
	 สงัคมในปัจจบัุนมพ่ีอแม่จ�ำนวนไม่น้อยเลยทีไ่ม่สำมำรถจดัสมดลุชวีติส่วนตวั	กำรท�ำงำน	และกำรใช้เวลำท�ำกจิกรรมต่ำงๆ
กับลูก	สร้ำงควำมควำมกังวลให้ตนเองและรู้สึกผิดว่ำ	ตนเลี้ยงลูกได้ไม่ดีหรือไม่เต็มที่แต่ก็ไม่เคยคิดจะปรับเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้น	และ
บ่อยครัง้ทีพ่่อแม่เผลอตวั	เอำลกูตวัเองไปเปรยีบเทยีบกบัลกูคนอืน่ทัง้	ๆ 	ทีส่ภำพควำมเป็นอยูแ่ต่ละบ้ำนน้ันไม่เหมอืนกนั	จงึท�ำให้พ่อ

แม่ผลักดันลูกมำกเกินไปเพื่อชดเชยควำมรู้สึกเหล่ำนี้ด้วยกำรส่งลูกเรียนพิเศษหรือกำรติวเข้มทำงวิชำกำร	ซึ่งพบเห็นได้ตั้งแต่ระดับ

อนุบำล	ซึ่งกำรที่พ่อแม่ผลักดันลูกมำกเกินไปจนกลำยเป็นควำมกดดัน	จะท�ำให้ลูกเสียเวลำและเสียโอกำสในกำรฝึกพัฒนำกำรรอบ
ด้ำน	โดยเฉพำะทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรเรียนรู้	กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข
ถึงเวลำแล้วหรือยังที่ควรพิจำรณำอย่ำงจริงจังว่ำ	กำรมุ่งเน้นเลี้ยงลูกให้มีควำมฉลำด	เป็นอัจฉริยะ	หรือเป็นเลิศทำงวิชำกำร	ไม่ใช่

ค�ำตอบสุดท้ำยแห่งสูตรประกันควำมส�ำเร็จในชีวิตของเด็กทุกคน	 ในยุคปัจจุบันเด็กควรได้รับกำรเตรียมพื้นฐำนของกำรพัฒนำกำร

แบบควำมพร้อมรอบด้ำน	ทั้งร่ำงกำย	สติปัญญำ	อำรมณ์	และทักษะกำรใช้ชีวิตในสังคม	จำกข้อมูลที่น่ำวิตกอย่ำงหนึ่ง	พบว่ำ	เด็ก
ที่ไม่มั่นใจ	ไม่กล้ำแสดงออก	ส่วนใหญ่เกิดจำกพ่อแม่ดูแลอย่ำงใกล้ชิดจนเด็กขำดโอกำสในกำรฝึกท�ำสิ่งต่ำง	ๆ 	ด้วยตัวเองท่ำมกลำง
กำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัวและเวลำที่จ�ำกัด	และแม้แต่ปัญหำลูกมีสมำธิสั้น	พ่อแม่หลำยคนโทษว่ำเพรำะอุปกรณ์ทันสมัยต่ำง	ๆ	ที่ท�ำให้ลูกใจร้อน	รอไม่ได้	ในขณะ
ที่พ่อแม่ใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่ำงเร่งรีบและใช้อุปกรณ์เหล่ำนั้นเช่นกันจนเด็กซึมซับเป็นควำมเคยชินตั้งแต่ยังเล็ก

พ่อแม่คือศิลปินผู้สร้ำงโลกผ่ำนกำรเลี้ยงดูลูกที่ต้องใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์	เช่น	กำรใช้เวลำอยู่ร่วมกันอย่ำงมีคุณภำพ	สมควรแล้วหรือที่จะเห็นภำพของพ่อแม่และลูกนั่ง
อยู่ในห้องเดียวกันแต่ต่ำงคนต่ำงจ้องหน้ำคอมพิวเตอร์ของตนเองคนละมุม	 เรำลืมไปแล้วหรือเปล่ำว่ำ	 กำรกอด	 กำรสัมผัส	 เป็นกำรแสดงถึงควำมรักและควำมชื่นชม	

