
ฉบับที่ 4/2561  วันจันทร์ที่ 22 มกราคม  พ.ศ.2561

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) มอบของที่ระลึกเพื่อ

แสดงความยินดกัีบนายวรฒุม์ ผ่องภกัต์ นสิติชัน้ปีที ่1 สาขาวชิาศลิปศกึษา ในโอกาสได้รบัรางวลัชนะเลิศ

ประเภท อุดมศึกษา/ ปวส. จากการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ

พลังงานทดแทน ปีที่ 5 “มีพลังงาน มีความสุข” จัดโดยกระทรวงพลังงาน และได้ทุนไปศึกษาดูงาน 

ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ

ร่วมแสดงความยินดี 

คณบดีมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยนิดกีบั
“นายวรฒุม์ ผ่องภกัต์ นิสติชัน้ปีที ่1 สาขาวิชาศิลปศึกษา”  
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 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 รองคณบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์) หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร
และการสอน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรภี รุโจปการ) ผู้ช่วย
คณบดี (อาจารย์ ดร.รุ่งระวี สมะวรรธนะ) ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ 
เอกโยคยะ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ภาควชิาหลกัสูตรและการสอน และนสิิตคณะครศุาสตร์ ให้การ

ต้อนรับ Professor David Wood, Faculty of Arts & 
Humanities อาจารย์ผู้เชียวชาญจาก The University of 
Sheffield ประเทศอังกฤษ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ 
Applied Linguistics with TESOL, What is Intercultural 
Communication and What Does it Do? และ Psychology 
of Music – the Study of the Musical Mind เพื่อให้
ความรู้ทางด้านภาษา วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ ให้กับคณาจารย์ และนิสิต 

การบรรยาย ในหัวข้อ Applied Linguistics with TESOL,
What is Intercultural Communication and What Does it Do? 
และ Psychology of Music – the Study of the Musical Mind 
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 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา จัดสัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพใน

สถานศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 คร้ังที่ 3  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ศรีประเสริฐ ผู้อ�านวยการ

ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ร่วมพบและพูดคุยกับนิสิตเรื่องการเตรียมตัวสอบสอน จากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ 

“การเตรยีมความพร้อมส�าหรับการสอบบรรจคุรผููช่้วย” โดยมีครูผู้ช่วย ประกอบด้วย นางสาวพิมวดี มัลลิพรพิชัย นางสาวอัญ

ชิษฐา ว่องไวพิสิฐกุล และนางสาวรัตนาภรณ์ รังสิยานนท์ เป็นวิทยากร ด�าเนินการเสวนา อาจารย์กัมปนาท ไชยรัตน์ 

สัมมนานิสิตระหว่างฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3 
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การแข่งขนักฬีาสาธติสามคัคี คร้ังที ่42 “อนิทนลิเกมส์”
ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 ทัพนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คว้าชัยชนะพร้อมกับความภาคภูมิใจ ที่ได้รับเหรียญ

รางวัลมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 ในระดับประถมศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” 

ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คือ โรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 โดยนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สามารถคว้าเหรียญรางวัลแห่งชัยชนะมาได้รวมทั้งหมด            

99 เหรียญรางวัล อีกทั้งยังได้รับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น และโล่รางวัลผลคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาว่ายน�้าทุกรุ่นอายุในระดับ

ประถมศึกษา ได้แก่ 

 รางวัลเหรียญทอง     จ�านวน  35   เหรียญ

 เหรียญเงิน              จ�านวน  34   เหรียญ

 เหรียญทองแดง        จ�านวน  30   เหรียญ

 โล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น  จ�านวน  5  โล่รางวัล  

 โล่รางวัลคะแนนรวมจากการแข่งขันกีฬาว่ายน�้าในระดับประถมศึกษา  จ�านวน 5 โล่รางวัล
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 ซึ่งชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักกีฬาที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญปีใหม่ของพวก

เราชาวสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถมทุกคน เราได้เห็นพลังแห่งความสามัคคี ความต้ังใจ ความพยายาม และความอดทน อันเกิดจาก

การช่วยเหลือเติมเต็มกันและกันของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายฝึกซ้อมกีฬาที่มีการวางแผนฝึกซ้อมตลอดปี ซ่ึงในช่วงวันหยุดปี

ใหม่ บางชนิดกีฬาต่างเก็บตัวฝึกซ้อม เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน คือท�าทุกอย่างท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพ่ือช่ือเสียงที่

ดีของโรงเรียน รางวัลที่ได้รับในปีนี้มีจ�านวนเหรียญมากพอที่จะท�าให้เราภาคภูมิใจ และมีความสุข แต่เหนืออื่นสิ่งใดที่เราได้รับ

จากการแข่งขันครั้งนี้ คือ การได้เห็นมิตรภาพ ความร่วมแรงร่วมใจ และการให้อภัยกันระหว่างสถาบันทั้งนอกและในสนาม ซึ่ง

