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 ฉบับสุดทายของปการศึกษา 2559 เราไดเห็นความกาวหนา ความมุงม่ันพัฒนา
ดานตางๆ ของโรงเรียนเซนตดอมินิกอยางตอเนื่อง นักเรียนทุกคนเรียนอยางมีความ
สุข ไดรับความรู ประสบการณดีๆ รอบดาน ดวยความเอาใจใสของทุกคนในบาน
เซนตดอมินิก
 แตละปเราไดสงมอบนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 6 ของเรา ใหกาวไปสูรั้วอุดมศึกษา
ที่แตละคนมุงมั่นปรารถนาดวยความภาคภูมิใจของสมาชิกครอบครัวเซนตดอมินิก 
และรุนนี้ S.D. 48 ก็ไดเติบโตอีกขั้นซึ่งตองใชความวิริยะอุตสาหะมากย่ิงข้ึนกวาเดิม 
ไมใชนักเรียนกางเกงขาส้ันอีกตอไปแลว ขอใหแตละ
กาวมีความมั่นคง ประสบความสําเร็จ และอยาลืม
ขอบพระคุณผูที่ไดหลอหลอมพวกเธอจนมีวันน้ี นั่น
คือ พอแม ผูปกครอง คณะผูใหญ คุณครูทุกทาน 
 พบกันใหมฉบับหนานะคะ ปการศึกษา 2560

่

สารบัญ

Cambridge Young Learners English ExaminationCambridge Young Learners English Examination
 เมื่อวันจันทรที่ 6 และวันพุธท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ และคุณพอเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว ผูจัดการและเหรัญญิก 
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผานการทดสอบ Cambridge Young Learners English Examination ประจําป 2559 โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ รวมกับศูนยทดสอบแหงมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ
  - Starters (ป.2) ไดรับเกียรติบัตรระดับ 15 โล มีจํานวน 5 คน และระดบั 14 โล มีจํานวน 14 คน
  - Movers (ป.4) ไดรับเกียรติบัตรระดับ 15 โล จํานวน 11 คน และระดับ 14 โล มีจํานวน 23 คน
  - Flyers (ป.6) ไดรับเกียรติบัตรระดับ 15 โล จํานวน 22 คน และระดับ 14 โล มีจํานวน 19 คน
  - KET (ม.3) ไดรับเกียรติบัตรระดับยอดเย่ียม 150 คะแนนเต็ม จํานวน 4 คน, ระดับยอดเย่ียม 140-149 คะแนน จํานวน 22 คน, ระดับดีมาก 
133-139 คะแนน จํานวน 34 คน

2, 16-20, 22-24    S.D. EVENTS

4    วาทะอธิการ

5    พัฒนาบุคลากร 

6    รวมฉลองสองรอยปชาตกาลฯ

8    วันวาน…  วันนี้…  วันตอไป S.D. 48

13    เพชรใน ซ.ด.

21    เพื่อนนักอาน
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(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)

อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 “เซนต์ดอมินิกสาร” ฉบับสุดท้ายของปีการศึกษาได้เดินทางมาอยู่ในมือของทุกคนอีกวาระหนึ่ง พ่อในนามของคณะผู้ใหญ่
และคุณครูขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่ได้เยี่ยมชมงาน อีกทั้งเป็นกำาลังใจและชื่นชมการจัดงานวันวิชาการ “น้อมนำาพระบรมราโชวาท 
ปวงไทยราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 กับงานวันผู้ปกครอง “เซนต์ดอมินิกศิระกราน เทิดไท้พ่อ
ภูมิพล” เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ความสำาเร็จตลอดจนคุณค่าในเนื้อหานิทรรศการและการแสดงของนักเรียนที่เกิดขึ้นนั้น 
เราทุกคนได้แรงบันดาลใจ ได้พลังในการร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชหาที่สุดมิได้ เพราะต่างประจักษ์แล้วซึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติบำาเพ็ญ อันอำานวยประโยชน์นานัปการแก่
พวกเราทุกคนบนแผ่นดินไทยผืนนี้ ก่อนหน้านี้หนึ่งสัปดาห์สมาคมศิษย์เก่าได้จัดงาน “เซนต์ดอมินิกรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” เป็น
งานพบปะสังสรรค์ที่เรียบง่ายแต่สง่างามในพิธีการสำาคัญ ซึ่งทุกคนยืนจุดเทียนร่วมกันรำาลึกตามคำากล่าวถวายสักการะที่ลึกซึ้งตรึงใจ
สะท้อนความในใจของทุกคน จบด้วยการร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ   
 ขอบคุณผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งพนักงานทุกๆ คน ที่ได้มีส่วนร่วมในวันฉลองนักบุญยอห์น บอสโก 
บิดาและอาจารย์แห่งเยาวชน พิธีบูชาขอบพระคุณ การแสดงละครเทิดเกียรติ พิธีถวายเกียรติและแห่บุษบกท่านนักบุญเป็นคารวกิจ
เพื่อส่งเสริมความศรัทธา ปีนี้ได้จัดกิจกรรมภาคบ่ายในรูปแบบสนุกสนานที่มีการละเล่นต่างๆ เหมือนงานวัด เพื่อให้เด็กๆ ร่าเริง หลัง
จากนั้นทุกคนต้องขยันเพื่อเตรียมสอบ และอย่างที่ทุกคนได้ยินทุกปีเสมอว่าวันฉลองคุณพ่อบอสโกนี้เรียกว่าวันกตัญญูด้วย ซึ่งถือเป็น
คุณธรรมสำาคัญที่สุดในบรรดาคุณธรรมทั้งหลาย นี่คือแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างเพาะบ่มให้นักเรียนทุกคนจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ของประเทศชาติ เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา ตามที่ท่านบิดาและอาจารย์แห่งเยาวชนมุ่งหวังไว้    
 ในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบของวันมอบประกาศนียบัตรและเหรียญแห่งความทรง
จำา ได้เริ่มเป็นปีแรกที่กำาหนดจัดวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับบุตรหลานของท่าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไว้วางใจให้โรงเรียนดูแลสั่งสอนทั้งความรู้ทางวิชาการและอบรมจริยธรรมอย่างยาวนาน 12 ปี นอกจากจะ
มีพิธีการบนหอประชุมตามที่เคยปฏิบัติแล้วยังได้เพิ่มพิธีแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์ เพื่อส่งมอบบุตร
หลานซึ่งเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจกลับคืนสู่อ้อมอกอ้อมใจของผู้ปกครอง ระยะเวลา 12 ปีจะว่าช้าก็ช้าจะว่าเร็วก็เร็ว ที่แน่ๆ คือมี
การพัฒนาความเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ขอให้นักเรียนที่สำาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนยึด
มั่นในโอวาท คำาอบรมสั่งสอน ที่ได้รับตลอดเวลาจากบ้านเซนต์ดอมินิกหลังนี้จะกี่ปีก็ตาม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตให้ประสบความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป              
 ปิดภาคเรียนนี้ขอให้นักเรียนทุกคนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หมั่นฝึกฝนตนเองช่วยเหลืองานบ้านแบ่งเบาภาระให้คุณ
พ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง เชื่อฟังคำาแนะนำาสั่งสอนด้วยความสุภาพถ่อมตน ตลอดจนดูแลรักษาตัวให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ ที่มีต่อ
ร่างกายและจิตใจด้วยความรอบคอบ รู้จักคิดพิจารณาในการดำาเนินชีวิตไม่ให้ตกอยู่ในอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ทำาบาป     
 ขอพระเจ้า พระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ คุณพ่อบอสโก พี่ดอมินิก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่แต่ละคนเคารพศรัทธา ได้โปรด
อวยพระพรแก่ทุกคนที่ร่วมกันเป็นสมาชิกในครอบครัวเซนต์ดอมินิก ให้เปี่ยมด้วยกำาลังความคิด มากล้นด้วยกำาลังกาย มั่นคงด้วย
กำาลังใจ ในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานทั้งหลายทั้งปวง และเจริญชีวิตประจำาวันภายใต้การปกปักรักษาและพระพรของพระ
เสมอไป. 
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 ม.พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนักประดิษฐ์ และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์
นานาชาติ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา

 ม.บุญชู ชูศรี, ม.ธนพร ยมะสมิต, ม.พิพัฒน์ เกิดปราโมทย์ และ 
ม.นัฐวุฒิ อภัยวิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียน
เอกชน เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ 
โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 ม.อรุณี คูณสมบัติ และ ม.อติคม เลียบศิรินนท์ เข้ารับการอบรมเรื่อง “การนำาส่งข้อมูล
สารสนเทศที่จำาเป็นเข้าสู่ระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ ON LINE 
(QAMS)” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 30              ป. โกศิน

 ภายหลังจากการประชุมครั้งสำาคัญเมื่อตอนคำ่าของวันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมประชุม
และรับทราบถึงภารกิจยิ่งใหญ่คือการจัดตั้งคณะนักบวชซาเลเซียนตามที่คุณพ่อบอสโกได้แจ้งนั้น พวกเขาต้องก้าวผ่านวันเวลาแห่ง
ความสับสน ขัดแย้ง และครุ่นคิดอย่างหนัก อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมประชุม 18 คนได้ตัดสินใจกันว่าจะเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป เป็น
สัญญาณว่าพวกเขาสมัครใจเข้าร่วมในอุดมการณ์ และยืนยันขออยู่เคียงข้างคุณพ่อบอสโกโดยไม่สนใจว่าจะต้องอยู่ในฐานะอะไร  
 คำ่าวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1859 (พ.ศ. 2402) เวลาประมาณสามทุ่ม พระสงฆ์วัยกลางคนอายุ 44 ปีที่มีนามว่า ยอห์น 
บอสโก เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุม 18 คนประกอบด้วยพระสงฆ์อายุ 47 ปีหนึ่งองค์คือคุณพ่อวิตโตรีโอ อะลาโซนัตตี 
(Vittorio Alasonatti) สังฆานุกรอายุ 24 ปีหนึ่งคนคือแองเจโล ซาวีโอ (Angelo Savio) อนุสงฆ์อายุ 22 ปีหนึ่งคนคือไมเกิล รัว 
(Michael Rua) สามเณรอายุระหว่าง 15-21 ปี จำานวนสิบสามคน กับเยาวชนอายุน้อยมากอีกหนึ่งคน การประชุมครั้งประวัติศาสตร์
ในการสถาปนาคณะซาเลเซียนมีข้อความที่บันทึกอยู่ในรายงานการประชุมอย่างละเอียดทุกข้ันตอนพร้อมลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
ดังนี้...         
	 “ทุกคนที่ร่วมประชุมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันในเป้าหมาย	 กล่าวคือ	 รักษาและส่งเสริมจิตตารมณ์แห่งความรักแท้อันเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้สำาหรับงานศูนย์เยาวชนเพื่อเยาวชนที่ถูกทอดทิ้งและอยู่ในภาวะเสี่ยงอันเป็นผลจากช่วงเวลาอันยุ่งยากในปัจจุบัน	 เยาวชนมี	
แนวโน้มต้องสูญเสียความดีและจมดิ่งลงไปในความไม่เชื่อถึงพระเจ้า	 ไม่มีศาสนา	 ซึ่งจะส่งผลร้ายให้แก่สังคมโดยรวม	 ผู้ร่วมประชุม