หำกเปิดใจให้กว้ำง	เรำจะพบว่ำ	ในสังคมปัจจุบัน	มีทั้งผู้บริหำรและผู้น�ำที่ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงมำกมำยในชีวิต	ทั้ง	ๆ	ที่พวกเขำเหล่ำนั้นไม่ได้มำจำกกำรสอบได้เป็น

อัจฉริยะทำงวิชำกำรหรือที่หนึ่งของห้อง	แต่มักเป็นคนที่มีควำมสำมำรถหลำกหลำย	ปรับตัวเข้ำหำกับคนได้ง่ำย	มีมนุษยสัมพันธ์ดี	แก้ปัญหำเก่ง	และรู้จักกำรวำงตัวที่
เหมำะสมกับกำลเทศะ	
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บาทหลวง ด�ารัส  ลิมาลัย
จิตตาธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ดร.สกุณา  น้อยมณีวรรณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

	 ทุก	ๆ 	เช้ำ	จะเห็นคุณพ่อคุณแม่หลำยต่อหลำยคนลงจำกรถ	แล้วอุ้มลูกน้อย	บ้ำงก็จูงมือลูกตัวเล็กนิดเดียว	ใบหน้ำยิ้ม
แย้มแจ่มใสกันทั้งพ่อแม่ลูก
	 ก่อนจำก	หลำยคนยงัหอมแก้มน้อย	ๆ 	ของลกูอย่ำงบรรจง	ท�ำแบบนีว้นัแล้ววนัเล่ำ	เดอืนแล้วเดอืนเล่ำ	ไม่รู้จักเบือ่หน่ำย 
	 คุณพ่อคุณแม่บำงคนกระซิบบอกลูกน้อยว่ำ	“พ่อและแม่ท�ำกับลูกอย่ำงนี้ทุกวัน	ทุกสัปดำห์	เมื่อพ่อและแม่แก่แล้ว	เดิน
ไปไหนไม่ไหวแล้ว	ลูกจะคอยจูงมือพ่อและแม่ได้ไหม	?”	“ได้ค่ะ”	“ได้ครับ”	บำงทีลูกพยักหน้ำรับรู้	คุณพ่อคุณแม่ก็ก้มลงหอมแก้ม
ลูกอีกครั้ง
	 กำรตอกย�้ำบ่อยๆ	ลูกจะจ�ำติดตัวไปจนถึงวันนั้น	วันที่พ่อและแม่แก่ชรำ	กลับเป็นเหมือนเด็กเล็ก	ๆ	ก็จักเห็นลูกของ
เรำ	ท�ำตำมที่เรำเคยสอนเตือนตอกย�้ำไว้
	 ถ้ำคุณพ่อคุณแม่ของเรำเวลำนี้แก่ชรำอย่ำงว่ำ	 เรำก็ควรปฏิบัติต่อท่ำน	 ให้ลูกน้อย	ๆ	ของเรำได้เห็น	จะได้จ�ำไว้เป็น
แบบอย่ำง	เมื่อถึงครำวของเรำบ้ำง
	 ขอพระเยซูเจ้ำ	พระแม่มำรี	ประทำนพรให้คุณพ่อคุณแม่	พร้อมทั้งลูก	ๆ	จงได้มีสุขภำพดี	แข็งแรง	และเป็นที่ชื่นใจ
ของครอบครัวทุก	ๆ	ครอบครัวเทอญ



ปฏิทินประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557
ตุลาคม 2557 / OCTOBER 2014

