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Message From The Director

สารจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
       โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้ด�ำเนินโครงการหลักสูตรภาคภาษา
อังกฤษขึ้นในปี พ.ศ.2546 ณ ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 8  ในรอบปีที่ผ่านมาได้พัฒนาผู้เรียน
แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม  หลักสูตร และ การจัดการเรียนรู้ที่เอื้อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ส่งเสริมนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้   ให้แก่นักเรียน   ให้นักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม   ปลูกฝัง
ให้นักเรียนรักความเป็นไทย และนักเรียนสามารถก้าวไกลในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
การด�ำเนินการเพื่อให้นักเรียนมีประสิทธิภาพได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
อีกทัง้ ได้รบั ความอนุเคราะห์จากผูป้ กครองนักเรียน ผูม้ อี ปุ การคุณให้การสนับสนุนตลอดมา  
ก�ำลังใจทีท่ กุ ท่านมอบให้สง่ ผลให้คณะด�ำเนินการ คณะครูมงุ่ มัน่ พัฒนานักเรียนจนประสบ
ความส�ำเร็จทุกปี   ส�ำหรับนักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ซึ่งจะก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ต่อไป ครูขอฝากข้อความ “ท�ำให้เกิดความก้าวหน้า” พรวิภา ผู้แปล  จากหนังสือก้าว
ไปข้างหน้า ว่า...........
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“เมื่อจบจากชั้นอนุบาลเข้าสู่โรงเรียนประถม ท�ำให้เรารู้สึกว่าโตขึ้นมาก ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรา ได้ใส่เครื่องแบบใหม่รึ?
ไม่เลย มีอะไรมากกว่านั้นมาก เป็นเพราะร่างกายเราเติบโตขึ้น และความรู้เรา ก็เพิ่มขึ้น เรามีความก้าวหน้าขึ้นในทุกด้าน  
ตลอดชีวิตของเราก็เป็นเช่นนี้   เรามีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา และในแต่ละระดับขั้นใหม่ เช่น เมื่อจบจากชั้นอนุบาลขึ้นสู่
ชั้นประถมหรือจากโรงเรียนมัธยมสู่วิทยาลัย ความก้าวหน้าทางด้านความคิด และความประพฤติของเราเป็นหลักฐานที่ชัดเจนยิ่ง  
ภูเขาที่เราเห็นเมื่อ เราเป็นเด็กนั้น   ดูราวกับเนินเขาเล็กๆ ส�ำหรับเราในปัจจุบัน ไม่ใช่ภูเขาที่เปลี่ยนแปลงไป แต่เป็นเพราะ
ความคิดเห็นของเราที่เติบโตขึ้น  เราต้องไม่หวนกลับไปดูอดีต  แต่ต้องแสวงหาเพื่อเพิ่มพูนความคิดเห็น  และสติปัญญาของเรา
ไปอย่างต่อเนื่องนี้จะท�ำให้ชีวิตของเรามีความสุขขึ้นตลอดเวลา”
“Graduating from elementary school into junior high school makes us feel like we’ve grown up quite
a lot.   Is this because we get to wear new uniforms?  No, there’s much more to it than that! It’s because our
bodies are bigger and our knowledge has increased; we are making progress in every area. Our whole lives
are like this; we are constantly making progress.  At each new level - for instance, graduation from elementary
school to junior high, or from high school to college, progress in our ideas and our behavior is especially evident.
A mountain that we saw when we were young looks like a small hill to us today. It is not the mountain that
has changed, but rather our own vision that has grown. We must not turn back to look at the past, but must
continually seek to expand our vision and our wisdom. This will make our lives grow happier all the time.”
ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี และประสบความส�ำเร็จในการศึกษา
(นายวัชรินทร์  เวชสุวรรณ)

Message From The Director

สารจากรองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ผมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
English Program ทุกคนทีพ่ ยายามศึกษาจนส�ำเร็จในปีการศึกษา 2553 ขอให้นกั เรียนจงมีความ
เชื่อมั่นในตนเองที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพในอนาคต
ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความส�ำเร็จในชีวิต สมดังที่ปรารถนาทุกประการ
นายธนู    ไผ่ทอง
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานบริหารวิชาการ
เนื่องในโอกาสที่ลูก ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (E.P.) จะส�ำเร็จการศึกษาในปีนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มี
โอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์กับเจ้าของภาษา ซึ่งสามารถน�ำไปศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตามความถนัด และความต้องการต่อไปในอนาคต
ขออ�ำนวยพรคุณพระศรีรตั นตรัยจงดลบันดาลให้ลกู ๆ ทุกคนประสบความสุข ความ
ส�ำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา

ในทีส่ ดุ วันแห่งความปลืม้ ปิตแิ ละยินดี ทีท่ กุ คนรอคอยก็มาถึง ครูรสู้ กึ ยินดีและดีใจเป็นอย่าง
ยิง่ กับความส�ำเร็จในการเรียนของลูกๆ EP ในวันนี้ ต่อไปจะเป็นก้าวทีม่ แี ต่ความพร้อมความรุง่ โรจน์
ครูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงโปรดดลบันดาลให้ลูกๆEP
ทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ในด้านการเรียน การด�ำเนินชีวิต ตลอดไป
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นายธนพัฒน์    คงสุคนธ์
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานบริหารบุคคลและงบประมาณ

นางประนอม ศรีทอง
รองผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

นายสุรินทร์    ส�ำลี
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป
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ตลอดระยะเวลาที่ลูก ๆ  ทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหลักสูตร  English Program  
ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์   ลูก ๆ  คงได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจ
พัฒนาลูก ๆ   ทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ   มีคุณธรรมจริยธรรม   เป็นบุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  เมื่อเห็นลูก ๆ  จบการศึกษา  สามารถไปศึกษา
ต่อ  หรือประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจไว้ได้   คุณครูทุกคนที่ได้ดูแลลูก ๆ  รู้สึกมีความสุข  และ
ภาคภูมิใจ  เหมือนได้รับของขวัญอันล�้ำค่า
สุดท้ายนี้  ครูขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ดลบันดาลให้ลูก ๆ  
ทุกคน  ประสบความส�ำเร็จในสิ่งที่ลูก ๆ  หวังทุกประการ
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Message from the Head of the English Program
สารจากหัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
Hello Everybody,
Believe it or not, my administrative team and I have been with the English Program for 3 years
now - how time flies.   During these 3 years, we have seen a lot of changes (and hopefully,
improvements as well).  Some of the greatest changes we have experienced have come by way of the
curriculum we follow.
This year, we are very proud to report that Ratchaborikanukroh School has been chosen as
one of 500 government schools throughout Thailand to adopt the World Class Standard
Curriculum.  The decision to implement this new curriculum is based on the knowledge
that when Thailand joins the ASEAN Community in 2015, students must meet the world
standard agneed upon by all member countries in order to be able to compete in this new
economic and cultural paradigm.   