จึงได้ตัดสินใจร่วมกันที่จะตั้งสมาคมหรือคณะนักบวช	โดยมีเป้าหมายส่งเสริมพระเกียรติมงคลของพระเจ้าและความรอดของวิญญาณ	
ให้การอบรมสั่งสอนเยาวชน	 โดยเฉพาะที่ยากจนและขัดสนกว่าหมด	 ในเวลาเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนสมาชิกให้บรรลุความศักดิ์สิทธิ์	
ที่ประชุมเห็นชอบโครงการนี้อย่างเป็นเอกฉันท์	 แล้วนั้นเมื่อได้ภาวนาสั้นๆ	 และวอนขอพรจากพระจิตเจ้าแล้ว	 ที่ประชุมได้เลือกคณะ
กรรมการกลาง	ที่จะเป็นผู้นำาสมาชิกและหมู่คณะในอนาคตซึ่งหากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจะมีจำานวนเพิ่มขึ้น   
	 ที่ประชุมร่วมกันขอร้องคุณพ่อบอสโก	 ซึ่งได้เป็นผู้ริเริ่มและผู้สนับสนุนกิจการนี้มาตั้งแต่แรก	 ให้รับหน้าที่เป็นผู้ใหญ่สูงสุด
ในทุกด้าน	 ท่านตอบรับที่จะทำาหน้าที่นี้โดยมีเงื่อนไขว่าท่านขออำานาจเลือกเลขานุการผู้บันทึกการประชุมกล่าวคือ	 คุณพ่อวิตโตรีโอ							
อะลาโซนัตตี	 (Vittorio	 Alasonatti)	 ให้ทำาหน้าที่เป็นรองผู้ใหญ่สูงสุดรับผิดชอบการบริหาร	 อันเป็นหน้าที่ที่เขากำาลังทำาอยู่ในปัจจุบัน	
ต่อจากนั้นที่ประชุมพิจารณาวิธีการเลือกกรรมการปกครองกลาง	 และมีมติให้เลือกด้วยการลงคะแนนลับ	 เป็นวิธีรวดเร็วสำาหรับการ
แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา	ซึ่งประกอบด้วยอธิการฝ่ายจิต	ผู้บริหารเศรษฐกิจ	และที่ปรึกษาสามคน	เพิ่มจากสองตำาแหน่งที่เลือกก่อนหน้านี้	
อนุสงฆ์ไมเกิล	รัว	(Michael	Rua)	ได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์ให้เป็นอธิการฝ่ายจิตและเขายินดีรับหน้าที่	การเลือกผู้บริหารเศรษฐกิจก็ใช้
วิธีการเดียวกัน	ซึ่งได้แก่สังฆานุกรแองเจโล	ซาวีโอ	(Angelo	Savio)	เขารับหน้าที่นี้	โดยจะลาออกจากหน้าที่อื่นที่ทำาอยู่   
 ในที่สุด	มีที่ปรึกษาอีกสามคนที่ต้องเลือก	หลังจากลงคะแนนเสียงครั้งแรกก็มีการเลือกสามเณรยอห์น	กาลีเอโร	(Giovanni	Cagliero)	ที่
ปรึกษาคนที่สองที่ถูกเลือกคือสามเณรยอห์น	โบเนตตี	(Giovanni	Bonetti)	การลงคะแนนเลือกที่ปรึกษาคนที่สามซึ่งเป็นคนสุดท้ายนั้น	
ผลออกมาคะแนนเท่ากันระหว่างสามเณรการ์โล	กีวาเรลโล	(Carlo	Ghivarello)	และสามเณรฟรังเชสโก	โปรเวรา	(Francesco	Provera) 
จึงต้องมีการลงคะแนนเป็นครั้งที่สอง	 ผลออกมาคือสามเณรกีวาเรลโลได้รับคะแนนมากกว่า	 ดังนี้กรรมการบริหารส่วนกลางของคณะ
ของเราได้ถูกแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ	ซึ่งภายหลังมีชื่อว่าคณะที่ปรึกษาใหญ่		 	 	 	
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คุณพ่อยอห์น บอสโก กับสมาชิกรุ่นแรก 18 คน ที่ร่วมก่อตั้งคณะซาเลเซียน