3	ต.ค.	57	 ครูต่ำงชำติส่งคะแนนและใบรำยงำนผลกำรเรียน
 ForeignTeachers Submission Of The English Exam 
  Results And report cards
4-19	ต.ค.	57	 ปิดเรียน	Mid	Term	Break
20	ต.ค.	57	 เปิดเรียนภำคเรียน	2	Students	Return	For	Semester	2 
23	ต.ค.	57	 วันปิยมหำรำช,	ตัวแทนครูเข้ำร่วม	Teacher	reps.
	 for	Chulalongkorn	Memorial	Day	(Holiday)
31	ต.ค.	57	 กิจกรรมวันฮัลโลวีน	Halloween	Activity
พฤศจิกายน 2557 / NOVEMBER 2014
4	พ.ย.	57	 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจอบรมให้ควำมรู้นักเรียนอนุบำล	1-3	
	 Police	officers’	visit	kindergarten	students
6	พ.ย.	57	 ฉลองนักบุญเซซีลีอำ	องค์อุปภัมภ์นักดนตรี	
	 วันลอยกระทง	Loy	Krathong	-	กิจกรรมลอยกระทง	
	 Loy	Krathong	Day	Activites
13-14	พ.ย.	57	 English	camp	Gr.5-12
		 Educational	trip	Gr.5-12
14	พ.ย.	57	 ทัศนศึกษำวัดขนอนหนังใหญ่	อนุบำล	3	Education	trip
	 Kindergarten	level	3
24-25	พ.ย.	57	 งำนมหกรรมวิชำกำรโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลรำชบุรี	 
	 รร.ดรุณำรำชบุรี	Academic	Day	at	Darunaratchaburi
27-29	พ.ย.	57	 เข้ำค่ำยลูกเสือ	ป.5	-	ม.3	Scout	camp	(Gr.5-9)	
ธันวาคม 2557/ DECEMBER 2014
1	ธ.ค.	57	 กิจกรรมวันเอดส์โลก	HIV’s	day	Activity
4	ธ.ค.	57	 จัดงำนวันพ่อ	National	Fathers’	Day	Activities	2014
5	ธ.ค.	57	 วันเฉลิมพระชนม์ฯ	H.M.The	King’s	Birthday	(Holiday)
	 ตวัแทนครเูข้ำร่วมวำงพำนพุม่ฯ	Teacher	reps.	for	honoring 
	 the	King
9	ธ.ค.	57	 ฉลองแม่พระ	 และนักบุญประจ�ำโรงเรียน	 Immaculate 
	 conception	of	Mary	(activity)
10	ธ.ค.	57	 วันรัฐธรรมนูญ	Constitution	Day	(Holiday)
17-18	ธ.ค.	57	 สอบกลำงภำคเรยีนที	่2/2557	(ภำคองักฤษ)	Second	Semester	 
	 Mid-Term	English	Exam	2/2014
18	ธ.ค.	57	 วันกตัญญูพระสังฆรำชยอห์นบอสโกปัญญำ	 กฤษเจริญ	 
	 (วันคล้ำยวันเกิด)
19	ธ.ค.	57	 ฉลองคริสต์มำสภำยในโรงเรียน	Christmas	Party
20	ธ.ค.	57-4	ม.ค.	58		หยุดเรียน	Christmas	and	New	Year	Break
              **ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

ร่วมแสดงความยินดี

รางวลัแห่งความภาคภมูใิจ

โรงเรยีนดรณุำรำชบุรวีเิทศศกึษำได้รบัเกยีรตบัิตรจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ	
กำรศึกษำเอกชน	แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน	(O-NET)	 
ปีกำรศกึษำ	2556	ระดบัประถมศกึษำปีที	่6	รวม	8	กลุม่สำระกำรเรยีนรู	้ระดบัเหรียญเงนิ	 
และระดับมัธยมศึกษำปีที่	3	รวม	8	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้	ระดับเหรียญทองแดง

เดก็หญิงอชริญำ	หนิแก้ว	นักเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที	่4/1	ได้รบัคดัเลอืกเข้ำโครงกำร 
พัฒนำอัฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์	ของ	สสวท.