YEARBOOK 2011

For the new WCS Curriculum, four new subjects have been added to the 2008 Basic
Education Core Curriculum:  Global Education (GE), Theory of Knowledge (TOK), Extended
Essay (EE) and Creativity, Action and Service (CAS).  These subjects were chosen specifically
for the purposes of developing the students’ desirable characteristics, and in turn helping them mature into successful,
happy, citizens who contribute to the global society.
For the 2010-2011 academic year, only Matayoms 1 and 4 study under the new curriculum.  As they advance to M.2
and M.5 next year, they will continue to study under the new curriculum and the new students joining M.1 and M.4 will
join them.  By the third year, all students will be studying under the WCS curriculum.  For now, Matayoms 3 and 6
study the 2008 Basic Education Core Curriculum and the Matayoms 2 and 5 study the 2001 Basic Education Curriculum.
No matter what curriculum students are studying, our teachers are dedicated to helping them attain the highest goals
possible.
We are proud you have chosen to send your children to the English Program and thank you for your trust.

English Program Ratchaborikanukroh School
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I look forward to another year of working as a team with you the parents, our administrative staff and teachers and
students to making the English Program a success.
Thank you for all of your sent in EP.
Sincerely,

Kalayanee Reunthong
Head of the English Program

Message from the Head Assistants

สารจากรองหัวหน้าโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
To the 2010 Graduating M.6 and M.3 Students,

I would like to express my best wishes to all of you. I feel very proud to have been a
part of this chapter in your lives.  Know that it’s just the beginning of greater things
to come. Be patient! Be strong!  Be successful in whatever you choose to do next!
A.Piyanard Sawangsak
Head Assistant of Academic Affairs

Congratulations on finishing this stage of your education.  As you take your first steps outside of the E.P., remember
that you will encounter problems and challenges, they’re a part of life – when you meet them along the way, don’t
let them defeat you, face them head-on and when you have successfully come through the troubled times, you will be
stronger and can be proud of what your have accomplished.
น�ำมุ่งมั่น
น�ำช่วยเหลือเกื้อกูล
น�ำด�ำเนินเป็นแบบอย่าง
น�ำพาสู่ความเป็นธรรม
น�ำแสดงปฏิบัติให้เกิดคุณประโยชน์
น�ำมอบให้แก่ทุกคน
น�ำมุ่งมั่นเจริญส�ำเร็จเอย
ยิ่งต้องรักษาและให้ยิ่งดีมากกว่าเดิม
ต้องรู้แก้ไขมิใช่แก้ตัวไปวันวัน

ด้วยรักและปรารถนาดี  ครูพัลลภา  รัตนกุสุมภ์
A.Pallapa Rattanakusump
Head Assistant of EP Student Affairs
EP Business and Office Affairs.

A.Titinan Pratumnan
Head Assistant of EP Services,
EP Bursar and Evaluation Coordinator.

English Program Ratchaborikanukroh School

Congratulations to M. 3 and M. 6 students who are finishing
their studies this year.
I would like to wish all of you graduates success in furthering
your education and your life.
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มีความศรัทธา...
มีจิตกรุณา...
มีความเที่ยงตรง...
มีทัศนะที่ถูกต้อง...
มีความรู้ความสามารถ...
มีความรักบริสุทธิ์..
มีปณิธาน...
สิ่งที่ดี...
สิ่งที่ผิด...
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Meet Our N
A.Peter Anthony
Pritchard

Nationality: English
Date of Birth: 26 July 1962
Qualification:
 Bachelor of English from Sheffield Hallam
University, England
 TEFL Certificate from T.T.T.Language School,
Phuket, Thailand.
Subject :
English for Lower and Upper Secondary.
Social Studies (Geography) for Lower Secondary
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A.Romeo Terogo
Ordan, Jr.

Nationality: Filipino
Date of birth: 23 December, 1979
Qualification:  Bachelor in Secondary
Education major in Science
Angelicum College, Quezon City,
Philippines
Subjects:
Fundamental Mathematics for M.1 & M.3
Fundamental Science for M.2
Theory of Knowledge (ToK) for M.1

A.Duncan
Kuria Muturi

Nationality: Kenyan
Date of Birth: 16 March 1967
Qualifications:
 Bachelor of Science (Second Upper Division Honors)
from Moi University, Kenya
Subjects :
Lower and Upper Secondary Mathematics
Upper Secondary Biology

A.Suryaprakash
Gopinath

Nationality: Indian
Date of Birth: 10 April 1988
Qualifications:
 High School Diploma- Maine Department of Education, U.S.A
 Bachelor of Business Administration – Magadh
University
Subjects: Health, Arts and Physical Education.

New Teachers
A.Raffy
Calamba Salazar

Nationality: Filipino
Date of Birth: 12 March 1984
Qualifications:
 Bachelor of Secondary Education Major in General/
Physical Science
Subjects Taught: Upper Secondary Science (Physics)
Lower Secondary General Science

A.Wannapha
Phumpheng

Nationality: Thai
Date of Birth : 25 August 1985
Qualification :
 Bachelor of Art and Science in Business Chinese
(1st Honors) from Dhurakit Pundit University and
Xiamen Huaqiao University (China)
 Diploma Teaching Profession from Suansunantha
Rajabhat University
 Studies in College of International Educational and
Exchange of Tianjin Normal University From China
Subject : Chinese Language

English Program Ratchaborikanukroh School

Nationality : French
Date of Birth : 7 July 1949
Qualifications in France:
 Diplômé de l’École Professionnelle Supérieure
Informatique (E.P.S.I.) de Paris.  
( Diploma of the Higher Professional
School Computer Science (EPSI) in Paris)
 Diplomé de I.C.S. (Integrated Computer
Systems) de Paris, aux "Méthodes de Direction
Technique"
 (Diploma of the I.C.S (Integrated Computer
Systems) from Paris, at "Methods of Technical
Direction")
Subject: French Language

Nationality: Thai
Date of Birth : 23 July 1988
Qualifications :
 Bachelor of Liberal Art from Naresuan Phayao University
 Certificate Japanese Language Proficiency Test Level 3
Subject: Japanese
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A.Jean-Marie
BOESEL

A.Jiraporn  Intoon
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Meet Our Long A.Catherine
Robyn Trostle

Nationality: American
Date of Birth: 1 July 1954
Qualifications: Bachelor of English Education from Ashford University 2002
Subject: English , Extend Essay
Term of servicewith the E.P.: April 2003 – Present

A.Ram Levin
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Nationality: Israeli
Date of Birth : 9 July 1971
Qualifications:
 Bachelor of Science in Technological Education
(B.Sc.T.E) at Tel Aviv University, Israel.
 Currently enrolled in a Master of Science Program
in eLearning Methodology At Assumption University of
Thailand (ABAC) College of Internet Distance Education
(CIDE), International Program/ eLearning Mode.
Subject: Science for Lower Secondary
Computer for Lower and Upper Secondary
Created and maintain the EP website since 2006.
Term of service with the E.P.: 2005 – Present