	 มีการอ่านรายงานขั้นตอนการประชุม	 ตามที่มีบันทึกไว้	 ณ	 ที่นี้	 ให้สมาชิกที่ประชุมทุกคนและผู้ได้รับเลือกให้ทำาหน้าที่ต่างๆ	
ร่วมกันรับรองว่าถูกต้องแล้วนั้น	 มีการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เก็บเอกสารนี้อย่างเป็นระบบ	 และเพื่อเป็นการรับรองความถูกต้อง
ผู้ใหญ่สูงสุดและเลขานุการจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
	 	 	 	 	 บาทหลวงยอห์น		บอสโก	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 บาทหลวงวิตโตริโอ		อะลาโซนัตตี”
 จากข้อความข้างต้นนี้คณะซาเลเซียนได้ถือกำาเนิดมา แม้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมในคำ่าคืนวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1859 
(พ.ศ. 2402) จำานวน 5 คนได้ถอนตัวในภายหลัง แต่อีก 12 คนยังคงยืนหยัดอยู่เคียงข้างคุณพ่อบอสโกจนถึงที่สุด พวกเขาคือผู้ร่วม
ก่อตั้งและสมาชิกกลุ่มแรกของคณะซาเลเซียน เกือบทุกคนอยู่ในวัยหนุ่มแน่นและเป็นเด็กหรือเยาวชนของศูนย์เยาวชนมาก่อนทั้งสิ้น 
ประกอบด้วย วิตโตรีโอ	อะลาโซนัตตี	 (Vittorio	Alasonatti)	 ไมเกิล	รัว	 (Michael	Rua)	แองเจโล	ซาวีโอ	 (Angelo	Savio)	ยอห์น	
กาลีเอโร	(Giovanni	Cagliero)	ยอห์น	โบเนตตี	(Giovanni	Bonetti)	การ์โล	กีวาเรลโล	(Carlo	Ghivarello)	ยอห์นบัพติส	ฟรังเชเซีย	
(Giovanni	Battista	Francesia)	ฟรังเชสโก	โปรเวรา	(Francesco	Provera)	โยเซฟ	ลัสเซโร	(Giuseppe	Lazzero)	ฟรังเชสโก	แชร์
รุตี	(Francesco	Cerruti)	เซเลสตีโน	ดูรันโด	(Celestino	Durando)	โยเซฟ	บอนโยวันนี	(Giuseppe	Bongiovanni)	
 ในที่สุด ความฝันของคุณพ่อบอสโกก็กลับกลายเป็นความจริง แม้ด้วยความยากลำาบากแต่ด้วยความมุมานะ มุ่งมั่น เด็ดเดี่ยว 
ท่านเริ่มต้นงานทุกอย่างมาด้วยตัวคนเดียว หลายต่อหลายครั้งเมื่อท่านต้องเผชิญกับอุปสรรค ความยากลำาบากจนแทบถอดใจละทิ้ง
เลิกรา ทว่าการถักทอก็ได้รับการสานต่อเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงประทานแรงบันดาลใจ ทรงตระเตรียมการทุกอย่าง
ให้คุณพ่อบอสโกในเวลาอันเหมาะเจาะ แม้ว่าคณะซาเลเซียนได้ถือกำาเนิดขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ก็มิได้หมายความว่าภารกิจ
เสร็จสิ้นครบถ้วน ยังมีหนทางที่ต้องเดินหน้าอีกต่อไป เมื่อมีคนมาร่วมงาน ร่วมชีวิต ร่วมอุดมการณ์ ร่วมภารกิจด้วย แม้จะมีนำ้าใจดีและ
มุ่งมั่นก็ต้องมีแนวทางการดำาเนินชีวิต และการกระทำาที่เป็นกฎเกณฑ์ปฏิบัติคือพระวินัยของคณะซาเลเซียน.   
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นายนายศุภณัฐศุภณัฐ จรูญเวชธรรม ม.6/1 “ซัน” จรูญเวชธรรม ม.6/1 “ซัน”
 ผมรูสึกโชคดีมากๆ ครับท่ีไดมาอยูในโรงเรียนแหงนี้ ตั้งแต ป.1-ม.6 ผม
สัมผัสไดถึงความใกลชิดของกลุมเพื่อน รุนพี่-รุนนอง ครู-นักเรียน โรงเรียน
แหงนี้ไดใหอะไรกับผมมากมายจริงๆ ครับ ไมวาจะเปนการอบรมท่ีดีที่สราง
บุคลิกที่ดีใหกับตนเอง เนื้อหาความรูตางๆ เพื่อนๆ ที่สําคัญและมีคาสําหรับ
ผม กิจกรรมตางๆ ดานวิชาการ ศาสนา กีฬา และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมด
นี้ไดหลอหลอมความเปนสุภาพบุรุษเซนตดอมินิกใหกับนักเรียนทุกคน
 ตลอด 12 ปที่ผานมา ผมรูสึกวาทุกอยางไดผานไปอยางรวดเร็ว เมื่อยอน
กลับไปถึงเหตุการณในอดีต ผมก็จะเห็นภาพแหงความสุขที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนแหงนี้ สิ่งดีๆ ในชีวิตของผมไดเกิดขึ้นในโรงเรียนแหงนี้มากมาย 
“เวลาที่มีความสุขชางผานไปไวจริง”
 ผมอยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอยางจากโรงเรียนเซนตดอมินิก ที่ๆ เปรียบ
ดังบานหลังที่ 2 ของผม ใหอะไรกับผมมากมายจนผมเติบโตข้ึนมาเปนผูใหญ
คนนึง ผมอยากขอบพระคุณคณะผูใหญ คุณครู และเจาหนาที่ทุกคน ที่ไดให
ความชวยเหลือนักเรียนทุกคนของโรงเรียน ใหไดมีความพรอมที่จะเผชิญโลก
ในอนาคตตอไป ...ขอบคุณครับ
  “ผมภูมิใจมากครับ ที่ไดเปนนักเรียนของโรงเรียนเซนตดอมินิก”