เด็กหญิงจิดำภำ	แจ้วจิรำ	ได้รับรำงวัล	

เกียรติบัตร	 เหรียญทอง	 อันดับ	 1	 
กำรแข่งขนักำรอ่ำนออกเสยีงและจบัใจ
ควำมส�ำคัญ	ระดับชั้น	ป.4-6	

เด็กหญิงอำชิร์ญำณ์	 โสนุช	 ได้รับ
รำงวัล	 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง	

กำรแข่งขันเรียงควำม	 คัดลำยมือ	
ระดับชั้น	ป.1-3	

เ ด็ ก หญิ ง ฐิ ติ ก ำ น ต ์ 	 พ ร หมหมั ด 
ได ้รับรำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง 

กำรแข่งขันท่องอำขยำน	ท�ำนองเสนำะ	
ระดับชั้น	ป.1-3

	เด็กหญิงญำณิศำ	วัฒนำพิชิตชัย	ได้
รับรำงวัลเกียรติบัตร	เหรียญทองแดง	
กำรแข่งขันกำรเขียนเรียงควำม	 คัด

ลำยมือ	ระดับชั้น	ป.4-6	

เด็กหญิงอสมำ	 	จันทร์สวัสดิ์
เด็กหญิงกรวรรณ	 	อิ่มใจ
เด็กชำยกฤษฎีธ์		 	เอี่ยมสะอำด
ได้รับรำงวัล	 เกียรติบัตร	 เหรียญทอง	
กำรแข่งขันอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร	์
ประเภททีม	ระดับชั้น	ป.4-ป.6	

เด็กหญิงพิชญ ์ สินี	 จันทโรทัย	 ได ้รับ
รำงวัล	เกียรติบัตร	เหรียญทอง	อันดับ	1 
กำรแข่งขันกำรอ่ำนออกเสียงและจับใจ

ควำมส�ำคัญระดับชั้น	ป.1-3	

ผลการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ (เครอืข่ายที ่1)
งานศลิปหัตถกรรมนักเรยีนประถมศกึษาราชบรุ ีเขต 1 ประจ�าปี 2557 ระดบัก่อนประถมศกึษาและประถมศกึษา ณ โรงเรยีนวดัเขาวงั



เดก็หญงิฐติำภำ	ฤทธจินัทร์	ได้รบัรำงวลั	 
เกียรติบัตร	เหรียญเงิน	อันดับ	2	กำร
แข่งขันอัจฉริยภำพ	 ทำงคณิตศำสตร	์
ระดับชั้น	ป.4-6	

เด็กหญิงชโนชำ	ใหลตระกูล
เด็กหญิงรวิสรำ	แซ่เอี๊ยว
ได้รับรำงวัลเกยีรติบัตร	เหรียญทองแดง	
กำรแข่งขันกำรตอบปัญหำสุขศึกษำและ
พลศึกษำ	ประเภททีม	ระดับชั้น	ป.	1-6	

เด็กหญิงศุภำพิชญ์	ศิริทองนภำ	ได้รับ
รำงวัลเกียรติบัตร	 เหรียญเงิน	 กำร
แข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์	
ระดับชั้น	ป.4-6

เด็กหญิงธิษณำมดี	จันทร์ประดิษฐ์	ได้รับ
รำงวัลเกียรติบัตร	เหรียญทองแดง	กำร
แข่งขัน	(ทัศนศิลป์)	
วำดภำพระบำยสี	ระดับชั้น	ป.1-3	

เด็กชำยธนยศ	องค์พิสุทธิ์
เด็กหญิงปองพร	บุญสิริชูโต
ได ้รับรำงวัล	 เกียรติบัตรเหรียญ
ทองแดง	 กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์
ภำพด้วยกำรปะติด	ประเภททีม	ระดับ
ชั้น	ป.	4-6		

เด็กหญิงภำวิตำ	 จันทบุตร	 ได ้รับ
รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	 กำร
แข่งขันSpelling	Bee	ระดับชั้น	ป.1-3	