A.Tanyarat
Kitudom
Nationality: Thailand
Date of Birth : 6 May 1970
Qualifications:
 Bachelor of Human Resource Management from
Suratthani Rajabhat University. (The second honor)
Subject: Japanese Language
Term of service with the E.P.:
May 2007 – Present

A.Shane Mackey
Nationality: Irish
Date of Birth: 7th February 1980
Qualifications:
 Bachelor of Engineering in Electronic Engineering
(with honours) from the Institute of Technology
Tallaght (2003), Ireland
 Masters in Online and Distance Education currently enrolled in an online master’s degree
in Online and Distance Education with the Open
University, U.K. (2009-to date)
Subjects: English, C.A.S.
Term of Service with the E.P.: 2005 – present

A.Beverlyn
R. Bernales
Nationality: Filipino
Date of Birth : 16 September 1983
Qualification:
 Bachelor of Science in Business Administration
 Bachelor of Science in Secondary
Education- In progress
Subjects:
 Health for Lower and Upper Secondary
 Home Economics for Lower Secondary (M.2)
 Art for Lower Secondary (M.1 & M.2)
Term of Service in E.P. :
From 2008 – present

- Term Teachers
A.Opas Horasit

A.Samuel Richard
Sembuya

Nationality: American
Date of Birth :
25 August 1967
Qualifications:
 TESOL Certificate Chichester College
Subject :
Social Science for Lower and Upper Secondary
English for Lower and Upper Secondary
Term of service with the E.P.:
2009 – Present

Nationality: Kenyan
Date of Birth : 25 October 1978
Qualifications:
 (Bsc. Math) from Moi University, Kenya.
(TEFL)Certificate from Text And Talk Academy,
Bangkok.
 Currently enrolled in a Master of Education
Program majoring in Curriculum and Instruction Med(CI) at Assumption University, Hua Mak
Subject:
Mathematics for Lower Secondary
Theory of Knowledge
Term of service with the E.P.:
2008 – Present

A.Jaruwan
Wijitwongwan
Nationality: Thai
Date of Birth : 6 March 1987
Qualifications:
 Bachelor of Science (Microbiology) from
Chiang Mai University
Subject:
Science (Biology) for Upper Secondary
Term of service with the E.P.: 2009 – Present

English Program Ratchaborikanukroh School

A.Thomas
H.M.Bird

A.David Waswa
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Nationality: Ugandan
Date of Birth : 22 August 1972
Qualifications:
 Bachelor of Business Administration from the National
University of Rwanda
 Diploma In Education for Secondary School
Subject:
-Science (Chemistry)for Upper Secondary
-Agriculture for Lower Secondary
-Economics for Lower Secondary
-Health Science for Lower Secondary
Term of service with the E.P.: 2008 – Present

Nationality: Thai
Date of Birth: 20 November 1973
Qualification:
 M.A. (Linguistics), B.A. (English),
Pali Grade 5
Subject: Buddhism
Term of service with the E.P.:
2003 – Present

9

To Our M.3 and M.6
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Hello there citizens of the world, I hope you will make good use
It is with mixed feelings that I write this message. On one hand,
of the 21st century skills you gained from my virtual class at
my heart is filled with joy for you as you finish this chapter
www.teacherrrambo.com and apply it in the real world. I have no
of your lives and begin the next as I know that the best is yet
doubt about your successful futures and expect you to keep in
to come. On the other hand, I feel just a little sad knowing
touch from anywhere at anytime.
that you are leaving the “nest” and I won’t have the opportuMay the force be with you.
nity to see you every day.
Please don’t forget what I’ve told you time and time again,
A.    Rambo Levin
you can do ANYTHING you believe you can do - BELIEVE in
yourselves, I do.
As time passes you will be on my mind often and in my heart
always.
ความท้อแท้ ของคนเราเกิดขึ้นได้
Love,
เธอจงเดิน หน้าไป อย่าถอยหลัง
Ajarn Mama
จงเปลี่ยนความ ท้อแท้ ให้เป็นพลัง
To our graduates this year, both in M.3
แล้วสิ่งดี ในชีวิต จะตามมา
and M.6, this is just but the beginning, keep
up with the spirit of hard work so that
To our graduates in M3 and M6, I wish you all the
A. Tanyarat Kitudom
you
may
enjoy
the
fruits
of
your
labour
in
best of luck in your future whatever you may chose
the future. I wish you all the best in your
to do. It is especially difficult to say goodbye to
endeavours. May this Almighty God grant
these classes for me. The current M6 arrived in this
school at the same time that I did, and I have been the
you wisdom to face the world courageously
advisor for M.3/14 for the past few years. Additionalas you become its citizens.
ly, M.3/15 have been one of the most enjoyable classes
A.David M.W. Waswa
I have ever had the pleasure of teaching!
Graduation is a time to celebrate your
achievements, prepare for a future of opA.Shane Mackey
portunities and embrace a world of infinite
It is with great pleasure that I wish our M.3 and M.6 gradpossibilities. I’m wishing you to have many
uating students success as they enter into the next level of
more successes in the future. May all your
their studies. May you achieve excellence and enlightenment
dreams come true.
in all your endeavors.
A. Beverlyn R. Bernales
I commit you into Almighty God’s hands in the name of
Jesus Christ.
Regards to all of you,
For M.3 and M.6
A.Samuel Richard Sembuya
ฝันเถอะ..ฝันให้ไกล
ใครจะพูดอย่างไรก็ช่างเขา
ให้เรายึดมั่นกับฝันเก่า-เก่า
แล้วค่อย-ค่อยก้าวตามให้ทัน
อย่าท้ออย่าถอย
เพราะอย่างน้อยเธอยังมีฉัน
ฝันที่ใคร..ใครมองว่าไม่มีวัน
เราจะช่วยกันสร้างให้มันเป็นจริง
เป็นก�ำลังใจให้ลูกๆ ทุกคนก้าวเข้าสู่ความฝัน...ขอทุกคนโชคดี
ครูพี่วรรณ

To M.3 & M.6
Education means making men perfect, perfect with
knowledge and morality. Although your study in the lower and
upper secondary levels have just finished, it is not an end…. From
now on, you have to meet with a new world; the world of education
in new schools and universities. Just remember that, once you used
to study in The English Program, Ratchaborikanukroh School.
As a teacher who taught you Buddhism, I hope you will be good
students, diligent, successful in your education and lives.
With love,
A. Opas Horasit

6 Graduating classes.
I would like to congratulate you all on the successful
completion of this chapter of your
education. I wish you all the best in
the future. Good Luck!
Wannapha Phumpheng

I would like to thank all the students,
teachers and staff of the E.P. for making
me welcome. A happy new year to you all
and best of luck for the year2011
Peter Anthony Pritchard