เป็นส่ิงที่ทุกคนยึดถือและให้ความส�าคัญสูงสุด สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการแข่งขันทุกครั้งที่เน้นเชื่อมความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบัน 
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 ทั้งนี้ “กีฬาสาธิตสามัคคี” ถือเป็นการแข่งขันกีฬา

นกัเรยีนรายการหนึง่ของประเทศไทยท่ีมช่ืีอเสยีงและจดัสบืเนือ่ง

มายาวนานในทุกปีจนถึงปีนี้นับเป็นปีที่ 42 แล้ว ที่เหล่าเด็กๆ 

และเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลายพัน

คนจากท่ัวประเทศจะเดินทางมารวมตัวกันเพ่ือแสดงพลังแห่ง

ความสามัคคีและความสามารถ เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬา 

เก็บเก่ียวประสบการณ์ชีวิตและร่วมแรงร่วมใจกันแสดงพลัง

ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายหลัก

ของการจัดการแข่งขัน คือ เชื่อมความสัมพันธ์และสานความ

สามัคคีในหมู่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าของ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ รวม 21 สถาบัน โดยในปีต่อไป โรงเรียนมัธยม

สาธิตมหาวิทยาลััยนเรศวรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 โดยใช้ชื่อว่า “เสลาเกมส์” 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะ

จัดการแข่งขันช่วงวันที่ 21 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
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รายช่ือนักกีฬาที่ได้รางวัลนักกีฬาดีเด่น
การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่  42  “อินทนิลเกมส์”

ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก�าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ระหว่างวันที่  18 – 24 ธันวาคม  พ.ศ. 2560   

ด.ช. เอกธรรม  สุคนธวิท ชั้น ป. 2/4

นักกีฬาว่ายน�้า (รุ่นอายุ 7 ปี)  

นักเรียนที่ได้รับรางวัล “นักกีฬาดีเด่น”

ด.ญ. พราวพรร  ธัญญะกิจไพศาล ชั้น ป. 2/2

นักกีฬาว่ายน�้า (รุ่นอายุ 7 ปี)
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ด.ช. ดรณ์  สว่างทรัพย์ ชั้น ป. 3/4

นักกีฬาหมากกระดาน  ประเภท:เอแม็ท 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล “นักกีฬาดีเด่น”

ด.ช. ชัยนันท์  จีระศิริ ชั้น ป. 5/4

นักกีฬาหมากกระดาน  ประเภท:หมากล้อม 2 สมัย

ด.ช. กิตติภัค  เอกมณีนิล ชั้น ป. 6/1

นักกีฬากอล์ฟ  2 สมัย
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ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

 เด็กชายปุณณะภัทร ตรีมาศ ป.5/5  และ เด็กชายปณตพล ตรีมาศ ป.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการ

ประกวดบทเพลง “เด็กไทยโตไปไม่โกง” ในโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจ�าปี 2560 อันซึ่งเป็นบทเพลง

รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

 และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นักเรียนยังได้ไปโชว์บทเพลงดังกล่าว ในวานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล           

(ประเทศไทย) ณ บูธมูลนิธิต่อต้านทุจริต ที่ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

เพลง “เด็กไทยโตไปไม่โกง”
ค�าร้อง/ท�านอง : เด็กชายปณตพล  ตรีมาศ

โปรดิวเซอร์ : อคิร วงษ์เซ็ง

ผู้ขับร้อง : เด็กชายปุณณะภัทร  ตรีมาศ
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นักเรียนได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น และรางวัลเด็กและเยาวชน

ที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 2561

 นกัเรียนโรงเรียนสาธติจุฬาฯ ฝ่ายประถม เข้ารับโล่รางวัลเดก็และเยาวชนดเีด่น ประจ�าปี 2561 จ�านวน 2 คน 

รวมทั้งรางวัลเด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านกีฬา จ�านวน 1 คน และด้านทักษะฝีมือ วิชาชีพ 

ประเภทบุคคล 1 คน และประเภททีม จ�านวน 3 ทีม จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 

ระหว่างเวลา 06.00 – 11.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 โดยมีรายชื่อนักเรียน ดังนี้

เด็กชายสิรวิชญ์  พิพิธธนาบรรพ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

เด็กหญิงกษม  สินธุภิญโญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/7

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2561
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เด็กชายณัฐพัชร์  ทรัพย์สมพล

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/4

เด็กหญิงมาหยา  บุญญาอรุณเนตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/7

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ด้านทักษะฝีมือ วิชาชีพ (ประเภทบุคคล)

 ด้านกีฬานันทนาการ
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นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ประเภททีมที่ 1

 1) เด็กชายจีรทีปต์ โฆษะวิสุทธิ์   ชั้น ป.5/7

 2) เด็กชายณัฏฐดนัย ปิณฑานนท์   ชั้น ป.5/1

 3) เด็กชายปัณณธร พินิจวงศ์วิทยา   ชั้น ป.5/4

 4) เด็กชายณฤชล ชินวัฒนกูล   ชั้น ป.5/6

ประเภททีมที่ 2

 1) เด็กหญิงจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 1

 2) เด็กหญิงสุพิชญาณ์ เหมรัญช์โรจน์  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 1