การแข่งขันประกวดขับขานประสานเสียง ศิลปะ(ดนตรี)  ทีม ป.1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
21.	เด็กหญิงปภำดำ		 ปำนปลั่ง
22.	เด็กหญิงณัฏฐณิชำ	 กองแก้ว
23.	เด็กหญิงศรัณย์พร		 ทำงทอง
24.	เด็กหญิงพิชชำภำ		 วรรณวีระ
25.	เด็กหญิงหทัยภัทร		 รักตประจิต
26.	เด็กหญิงสิริพิมพ์		 พิมพ์อัฐ
27.	เด็กหญิงปนัดดำ		 แสงประดับ
28.	เด็กหญิงภรณ์ชนก		 พิณนุวัตร
29.	เด็กชำยรัชพล		 น้อยเอก
30.	เด็กหญิงรชยำ		 อธิชลินทร
31.	เด็กหญิงพีรดำ		 จันทภูมิ
32.	เด็กหญิงพิชญำนิน		 เอี่ยมจ�ำรัส
33.	เด็กชำยกฤษณ		 คณำนุกูล
34.	เด็กหญิงธนพัชร์		 เลิศประเสริฐพันธ์
35.	เด็กหญิงอรัญญำ	พอลล่ำ	สุขัคคำนนท์
36.	เด็กหญิงปภำวี		 คล่องกำรยิง
37.	เด็กหญิงศศิประภำ		 เถียรสูงเนิน
38.	เด็กหญิงแอนนิต้ำ		 สัจจเทพ
39.	เด็กหญิงศุภิสรำ		 ปำนสุวรรณ์
40.	เด็กหญิงภัทรพร	 มะปัญญำ

1.	 เด็กหญิงกวินทรำ		 สุขนันทศักดิ์
2.	 เด็กหญิงวิชญำดำ	 ภูละมุล
3.	 เด็กหญิงณัฐณิชำ		 สังขะนันท์
4.	 เด็กหญิงวีรินทร์		 มำรักธรรม
5.	 เด็กหญิงวรัทสิริกุล		 แตงนวน
6.	 เด็กหญิงภำอุษำ		 จรรยำเมตตำกุล
7.	 เด็กหญิงดมิสำ		 คงคล้ำย
8.	 เด็กหญิงอยำ		 พลอำวุธ
9.	 เด็กหญิงวรินทร์พร		 เตชะสัตยำ
10.	เด็กหญิงอชิรญำ		 หินแก้ว
11.	เด็กหญิงดวงกมล		 ทองใบ
12.	เด็กหญิงธัญชนิต		 สมบัติไทย
13.	เด็กชำยณธสม		 อุทัยลำภทอง
14.	เด็กชำยณภัทร		 หงษ์สวัสดิ์
15.	เด็กชำยทินภัทร		 ธีระพนิดำ
16.	เด็กหญิงสำธิตำ		 ทรัพย์เกรียงไกร
17.	เด็กหญิงนันท์นภัส		 เศรษฐกูลวิชัย
18.	เด็กชำยชวินทร์		 ว่องไววรพงษ์
19.	เด็กชำยต่อลักษณ์		 ชุติชัยศักดำ
20.	เด็กชำยปริณ		 ชินภำณุวัฒน์

เด็กชายฐาปกรณ์ เติมเต็ม ชั้น ป.2/1 
	 ได้รบัรำงวลั	2	เหรยีญทองแดง	กำรแข่งขนั 
ว่ำยน�้ำ	ท่ำ	ฟรีสไตล์	50	เมตร	และ	25	เมตร	
ในกำรแข่งขันกีฬำ	นักเรียน	นักศึกษำ	ประจ�ำปี
กำรศึกษำ	2557
	 ได้รับรำงวัล	3	เหรียญทอง	4	เหรียญเงิน	 
2	 เหรียญทองแดง	 พร้อมถ้วยรำงวัลคะแนน
บุคคลยอดเยี่ยมอันดับท่ี	 6	 กำรแข่งขันว่ำยน�้ำ	
ซีโลอำม	แชมเปี้ยนชิพ	ครั้งที่	11

เดก็ชำยสริภพ	พุทธำนนท์	ได้รบัรำงวลั	
เกยีรตบิตัร	 เหรยีญทอง	 กำรแข่งขนั
อัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์	 ระดับ
ชั้น	ป.1-3	

เด็กหญิงศิระประภำ	 โพธิ์แก้ว	 ได้รับ
รำงวัลเกียรติบัตร	 เหรียญเงิน	 กำร
แข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์	
ระดับชั้น	ป.1-3	

เด็กหญิงอำคิรำ	ชีวยะพันธ์
เด็กชำยณธำรธรรม	หมื่นนำรำยณ์
ได้รบัรำงวัลเกยีรตบิตัร	เหรยีญเงนิ	กำร
แข่งขัน	 กำรสร้ำงภำพด้วยกำรปะติด	
ประเภททีม	ระดับชั้น	ป.	1-3	