A. Duncan Kuria Muturi

For M4 and M6
This year I was very lucky to have quality students who have
a great desire to advance in their studies for very well speak
French. I would like to wish my students many success in
furthering their education. But I'm sure of your good results if
you continue to work so well.
Jean-Marie
I wish the graduating students of M6 all the best in
their future endeavors and will surely miss them.
I have enjoyed teaching the students here whom I
have found enthusiastic and eager to learn more.
Suryaprakash Gopinath
To,,, M.6
          I wish you will all be happy and lucky in your
university studies. Choose a major which you will
love and most of all PAY ATTENTION - PLEASE!!!
Although I have just come to know you a little, I
want to you to know that I LOVE you very much ^^
Jiraporn  Intoon

English Program Ratchaborikanukroh School

Message for M.3
I’ve taught many students in M.3 before, but you are my first EP
students. I’m happy to say that it has been a good journey. I’ve learned a lot
in the past year, not only about you, but myself as a teacher as well. While
we all have our ups and downs, if in the end we are all wearing a smile on
our faces, we have been successful. Never let go of that smile. That positive
attitude will take you far when facing a challenge, because it will give you
confidence and if you have confidence, you can achieve great things as you
follow the path towards your goals in life.
I will miss the high-level energy of M.3/14 and the thoughtfulness of
M.3/15. I will treasure the lovely, funny and colorful experiences I have had
with you and whether you treasure your experiences with me or not, always
remember that I will be your friend and your teacher, forever.
You are all precious to me.
Congratulations
A.Romeo Teogo Ordan,Jr.

Dear Students,
To the M.6 students, although I’ve only been here a short
time, I have had a great time teaching you. You have shown
diligence and a great interest in learning Physics which has
made my job easier.
To the M.3 students, I have had a lot of fun teaching you.
Keep up the good work.
It is a privilege to be part of the English Program - I am very
happy to be teaching here and look forward to next year.
A. Raffy Calamba Salazar
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Congratulations M.3 and M.6 students! It gives me pleasure to wish
you happiness and all the best in your lives. For M.6, this marks the
end of your years at this school and the beginning of yet another period of your studies and lives. Please always remember that education
is a possession which cannot be taken away from you and which equips
you better for the battle of life. Nothing is difficult to a willing mind
so keep up the fight and you’ll achieve success in all your endeavors!
Always be responsible citizens of your country and the world at large.
Thank you and God bless you mightily.

Teaching the wide range of subjects we have
discussed over the last year has been both
challenging and fun. I hope I have been able to
make my students view our world and our past
a little different from how they did before.
Thomas H.M.Bird
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นายณัฐพล  คนธิคามี

นายเสฎฐวุฒิ  เอี่ยมกิจ
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตร Science and technology
มหาวิทยาลัย Stamford

นายกาญจธรรม์  วสุวัฒนกุล

นายจิราภัทร  แก้วชัยสา

นายนฤพล  ฐิติกุลเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกรวม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายสัทยาปรากัช  โกปินัท

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะบัญชี  หลักสูตรสองปีครึ่ง
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

คณะมนุษยศาสตร์  หลักสูตรสองปีครึ่ง
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  

นายพชร  จันทร์เดือน

น.ส. ธฤตมน  นิ่มนวล

น.ส. กันต์ฤทัย  รอดอิ้ว

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาธุรกิจการโรงแรมและที่พัก
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตเพชรบุรี  

คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยรังสิต  

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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น.ส. จุฑามาศ  อยู่ดี
โครงการเอเชียศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

น.ส. ฐิติมา  ไรวา

คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

น.ส. อรญา  เลิศวัชรา

น.ส. พราวรวี  แก้วทอง

น.ส. แพรวา  แจ่มจันทรา

น.ส. วชิรนันท์  มาคะสิระ

คณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

น.ส. สุลักขณา  จุ้ยสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

น.ส. อัญชิสา  โภคะมณี

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

น.ส. กัญญาณัฐ  วงศ์วัฒนากิจ

น.ส. ณัฐจิรา แก้วชัยสา

น.ส. วรัญญา  ภูวสิทธินันท์

น.ส. ศุภวรรณ  ค�ำปลื้ม

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International)

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  

คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

English Program Ratchaborikanukroh School

Pre-College
มหาวิทยาลัยมหิดล (International)
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
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Our Achi

เกียรติบัตรวันเกียรติยศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2553 วันที่ 15 ธันวาคม 2553

เรียงจากซ้ายไปขวา
เด็กหญิงวริศรา
เข็มทิศ
ม.3/14
นักเรียนดีเด่นด้านเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในทางสุจริตและถูกต้อง
เด็กหญิงสิริภัทร
ศักดิ์วิจารณ์
ม.3/15
นักเรียนดีเด่นด้านความเป็นผู้น�ำ
เด็กชายธีรเดช
คงบางปอ
ม.3/14
นักเรียนดีเด่นด้านความเป็นผู้น�ำ
เด็กหญิงไรวินท์
โฆษะบดี
ม.3/15
นักเรียนดีเด่นด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ดี
เด็กหญิงศดานันท์
ใจชาญสุขกิจ ม.3/15
นักเรียนดีเด่นด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ดี
เด็กหญิงชัญญานุช ชุติธรรม
ม.3/15
นักเรียนดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
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น.ส. สุภาวดี ช่อทองดี ม.5/14
 ได้รับทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ IES
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี
ตั้งแต่ ก.ค. 53 - มิ.ย. 54
การแข่งขันครอสเวิร์ด “แบรนด์ครอสเวิร์ด
เกมชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 25” ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2553
ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน และสยาม
ดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ

เรียงจากซ้ายไปขวา
นายสมิทธิ์
กัลปิยะภัณฑ์
ม.6/14
นักเรียนดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
นางสาวเบญญา
ช�ำนาญเวช
ม.6/14
นักเรียนดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
นางสาวมัชฌิมา
ลี้สมบูรณ์ผล
ม.6/14
นักเรียนดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
นางสาวสุภาวดี
ประสงค์คราม
ม.6/14
นักเรียนดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
นางสาวกานต์ธิดา
ปาละธนิต
ม.6/14
นักเรียนดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
นางสาวศิวะปรียา
ทวีปัญญสกุล
ม.6/14
นักเรียนดีเด่นด้านความขยันหมั่นเพียรทางการศึกษา
นักเรียนดีเด่นด้านความเป็นผู้น�ำ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคณะนิลรัตน์ ปีการศึกษา 2553
นางสาวนันทพัทธ์
ปริวิเชียรโชติ
ม.6/14
นักเรียนดีเด่นด้านบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
นักเรียนดีเด่นด้านความเป็นผู้น�ำ
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการคณะนิลรัตน์ ปีการศึกษา 2553