 3) เด็กชายกร  เหมรัญช์โรจน์  ชั้น ป.6/3

 4) เด็กกุลณัฏฐ์  โตวิกกัย  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 1

ประเภททีมที่ 3

 1) เด็กหญิงณิชมน สุภัทรเกียรติ  ศึกษาอยู่ระดับชั้น ม. 1

 2) เด็กชายศุภวิชญ์ วรรณดิลก  ชั้น ป.5/4

 3) เด็กชายสุภชีพ สหกิจรุ่งเรือง  ชั้น ป.5/4

 4) เด็กหญิงไอริณรยา โสตางกูร  ชั้น ป.5/4

ด้านทักษะฝีมือ วิชาชีพ (ประเภททีม)
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นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ได้เป็นตัวแทนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2561

เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 เด็กชายณัฐพัชร์  ทรัพย์สมพล  ชั้น ป.5/4 ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ของเด็กและเยาวชนที่น�า

ชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจ�าปี 2561 ที่ได้เข้าพบคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมทั้ง

ได้เข้าเยี่ยมชมห้องท�างานของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2561

 เดก็ชายสริวชิญ์ พิพธิธนาบรรพ์ ชัน้ ป.6/1 ได้รบัรางวลัเด็กดเีด่น จากสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช 

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
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โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

จัดโครงการ  “60 ปี  น�้าใจสาธิตจุฬาฯ”

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดกิจกรรมมอบ

ความรู้ ความสนุกสนาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2561 ภายใต้โครงการ “60 ปี น�้าใจสาธิตจุฬาฯ” 

ร่วมกับกรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

สังคมและจริยธรรม ตามวัย อันควร โดยมีคณาจารย์ นักเรียน นิสิตสาขาพลศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน

เก่าสาธิตจุฬาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม ณ กรมอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า ต�าบลแหลมฟ้าผ่า อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

จังหวัดสมุทรปราการ
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ประชาคมครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็ก และเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2561
จ�านวน 2 คน ได้แก่ 

นายวิสิษฐ์  จันทราภาพ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/6

เด็กชายปราบ  ศิริวัฒนอักษร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/7
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นักเรียนที่ได้รับรางวัลเด็ก และเยาวชนที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจ�าปี 2561

เด็กหญิงชนิศา  พร้อมพัฒนภักดี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/5

นายวริศ  จันทรานุวัฒน์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3

ด้านวิชาการ ประเภทบุคคล
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 คณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์

นางสาวนวพรรษ  พิษณุวงศ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2

ด้านศิลปะ และดนตรี ประเภททีม

ด้านกีฬา และนันทนาการ ประเภทบุคคล
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 เด็กหญิงรัตน์สร  ธนนันท์นาถินี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/4

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ  ประเภทบุคคล

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ประเภททีม
ทีมที่ 1 “ENERGY CONVERSION SYSTEM FOR TRAVELLER”

1)  ด.ช.ธิปก บวรรัตนารักษ์ ม.2/1

2)  ด.ช.ธีภพ สุทธิพิศาล ม.2/1

3)  ด.ญ.ปาณิศา รงคพิชญ์ ม.2/1

4)  ด.ญ.เจตนิพิฐ คุ้มคง ม.2/4
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ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ประเภททีม
ทีมที่ 2  “Tyne Oscillation Electric Generator”  

1)  นายศักย์ศรณ์  เรืองฐานุศักดิ์     ม.6/1

2)  นายธาดา  เอี่ยมจตุรภัทร        ม.6/2

3)  นายเจตวัฑฒน์  เกิดโภคทรัพย์   ม.6/2
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ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ประเภททีม
ทีมที่ 3  “CUD MRU”  

1) นายบุญฤทธิ์  เสรีศิริขจร ม. 4/1        2) นายพฤกษ์  มัธยมจันทร์     ม. 4/2
3) นายณภัทร  แพทยานันท์ ม. 3/2  (ปีการศึกษา 2560) 4) นายญาณภัทร  ปิยะนิลด�ารง   ม. 5/6 

ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ ประเภททีม
ทีมที่ 4  (เป็นผลงานชั้น ป.6 และยื่นผ่าน ร.ร. ประถม แต่ประกาศชื่อเป็น ร.ร. มัธยม)  

1)  เด็กหญิงปัณณา  อมรวิวัฒน์ ม. 1/6  2)  เด็กหญิงเพ็ญพิชา  วงศ์วนิชทวี ม. 1/2
3)  เด็กหญิงปณาลี  เดชะวัฒนไพศาล ม. 1/2  4)  เด็กหญิงณัฐพล  ประสิทธิ์ด�ารง ม. 1/5