เด็ กชำยธฤต	 องค ์พิ สุ ทธิ์ 	 ได ้ รั บ
รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	 กำร
แข่งขันSpelling	Bee	ระดับชั้น	ป.4-6	

เด็กหญิงวรฤทัย	หนูนันท์
เด็กหญิงปำนิสรำ	วนำศิริ
เดก็ชำยชนนิทร์	สวุรรณโชต	ิได้รบัรำงวลั
เกยีรตบิตัรเหรยีญเงนิ	กำรแข่งขนัป้ันดิน
น�้ำมัน	ประเภททีม	ระดับปฐมวัย	

เด็กหญิงปวริศำ	อำนุภำพบรรเจิด
เด็กชำยจิรำวุฒ	ลีลำเลิศ
เด็กหญิงแพรวำ	 เจียมตระกูล	 ได้รับ
รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง	
กำรแข่งขันกำรสร้ำงภำพด้วยกำรฉีก	 

ตัดปะ	 กระดำษ	 ประเภททีม	 ระดับ
ปฐมวัย	

เด็กชำยภพพิพัฒน์	 พักเนียม	 ได้รับ
รำงวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	 กำร
แข่งขันเดี่ยวระนำดเอก	 ระดับชั้น 
ป.1-6	

เด็กหญิงจิณัฐตำษ์	 ลิ้มติ้ว	 ได้รับรำงวัล
เกียรติบัตรเหรียญทอง	 กำรแข่งขันกำร
เล่ำนิทำนประกอบท่ำทำง



เด็กชายณรณ  สุพานิชวรภาชน์ ชั้น ป.2/2   
	 ได้รับรำงวัล	2	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	กำรแข่งขัน
ว่ำยน�ำ้	ท่ำกบ	50	เมตร	กรรเชยีง	50	เมตร	และฟรสีไตล์	25	เมตร	 
ในกำรแข่งขันกีฬำ	นักเรียน	นักศึกษำ	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2557

เด็กชายชวินทร์  ว่องไววรพงษ์ ชั้น ป.5/1
เด็กหญิงชมพูเนกข์  ว่องไววรพงษ์ ชั้น ป.3/1
เด็กหญิงอัญญรินทร์ ทรัพย์ส่งแสง  ชั้น ป.3/1
	 ได้รับรำงวัลเหรียญเงิน	กำรแข่งขันว่ำยน�้ำประเภททีม	ท่ำ
ฟรีสไตล์	 4X25	 เมตร	 ในกำรแข่งขันกีฬำ	 นักเรียน	 นักศึกษำ	
ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2557

เด็กชายคมณัฐ  สุพานิชวรภาชน์ ชั้น ป.3/1
	 ได้รับรำงวัล	3	เหรียญทองแดง	กำรแข่งขันว่ำยน�้ำ	ท่ำกบ	 
50	เมตร	กรรเชยีง	50	เมตร	และ	ฟรสีไตล์	25	เมตร	ในกำรแข่งขนั
กีฬำ	นักเรียน	นักศึกษำ	ประจ�ำปีกำรศึกษำ	2557	ได้รับรำงวัล	
3	เหรียญเงิน	5	เหรียญทองแดง	กำรแข่งขันว่ำยน�้ำ	ซีโลอำม 
แชมเปี้ยนชิพ	ครั้งที่	11

เด็กหญิงณภัทร  เจษฎากานต์  ชั้น ป.4/2    
	 ได้รับรำงวัล		1	 เหรียญทอง	1	 เหรียญเงิน	1	 เหรียญ
ทองแดง	กำรแข่งขนัว่ำยน�ำ้	ท่ำผเีสือ้	25	เมตร	ฟรสีไตล์	25	เมตร	 
และกบ	25	เมตร	ในกำรแข่งขันกีฬำ	นักเรียน	นักศึกษำ	ประจ�ำ
ปีกำรศึกษำ	2557