ผลการสอบผ่านข้อเขียน โครงการเยาวชนเอเอฟเอส
เพื่อการศึกษา (AFS) รุ่นที่ 50 วันที่ 21 มิ.ย.53
1. ด.ญ. วริศรา ช้างแก้ว ม.3/15
เปรมยุดา ปรียนันท์
2. ด.ญ. เปรมยุดา มาตังครัตน์ ม.3/14
วริศรา
3. น.ส. ปรียนันท์ ศักดิ์ด�ำเนินสกุล ม.4/14
4. นายปรเมษฐ์ กิตติพรพานิช ม.4/14
5. นายวรวงศ์ ธรรมนิมิตโชค ม.4/14
ฐ์
เมษ
ปร
วรวงศ์
การแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ไชยบุตร
ม.2/14
2. ด.ญ.เปรมยุดา มาตังครัตน์ ม.3/14
3. ด.ญ.สโรชา
หวง
ม.3/14
การแข่งขันโต้วาที ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษา
ไทย “วันเชิดชูครูกวีศรีสุนทร” ณ ห้องประชุม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 22 มิ.ย.53
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
1. ด.ญ. กนกพร หนุนภักดี ม.2/15
2. ด.ช. ศุภณัฐ คุ้มจันทร์ ม.2/15
3. ด.ช. กุลธร สินธิ์ภมร ม.2/15

ievements
ศดานันท์ ใจชาญสุขกิจ และ ไรวินท์ โฆษะบดี
 รับรางวัลการประกวด ศักยภาพเป็นเลิศ กิจกรรมการแข่งขันนาฎศิลป์
ไทยอนุรกั ษ์ ระดับชัน้ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออกครั้งที่ 60, 27-29 ธันวาคม 2553 จ.พระนครศรีอยุธยา

น.ส. มัชฌิมา ลี้สมบูรณ์ผล ม.6/14
ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันทักษะภาษาจีน และนิทรรศการหนังสือภาษาจีน เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 35 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน ณ โรงเรียนเจี้ยไช้
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
เด็กชายวงศ์พัทธ์ บุญวรรณา ม.2/14
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ผลัดผสม 4x50 เมตร รุ่นชายทั่วไป
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น ชาย ม.ต้น
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท กบ 100 เมตร รุ่น ชาย ม.ต้น
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x12.5 เมตร รุ่น ชายทั่วไป
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ผลัดผสมพิเศษ 4x50 เมตร
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภทกบ 50 เมตร รุ่น ชาย ม.ต้น
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ผลัดเกาะโฟมเตะเท้า 4x50 เมตร รุ่น ชายทั่วไป
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่น ชายทั่วไป
 รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท กรรเชียง 50 เมตร รุ่น ชาย ม.ต้น

เด็กชายปฐมพร นันทวณิชย์ ม.2/14
ชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

เด็กชายอธิพัฒน์ เบญจอัสสกนก
ม.2/14
รองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทชายเดี่ยวอายุ 13 ปี
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ลพบุรคี พั ”
ค รั้ ง ที่ 1 4 ป ร ะ จ� ำ ป ี 2 5 5 3
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ�ำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

เด็กชายอธิพัฒน์ เบญจอัสสกนก ม.2/14
 ชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมไม่จำ� กัดอายุ
 เด็กชายปฐมพร นันทวณิชย์
ม.2/14
 เด็กชายธาวิน
อชิรเสนา
ม.2/14
 เด็กชายอธิพัฒน์ เบญจอัสสกนก ม.2/14

 เด็กหญิงวริศรา เข็มทิศ ม.3/14 และ เด็กชาย
เศรษฐกิจ จันเครือเกิด ม.1/14 เข้าร่วมประกวดร้อง
เพลงภาษาอังกฤษ ในงานสัปดาห์ศลิ ปศาสตร์ 2011
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วันที่ 14 มกราคม 2554
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เด็กชายธาวิน อชิรเสนา ม.2/14
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ชนะเลิศ การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
งาน Le Francais dans ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวศิวะปรียา ทวีปัญญสกุล ม.6/14
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เด็กหญิงอภิชญา ประเสริฐสรชัย ม.2/14
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ผลัดผสมพิเศษ 4x50 เมตร
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�ำ้ ประเภท กรรเชียง 50 เมตร รุน่ หญิง ม.ต้น
 ชนะเลิศ การแข่งขันว่ายน�ำ้ ประเภท ฟรีสไตล์ 100 เมตร รุน่ หญิงทัว่ ไป
 ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท เกาะโฟมเตะเท้า รุ่น หญิงทั่วไป
 ชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่น หญิงทั่วไป
 ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาว่ายน�้ำ ประเภท กบ 50 เมตร รุ่น หญิงทั่วไป
 รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันว่ายน�้ำ ประเภท ผลัดเกาะโฟมเตะ
เท้า 4x50 เมตร
รุ่นหญิงทั่วไป

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาชีพพืน้ ฐาน วิชาวิทยาศาสตร์
ในงาน มหกรรมวิชาการ สังฆมณฑลราชบุรี ประจ�ำปี
การศึกษา 2553 “วิชาการก้าวไกล รวมใจเป็นหนึ่ง”
ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับช่วงชั้นที่ 3
 ด.ญ.เปรมยุดา มาตังครัตน์ ม.3/14
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับช่วงชั้นที่ 3
 ด.ญ.สโรชา หวง ม.3/14
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1 st Runner-up

2nd Runner-up

Boy Peacemaker

Mr.Star of the Camp

Miss Peacemaker
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Boy Most Helpful Camper Award

Loudes-Spoken Camper Award

Girl Punctual Camper Award

Boy Leadership Award

Girl Leadership Award

amp
CAward

3rd Runner-up

Girl Most Helpful Camper Award

rd

Girl Loudest-spoken Camper Awa

Boy Punctual Camper Award

Miss Star of the Camp

Exchange Student

The Champion of the Camp

Girl Camp Spirit Award

Camp Spirit Award

ออกแบบเสื้อ

Name: Chanapa Sudsangsanga (Ging)
Scholarship: UCE
Destination: Yale College, Wrexham, UK

My name is Ging. I went to England and lived in Wexham for
a period of 3 weeks. It was a great experience for me. The
weather was so cold there, but I liked it a lot. I took a bus to my
host family’s home. They took care of me very well. Yale’s college
students were friends to me, I felt good to have fun at Wrexham.
I will never forget this time. It was the best thing in my life.

Exchange Student
My year in Syracuse, New York

Hello, my name is Supissara Yin Sitthisun, I am a student in M.6/14. I was an exchange
student to the U.S. in 2009-2010 with the Rotary Youth Exchange (RYE) and I would like to
take this opportunity to share my experiences with you. My year in America was really
wonderful. I lived in Syracuse, New York where I stayed with three wonderful host families.
My first family consisted of my mom, brother and sister. It was with them that I spent
my first real Christmas. It was amazing, we went together to cut our own Christmas
tree and after we brought it home, decorated it together.
I moved in with my second family two days after Christmas. There I had a mother
and father and a brother and sister. Of the three families, this was my favorite.
I think we really bonded when we counted down to the New Year together. Life
there was never boring as they liked to cook and bake which I also enjoy. I spent
only two and a half months with them and that time went by way too quickly.
I spent about three and a half months with my third host family which comprised of my
father, mother, sister and brother. I was really close to my mother and grandmother in
this family. We all loved crafting so we spent a lot of time doing creative things together.
My mom and I both loved doing yoga, so we always went to work out at the gym together.

