THE BATTLE CLIP
POOMSAE 2021 เมื่อวันอาทิตยที่ 7 พฤศจิกายน 2564
- เกียรติบัตร และเหรียญเงิน BUENGKAN TAEKWONDO
POOMSAE ONLINE 2021 จัดโดยสํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบึงกาฬ รวมกับการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ
และชมรมเทควันโดจังหวัดบึงกาฬ ระหวางวันศุกรที่ 3 ถึงวัน
อาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2564
- เกียรติบัตร และเหรียญทอง “KHON KAEN POOMSAE
ONLINE OF THAILAND” จัดโดย สมาคมกีฬาแหงจังหวัด
ขอนแกน เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565
พร อ มกั น นี้ ไ ด รั บ ตํ า แหน ง ทู ต เยาวชนและวั ฒ นธรรมสยาม
จังหวัดนครศรีธรรมราช จากโครงการคัดเลือกเยาวชนตนแบบ
สืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อเปนสวนหนึ่งของประเทศ ในการสง
เสริมและสนับสนุนเยาวชนไทย ใหหันมาอนุรักษวัฒนธรรมไทย
และเปนสวนหนึ่งในการโปรโมตจังหวัด พื้นที่แหลงเศรษฐกิจที่
นาสนใจ เพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจไทยใหตางชาติและคนใน
ประเทศหันมาใชของไทยและรักในศิลปะและวัฒนธรรมไทย เมื่อ
วันศุกรที่ 18 กุมภาพันธ 2565

รองแชมป์เทควันโดออนไลน์

ปณณทัตพงศ

รองชนะเลิศเทควันโด และทูตเยาวชนฯ

ศุภวัฒน

รองชนะเลิศจักรยาน รุ่นไม่เกิน 10 ปี
ด.ช.ธยศ พรหมรักษ ป.1/4 เขารวมการแขงขันจักรยาน รุน
อายุไมเกิน 10 ปชาย ไดรับรางวัลดังนี้
- PUMPTRACK TOP-5 ชนะเลิศอันดับ 4 เมื่อวันอาทิตยที่
28 พฤศจิกายน 2564 ณ PALM SKATE PARK จ.นครนายก
- X’MAS SPEED RACE 2021 ชนะเลิศอันดับ 4 เมื่อวันเสาร
ที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ สนาม COCO BEACH SURFSKATE
จ.ชลบุรี
- จักรยาน BMX ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2565 ชิง
ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สะสมคะแนน สนามที่ 1 ใน
รูปแบบชีวิตวิถีใหม (NEW NORMAL) ไดรางวัลชนะเลิศอันดับ
ที่ 5 รุนอายุ 7 ปชาย ระหวางวันเสารที่ 29 ถึงวันอาทิตยที่ 30
มกราคม 2565 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ อบจ.ชัยนาท (เขาขยาย)
จ.ชัยนาท

ธยศ
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รองชนะเลิศ Yamaha Thailand Music Festival
ด.ช.กันตภณ อมรดิลกกุล ป.5/2 วง “Shocking wave” สาขา
โรงเรียนดนตรียามาฮา เดอะมอลล บางกะป ไดรับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 ประเภท Electone Team Talent รุนอายุไมเกิน 9
ป การแขงขัน Yamaha Thailand Music Festival 2020 จัดโดย
สถาบันดนตรียามาฮา (สยามกลการ) เมื่อวันเสารที่ 12 ธันวาคม
2563 ณ หอประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ โดย
มีการสงมอบรางวัลเมื่อวันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564

กันตภณ

ด.ช.ธนพัฒน ชวณิชย ป.6/5 แขงขันทางวิชาการไดรับรางวัล
ดังนี้
- ไดคะแนนเกินเกณฑมาตรฐาน และไดรับรางวัลประกาศนียบัตร
เหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ และเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program พ.ศ. 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จัดโดยสํานักงานโครงการสอบ
วัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รวมกับภาคีเครือขายโรงเรียน
ทั่วประเทศ วิชาภาษาอังกฤษทําคะแนนไดสูงเปนอันดับที่ 10 ของ
จังหวัดและภูมิภาค เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 ผานเขาสู
รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตยที่
30 มกราคม 2565
- แขงขัน Asian Science & Mathematics Olympiad for
Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) 2021 วิชา
วิทยาศาสตร ไดรับเหรียญเงิน และจะแขงขันเพื่อคัดเลือกเปนผู
แทนประเทศไทยในลําดับตอไป

เหรียญเงิน สวช. ASMOPSS

ธนพัฒน

ภาษาอังกฤษเหรียญทองแดง สวช.