ภาพข่าวเล่าเรื่อง
1.	ภำพกิจกรรมทัศนศึกษำ	ณ	วิทยำลัยแพทยศำสตร์พระมงกุฎเกล้ำ	(Open	House)	เมื่อวันที่	9	
กรกฎำคม	2557	งำนนี้นักเรียนที่สนใจในคณะแพทยศำสตร์ได้รับควำมรู้	และควำมเข้ำใจในคณะนี้
มำกขึ้น	โดยได้รับกำรบรรยำยจำกพี่	ๆ	นักศึกษำตำมแต่ละสำขำอย่ำงครบถ้วน

2.	ท�ำบุญตักบำตร	–	แห่เทียนจ�ำน�ำพรรษำ	:	เมื่อวันที่	10	กรกฎำคม	2557	โรงเรียนดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำได้จัดให้นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง	
ได้ท�ำบุญตักบำตรร่วมกันในโอกำสวันเข้ำพรรษำ	โดยปีนี้เรำได้แห่เทียนพรรษำไปยังวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ)	จ.รำชบุรี	งำนนี้อิ่มบุญกัน
ทั่วจริงๆ	ครับ



3.	ตรวจสุขภำพนักเรียน	ปัญหำด้ำนสุขภำพอำจมีผลกระทบต่อกำรเรียนของนักเรียน	ดังนั้น

ทำงโรงเรียนจึงมีกำรตรวจสุขภำพนักเรียนเป็นประจ�ำ	โดยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข

4.	Education	Trips	ณ	ศูนย์วิจัยข้ำวรำชบุรี	ของน้องอนุบำล	2	และชั้นประถมศึกษำปีที่	1-2	เมื่อวันที่	21-22	กรกฎำคม	2557	งำนนี้น้อง

อนุบำลได้ลงมือปลูกข้ำว	หว่ำนข้ำว	ท�ำนำของจริงกันทุกคน	ใครอยำกรู้เรื่องข้ำวไปถำมน้องๆ	อนุบำล	1-2	ได้นะจ๊ะ



5.เมื่อวันที่	 29	กรกฎำคม	2557	ทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดำห์ภำษำไทย	 เพื่อส่งเสริม	และพัฒนำทักษะ
กำรพูด	อ่ำน	เขียน	กำรสื่อสำรภำษำไทยอย่ำงถูกต้อง	รวมถึงศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

6.	วันที่	2-3	สิงหำคม	2557	คณำจำรย์และนักศึกษำภำควิชำคณิตศำสตร์	คณะวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	จัด
กิจกรรมห้องเรียนธรรมชำติในค่ำย	Math	 Camp#1	 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่	 4-6	 โรงเรียนดรุณำรำชบุรีวิเทศศึกษำ	 เพื่อให้
นักเรียนได้รู้จักกำรสังเกต	กำรวิเครำะห์	และกำรเชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์กับสิ่งต่ำง	ๆ	รอบตัว



7.	พี่ๆ	ม.4-6	จัดกิจกรรม	Math	Day	ให้กับน้องๆ	ป.1-3	ให้รู้จักสังเกตุ	กำรเชื่อมโยง	ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์	กับสิ่งต่ำงๆ	รอบตัว

8.	วนัที	่8	สงิหำคม	2557	กจิกรรมวนัแม่แห่งชำต	ิเป็นภำพแห่งควำมรกั	ควำมอบอุน่ทีค่ณุแม่และคณุลูกมใีห้กัน	งำนนีท้ัง้คณุแม่	 
และคุณลูก	(รวมถึงคุณครูด้วย)	กลั้นน�้ำตำกันไม่ไหวเลยจริงๆ



เมื่อวันที่	27	-	29	สิงหำคม	2557	ทำงโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬำสี	D.R.W.S.	2014	:	เพื่อเสริมสร้ำงสุขภำพ
ที่แข็งแรง	ฝึกกำรมีน�้ำใจนักกีฬำ	รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย	งำนนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่ำน	ที่สนับสนุนกิจกรรม
ในครั้งนี้	ทั้งผู้ปกครอง	ครู	และนักเรียน	เต็มที่ไม่มีใครยอมใครกันจริงๆ	ครับ