At the end of my year, Rotary had a month-long bus trip for the exchange students. It was
so much fun, we traveled from coast to coast visiting Washington D.C., New Orleans,
Texas, Arizona, Las Vegas, South Dakota, Utah, California and a lot of other places in
between. Not only did I get the opportunity to travel, but I made a lot of new friends as well.

Supissara Sitthisun (Yin)

English Program Ratchaborikanukroh School

I must say, my time in America was a really nice experience – I feel like
it is my second home and hope to go back and visit again some day.

YEARBOOK 2011

While there, I attended Jamesville Dewitt High School. I really loved it there as I had
a lot of friends and was involved in a lot of activities. School was much easier than
here in Thailand and although the days were short, I always had a lot of homework.
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Japanese Ex
Hakuho Scheme for Global

3rd Japan Experience Program
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During the school break, I went to Japan with my
Japanese teacher and 3 of my classmates. It was
my first time to travel as an exchange student to
another country.
Before the trip, none of us thought about what it would be like there – we never asked
ourselves questions like would it be difficult, would the Japanese be friendly?
It was very difficult to understand Japanese conversation because they speak very fast,
so I had to ask them to slow down and when they did, I understood, at least a little.
I had many experiences while there, I ate Japanese food, went shopping by myself and
bought a shirt for 10,000 yen! I also got experience showering Japanese style “OFURO”
or WITHOUT a cloth and at the same many other people (which me a feel little shy).
Sometimes I cried because something a Japanese student said or did. Mostly, I enjoyed
my stay and would like to go back again soon, possibly even with this program.
To my younger sisters and brothers, I would like to say if you love Japanese or any
language, make sure to study hard because if you do, you too may get the opportunity
to go abroad as an exchange student like me and my friends.
Teeradetch Kongbangbor (Non) M.3/14

10 Days in Japan – My Impressions
English Program Ratchaborikanukroh School
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We would like to express our
gratitude to A.Tanyarat for
sharing her scholarship with our
students – the experience was
priceless.

During the school break, I went to Japan for 10 days. While that seems to be only a short time, there were many good things
that happened and I got a lot of valuable experience.
The thing that impressed me most was Ojiya School where I studied English. The teachers and students were very kind to us and
I made friends with some of the Japanese students that I studied with.
I also really liked my homestay family! They were very kind and took good care of me. One evening, they even bought me a big
sushi set for my dinner. I was very surprised!
I loved the places we traveled to. We went to the temple to eat vegetarian food (my first time). We also went shopping at
Haranjugu, the place where you can buy high fashion clothes,
twice – I spent a lot of money on beautiful clothes there.
This program gave me so many good things. I felt happy
with the travel and shopping, but I also felt sad and serious
about a presentation we had to give. While it made me feel
depressed, it was also very excitied and we got through it!
I loved those 10 days so much. I didn’t want to go home.
Surely I will go there again. Who can take me?!!
Chanyanut Chuttitham (Jam)

xchange Students
Children’s Japanese Language Network

m for Overseas Children September 11 – 20, 2010
My Trip to Japan

Before going to Japan, I was worried about whether I could communicate well with the Japanese
students or not. I knew that we would be doing many activities together. I know I don’t speak
Japanese very well and I was afraid they couldn’t speak English. Guess what - it was true!
My first impression of Japan was that it was a very nice place and I was right. Thanks to this
program, I learned a lot of valuable information about Japan. The first site I visited there was
Tokyo Tower, the tallest building in Japan. We visited a lot of other very interesting places too.
The spot that will live in my memory forever, though, is the “Kamakura Temple” where I ate
vegetarian food for the first time – it was the most fantastic meal I have ever eaten. There is
a special way to eat this food which ends by pouring tea on your plate, washing it and drinking it.
This program was very nice. I made friends from
many other countries, my mind was opened to
new ideas and I improved my Japanese a lot.
Warisara Khamtit (Dream) M.3/14
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My 10 Days in
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Our Achievements

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ “EP Open House 2010” รอบคัดเลือก Zone B ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Singing Contest
เกียรติบัตรเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ญ.วริศรา เข็มทิศ ม.3/14
เกียรติบตั รเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ น.ส.มัชฌิมา ลีส้ มบูรณ์ผล ม. 6/14
Story Telling
เกียรติบัตรเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ญ.ปริษา ภาแสงเทียน ม. 3/14
เกียรติบตั รเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ น.ส.เบญญา ช�ำนาญเวช ม. 6/14
Speech Contest
เกียรติบตั รเหรียญเงินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ ด.ญ.เปรมยุดา มาตังครัตน์ ม.3/14
เกียรติบตั รเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ น.ส.ลสา พิณเกษมจิต ม.6/14
Skit เกียรติบัตรเหรียญเงินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ด.ญ.ศดานันท์ ใจชาญสุขกิจ ม. 3/15
2. ด.ญ.สิริภัทร ศักดิ์วิจารณ์ ม. 3/15
3. ด.ญ.วรางคณา กล้าผจญ ม. 3/15
4. ด.ญ.ไรวินท์ โฆษะบดี ม. 3/15
5. ด.ญ.ณัฐวดี ลิขิตวัฒนเศรษฐ 3/15
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Skit เกียรติบัตรเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ
1. นายเฉลิมวงศ์ อรธวัช ม.5/14
2. นายทรงพล พุ่มมณี ม.5/14
3. นายบุญฤทธิ์
ปลื้มมาก ม.5/14
4. น.ส. บุณยานุช ศรีส�ำราญ ม.5/14
5. น.ส.ศศิประภา ธนะศักดิ์ศิริ ม.5/14

English Program Ratchaborikanukroh School
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Project Work เกี ย รติ บั ต รเหรี ย ญทองแดงระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น คือ
1. ด.ช. ภณธน หงส์เจริญ
ม.3/14
2. ด.ช. ธีรเดช คงบางปอ ม.3/14
3. ด.ญ. ชัญญานุช ชุติธรรม ม.3/15

Project Work เกียรติบัตรเหรียญทองแดงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คือ
1. นายวันรัตน ชัยจินดา ม.5/14
2. นายดิลกธรรม แซ่เฮ้า ม.5/14
3. น.ส. จุฑามาศ วสุวัฒนกุล ม.5/14
Quiz ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ร่วมแข่งขัน) คือ
1. น.ส. ศิวะปรียา ทวีปัญญสกุล ม.6/14
2. น.ส. กานต์ธิดา ปาละธนิต ม.6/14

คือ

Quiz เกียรติบตั รเหรียญทองแดง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ
1. ด.ช. ญาณวุฒิ
2. ด.ญ. จุฑามาศ

ค�ำธนะ ม.2/14
สุวิรัตนภัส ม.3/15

Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร่วมแข่งขัน) คือ
1. ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ไชยบุตร ม.2/14
2. ด.ญ. ชนาภา สุดแสนสง่า ม.2/14