ด.ช.วสุธนา ยาออม ป.6/5 ไดคะแนนเกินเกณฑมาตรฐาน
และไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program พ.ศ.
2564 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จัดโดยสํานักงานโครงการ
สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รวมกับภาคีเครือขาย
โรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

วสุธนา

วิทยาศาสตร์ เหรียญทองแดง สวช.
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ด.ช.กรวิชญ กัญมาศ ป.6/5 ไดคะแนนเกินเกณฑมาตรฐาน
และไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการแขงขันสอบวัดทักษะวิชาการ
ระดับชาติ (สวช.) National Academic Test Program พ.ศ.
2564 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด จัดโดยสํานักงานโครงการ
สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รวมกับภาคีเครือขาย
โรงเรียนทั่วประเทศ เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564

กรวิชญ

รองชนะเลิศแข่งขันภาษาจีน FRIENDSHIP CUP ครั้งที่ 12
การแขงขันภาษาจีน Online Friendship Cup ครั้งที่ 12
หัวขอ “รวมกันมุงสูอนาคต” จัดโดยสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากร
ไทย-จีน เครือขายการศึกษานานาชาติไทยจีน (iGET) SuperTest
(HSK Online) และโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ ระหวางวันจันทร
ที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2565
- สุนทรพจนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รองชนะ
เลิศอันดับ 1 : นายวศิน ไตรประคอง ม.4/2
- สุนทรพจนภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชมเชย :
ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ม.2/1
- อานเร็วภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชมเชย :
ด.ช.กัญจนนที สุวรรณคีรี ม.3/3
- ตอบปญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชมเชย : ด.ช.อนุ
ภัทร อุดม ม.3/3, ด.ช.ธนดล หาญกลา ม.3/3 และ ด.ช.ภัคพล
วารีเกษม ม.3/3

วศิน

ณัฏฐดนัย

กัญจนนที

อนุภทั ร

ธนดล

ภัคพล

รองแชมป์โววีนัม
นายศุภสัณห ธรรมจารี ม.5/2 ไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 พรอมเกียรติบัตร การแขงขันโววีนัมชิงชนะเลิศแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 2 (VOVINAM THAILAND 2021) ระหวาง
วันพุธที่ 22 ถึงวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2564 จัดโดยสมาคมกีฬา
โววีนัมแหงประเทศไทย ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรม
ราชานุคราะห จ.นาน

ศุภสัณห
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ชนะเลิศประกวดคลิปวีดิทัศน์กิจกรรมวันเด็ก

ด.ช.รวิชญชนน ซามูเอล มียิ่ง ป.6/4 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 10,000 บาท จากการประกวดคลิปวีดิทัศน หัวขอ
“เด็กดีออนไลน สรางสรรคสไตล ALL FROM HOME” กิจกรรม
วันเด็ก ประจําป 2565 แบบ NEW NORMAL เมื่อวันเสารที่ 8
มกราคม 2565 จัดโดย NC Group โครงการในเครือ “ทุกอยาง
เริ่มตนไดที่บาน ทั้งการชวยงานบาน ความรับผิดชอบตอหนาที่
กิจกรรมที่อยูบาน” โดยมีพิธีรับมอบ เมื่อวันศุกรที่ 14 มกราคม
2565 ณ บานฟากรีนเนอรี่ ทิวา ปนเกลา ดอนหวาย สาย 5

รวิชญชนน

ชมเชยตอบปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นายปฏิภาค จุลพลัง ม.6/1, นายธนภัทร รัตนวงศ ม.6/1
และ นายภูริวัจน ฤดีจรัสวัลย ม.6/1 ไดรับรางวัลชมเชย เกียรติ
บัตรและของที่ระลึก จากการแขงขันตอบปญหาคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร จัดโดยนักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นปที่ 1 Siriraj Mathematics and
Science Aptitude Test (SIMSAT) ผานระบบ ZOOM เมื่อวัน
เสารที่ 12 กุมภาพันธ 2565 ควบคุมทีมโดย ม.พรพิพัฒน วองวรา
การ และ ม.วทัญู ศรีทอง

ปฏิภาค

ธนภัทร

ภูรวิ จั น

ผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี
นายกองภพ มีนิล ม.5/1 ผานการคัดเลือกนักเรียนเขาโครงการ
โอลิมปกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ประจําป 2564 จากผูเขาสอบ
1,894 คน เพื่อเขารับการอบรมวิชาเคมีคายที่ 1 ระหวางวันอังคาร
ที่ 8 ถึงวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห
สิงหเสนี) จัดโดย มูลนิธิ สอวน. รวมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห สิงหเสนี) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
และคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง

กองภพ
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รองชนะเลิศตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สงนายกฤตเมธ ชางเผือก ม.6/1 และ
นายศุภกร พาเรโท โห ม.6/1 เขารวมการแขงขัน
ตอบปญหาเศรษฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจําป 2565 ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 5,000 บาท จัดโดย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เมื่อ
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

กฤตเมธ

ศุภกร

รองชนะเลิศการแข่งขัน BIKE TOUR DE THE ARMY 2022

นายศุภกร หอกคํา ม.5/3 ไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 3 รุนอายุไมเกิน 18 ปชาย การแขงขันจักรยาน ประเภท Racing
ระยะทาง 49 กิโลเมตร รายการ BIKE TOUR DE THE ARMY
2022 ปนจักรยานทองเที่ยวเชิงกีฬา จัดโดย การกีฬาแหงประเทศไทย
กองทัพบก และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ระหวางวัน
เสารที่ 26 ถึงวันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ 2565 ณ คายบุรฉัตร
จ.ราชบุรี

ศุภกร
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