Spelling Bee ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร่วมแข่งขัน) คือ
1. น.ส. ฐิตาภา
จึงเจริญสุข ม.4/14
2. น.ส. สุภาวดี ช่อทองดี ม.5/14

Singing Contest เกียรติบัตรเหรียญทอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ
ด.ญ.วริศรา เข็มทิศ ม. 3/14

การแข่ ง ขั น ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษในงาน Open House 2010 ภาคกลาง
ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
Skit เกียรติบตั รเหรียญทองระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ลำ� ดับที่ 1 คือ
1. นายเฉลิมวงศ์ อรชวัช ม.5/14
2. นายทรงพล พุ่มมณี ม.5/14
3. นายบุญฤทธิ์
ปลื้มมาก ม.5/14
4. น.ส. บุณยานุช ศรีส�ำราญ ม.5/14
5. น.ส.ศศิประภา ธนะศักดิ์ศิริ ม.5/14

Project Work เกียรติบัตรเหรียญทองแดง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คือ
1. นายวันรัตน
ชัยจินดา
ม.5/14
2. นายดิลกธรรม แซ่เฮ้า
ม.5/14
3. น.ส. จุฑามาศ วสุวัฒนกุล
ม.5/14

EP OPEN HOUSE 2010
Excellence with a Sense of Global Citizenship
4-5 August 2010
At MCC HALL -The Mall Ngamwongwan
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For winning the 1st Place Gold for Upper Secondary Skit
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Sport Days
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Trip to Japan
Flying for Experience
3-7 October 2010
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Kangkrajan Natural Pa
rk, Phetburi
26 November 2010
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Parent Meeting
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เด็กหญิง พนิดา จันทะสาย
ม.1/15 เกรดเฉลี่ย 3.88

เด็กชาย ศุภากร วงศ์คุณันดร
ม.1/14 เกรดเฉลี่ย 3.85

เด็กชาย สิรภัทร กิตติพรพานิช
ม.1/15 เกรดเฉลี่ย 3.85

เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ไชยบุตร
ม.2/14 เกรดเฉลี่ย 3.91

เด็กชาย ศุภณัฐ คุ้มจันทร์
ม.2/15 เกรดเฉลี่ย 3.83

เด็กชาย พิเชษฐ์ อารีประเสริฐกุล
ม.2/15 เกรดเฉลี่ย 3.77

เด็กหญิง สโรชา หวง
ม.3/14 เกรดเฉลี่ย 4.00

เด็กหญิง เปรมยุดา มาตังครัตน์ เด็กหญิง ปริษา ภาแสงเทียน
ม.3/14 เกรดเฉลี่ย 3.96
ม.3/14 เกรดเฉลี่ย 3.91

นาย วรวงศ์ ธรรมนิมิตโชค
ม.4/14 เกรดเฉลี่ย 3.76

นาย ดิลกธรรม แซ่เฮ้า
ม.5/14 เกรดเฉลี่ย 3.89

นาย บุญญฤทธิ์ ปลื้มมาก
ม.5/14 เกรดเฉลี่ย 3.75

นางสาว กานต์ธิดา ปาละธนิต
ม.6/14 เกรดเฉลี่ย 3.95

นางสาว ลสา พิณเกษมจิต
ม.6/14 เกรดเฉลี่ย 3.90

นาย สมิทธิ์ กัลปิยะภัณฑ์
ม.6/14 เกรดเฉลี่ย 3.90

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเรียนดีประจ�ำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
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Happy New Year 2011
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A Message from the EP Student Body President

Over the past two years, the Ratchaborikanukroh English Program has been my home.  
During that time, I have learned many valuable life lessons.  These lessons, coupled with
a myriad of experiences have helped me to mature into a person with values.
I am proud to be a part of the English Program where students and teachers alike
live and work together like members of a large, warm family.  I am doing everything I can to
return the love and warmth the E.P. family has shown me and I ask that all the E.P. students
do the same.
Let’s make our home a beautiful place – don’t let anyone destroy the harmony and
warmth that we have come to love.  Be proud to be a part of the English Program!
Boonyarit “Pleum” Pleummak
English Program Student Body President

YEARBOOK 2011
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Boonyarit  Pleummak
EP Student Body President

Lasa  Pinkasemjit
Vice – President

Kantida  Palathanit
Vice – President

Bunyanuch  Srisumran
Secretary

Nathalie  Desch
Accountant

Wirawan  Puangkrit
Accountant

Jutamas  Wasuwatthanakul
Public Relation

Penpak  Suknanthasak
Service

Songpol  Phummanee
Service

Nuttawadee  Likitwattanaset
Reception

Siripat  Sakvijarn
Reception

Sasiprapa  Thanasaksiri
Photographer

Chalermwong  Ornthawat
Photographer

Chalisa Siahmeng
M.1/14
Class Leader Committee

Sirapat Kittipornpanich
M.1/15
Class Leader Committee

Nichakan Huayyam
M.2/14
Class Leader  Committee

Benyapa Wongvanich
M.2/15
Class Leader  Committee

Teeradetch Kongbangpor
M.3/14
Class Leader Committee

Siripat Sarkvijarn
M.3/15
Class Leader Committee

Preeyanun Sakdamnoensakul
M.4/14
Class Leader Committee

Diloktam Saehao
M.5/14
Class Leader Committee

Lasa Pinkasemjit
M.6/14
Class Leader Committee

M.1/14
Front row : Kultida Kanokrattananukul (Ked) , Rujirek Poolsawat (Gift) ,
		 Chananchida Maliwan (Kluayhom) , Mayuree U-dong (Mew)
Middle row : Wankaew Srivilai (Nine) , Chalisa Siahmeng (Jenny) , A. Prapai , A. Samuel ,
Settakit Chankhrueakerd (Tangmo) , Supakorn Wongkunandorn (Pond)
Back row : Likitsawan Sukthawat (Num) , Paruch Plianpran (Pudjeeb) ,
		 Peerapat Tienrungrot (Big) , Ratchapol Kittimongkolwat (Po)

YEARBOOK 2011
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M.1/15

Front row : Tunchanok Homchot (Kumrai) , Puttaraksa Saleema (Fon) ,
Janthagan Somanus (Looknam) , Suwajee Suwanprapa (Gee) ,
Papitchaya Srisawang (May)
Middle row : Panida Chantasai (Pan) , Yanisa Saimee (Dew) , A. Beverlyn , A Wilaiporn ,
Kusuma Burakorn (Pop) , Nitchanan Kongsuwan (Ice)
Back row : Sanhanat Sittiwutworapan (Save) , Nattapat Chompunuch (Nut) ,
Pasagorn Riddell (cody) , Phattadon Pansap (Suky) , Paripun Inchan (Sea) ,
		 Sirapat Kittipornpanich (Chel)
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M.2/14
Front row :
		
Middle row :
		
		
		
Back row :
		
		

Chanapa Sudsaensa-nga (Ging) , Atipat Benjaautsakanok (More) ,
A. David , A. Tassana , Pattranit Chaiyabud (Meow)
Lalita Jirangrakwattana (Jan) , Sitee Meesang (Plae) ,
Nichakan Huayyam (Zung) , Paphawee Kulchanaphairote (Bell) ,
Apichaya Prasertsorachai (Nuey) , Tanaree Rattanachaya (Luk Pla) ,
Narumon Thongbaiyai (Mon) , Khajee Huang (Yu-ton)
Ajalawit Eiampa (Ice) , Wongpat Boonwanna (Well), Thawin Achirasena (Modem) ,
Suppanat Piriyakakul (Tonklar) , Yanawut Khamthana (Phet) ,
Wasupol Chairungreung (Max) , Pathomporn Nanthawanich (Q)

YEARBOOK 2011
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M.2/15
Front row :
		
		
Middle row :
		
		
		
Back row :

Tharathep Saehao (Q) , Pichet Areeprasertkul (Chernlong) ,
Kunakorn Sangsattarat (Boss) , A. Pakapan , A. Jaruwan ,
Naratip Palasarn (Ode) , Woraprat Suankamna (James)
Duangkamon Niramainipat (Praew) , Benyapa Wongvanich (Pa) ,
Kunlathon Sinphamorn (Mo) , Kantapong Suravirot (Gun) ,
Supanut Kumjan (Nut) , Natchanon Sanongklai (Non) ,
Supanut Buranasiri (Khanun)
Tipaporn Wiwek (Jiew) , Bongkotluk Khannakham (Oui) ,
Kanokporn Nunpakdee (Oil) , Nukanda Lertwatchara (Sai) ,
		 Worawee Phuwaphanit (Oon) , Pitchayanin Dechkunakorn (Brave)
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Everlasting Friends
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Got
Kasidit Panyachairaksa

Nonny
Teeradetch kongbangpor

Pat
Panathon Hongjalean

Tua
Danudech Lapnimitchai

Dream
Warisara  Khamtit

Jam
Premyuda Matungkarat

Mai
Poschanan  Senasana  

May
Parisa Pasangthien

Mint
Piyatida Chairungrueng

Mook
Sarinya Boonkocsang

Ne
Nattika Rakdee

Surn
Thanwali Chiraniratisai

Ying
Nitchakarn Chantarnatakul

Yu-lean
Sarocha Huang

Everlasting Friends
Cartoon
Kansinee  Kasemchatchawanwong

Funjow
Warisara Changkeaw

Jam
Chanyanut  Chuttitham

Mild
Varangkana  Karpajone

Mun
Thitinath  Pasurawatkun

Nam
Chatpapa  Leryim

Nang
Raiwin  Kosabordee

Ning
Sudarat  Kanaraksanti

Nutt
Nuttawadee  Likitwattanaset

Ouy
Jutamas  Suviruttanapus

Pey
Pantira  Nimnual

Tarn
Siripat  Sakvijarn

Wam
Chadaporn  Prathum
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TurzPik M.3/15
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M.4/14

ng) , Titapa Jungcharoensuk (Ani) , (Boat) ,
Front row : Sarawut Rubsung (Ko
hot (Chopper) , Bhurin Sangargard
		 Vaorawong Thamnitmitc
ung)
at ,
		 Cutthaleeya Patipea (Kh
e) , Benjamad Kleawsri (Mild), A. Tanyar
(Min
kul
wat
ura
Pas
Middle row : Thitiya
,
, Sirivimol Panomvijit (Chompu)
		 A. Duangjai , A. Thomas
ii)
amp) ,
		 Nutchaya Tadsee (Wa
(Bank) Porramet Kittipornpanich (Ch
d
awa
Jakk
ob
(Mild) ,
Back row : Kamonp
inan
nsakul (Pear) , Kanyarat Pakkasr g
		 Preeyanun Sakdamnoe
g (Film) ,
		 Natthakarn Khownisen
udsanun Nimnual (Ken)
		 Napat Riddle (Pat) , e)Man
gprasert (Mild)
:, Jarisa Kameoka (Jun , Suchanuch San
Missing
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M.5/14

,
, Jutamas Wasuwattanakul (Jun) , A. Sripan
Front row : Nathalie Desch (Natharitlie)Pleummak (Pleum) , Narut Chanthanatrakul (Plae)
		 A. Catherine , Boonya ) , Bunyanuch Srisamran (Best) , Songpol Phummanee (Benz) ,
Middle row : Penpak Suknantasak (Pak) , Thanapon Areeprasertkul (Tae) , Wanrat Chaijinda (Kob)
		 Wirawan Puangkrit (Fai (Sek) , Thanut Tantiworanukul (Kung) ,
Back row : Seksan Chairungreungss) , Chalermwong Onchawat (Khlong) ,
		 Diloktam Saehao (Cro (Pond) , Tawirak Khowhud (Preem)
i
		 Woramet Khaowikkairi
(Sui) , Sutaporn Jamlongsil (Most) , meaw)
aks
: Sasiprapa Thanas
Missing
y) , Supawadee Chothongdee (Ma
		 Jidapa Ngowcharoenporn (Ma
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Queen
Best
dressed King
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We're so proud of all of you!!
Congratulations and
best wishes on your
wedding A.Ram and Nui

Congratulations Mild on being
chosen as To Be Number 1 Idol

Great job M.1/15 on
being the best
disciplined in the EP

English Program Ratchaborikanukroh School

A.Kalayanee Reunthong , Head of the EP and her team
joined the 8th Sino-Japan Symposium on Using Hand – on
Experiments for Education Innovation & the 3rd International
Workshop at Guangxi Normal University , China on 14 –
21 August 2010

YEARBOOK 2011

Congratulations Phet on
being recognized for your
helpfulness and great
behavior
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World Class Stan

As part of the new World Class Standard Curriculum, three new
T.O.K. (Theory of Knowledge) and E.E. (Extended Essay). Each
their place as global citizens when they are ready to

Extended Essay

Extended Essay is a research paper of up to 4,000 words
giving students an opportunity to conduct independent research
or investigation on a topic that interests them.

C.= Creativity
YEARBOOK 2011
English Program Ratchaborikanukroh School
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C.A

A.=

C.A.S. aims at creating an awareness of the world around us. Through this heightened awareness,
the students identify areas in which they can be of service, using creativity to actively address
the chosen situation.

This year, the M.4 students chose to help a group of 30 impoverished orphaned
children from Myanmar living in Suan Pheung.

ndard Curriculum

w subjects are being taught. C.A.S. (Creativity, Action, Service),
h of these subjects is aimed at preparing our students to take
enter the real world after graduation from university.

A.S.

=Action

T.O.K

T.O.K uses a process of students discovery and sharing
students' views on "knowledge issues", so "there is no end to
the valid questions that may arise." Two of many possible
entry points for the study of T.O.K. are “Ways of knowing”
and “Ways of Knowledge.”

S.=Service
YEARBOOK 2011
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The M.1 students decided
to work raising funds for
local charities.
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