วันวาน...วันนี้...วันตอไป วันวาน...วันนี้...วันตอไป S.D.S.D.  4848  
คือความภูมิใจของเราทุกคน

..........................................................................
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นายนายนครินทรนครินทร ตันอนุชิตติกุล ม.6/2 “ฟลุค” ตันอนุชิตติกุล ม.6/2 “ฟลุค”
 ผมเรียนที่โรงเรียนแหงนี้ ตั้งแต ป.1-ม.6 ครับ มีหลายสิ่งหลายอยางเกิดขึ้น
ตลอดเวลาที่ผมอยูในบานแหงนี้ มีทั้งการเปลี่ยนแปลงท่ีดีและไมคอยดี แตสิ่ง
ที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงตลอด 12 ปเลย ก็คือ ความรักที่รั้วนํ้าเงิน-ขาวมอบใหผม
 ถาถามวาผมมีความประทับใจอะไรในโรงเรียนน้ี ผมก็คงตอบไปอยาง
มั่นใจครับวา มีหลายอยางที่ผมประทับใจ เชน มิตรภาพที่ดี ระบบการสอนท่ี
ดี ความเปนกันเองของครู-นักเรียน และความประทับใจท่ีสุดของผมคือการได
เปนสวนหน่ึงในกลุมนักขับรองประสานเสียง “Savio Chorus” ของโรงเรียนครับ
 ตลอด 12 ป มีกิจกรรมหลายอยางเกิดขึ้น กิจกรรมท่ีผมชอบ คือ กิจกรรม
ที่ผมและวงคอรัสรองเพลงครับ แตที่ชอบมากท่ีสุดคือ “SD The Musical” 
เพราะกิจกรรมน้ีผมไดทําในส่ิงที่ไมเคยทํามากอนเลยคือ การแสดงละครเพลง 
ในหอประชุมที่มีคนภายนอกเขามาดูเปนจํานวนมากครับ ถึงจะเหนื่อยแตก็
สนุกครับ
 ตลอดเวลาที่ผานมา หากผมทําใหเพื่อนๆ หรือคุณครูทานใดเสียใจหรือไม
สบายใจ ผมขอโทษนะครับ โดยเฉพาะกับ ม.พรพิพัฒน แมพวกผม ม.6/2 จะ
ดื้อรั้นบาง พวกผมขอโทษครับ และขอบคุณมาสเตอรที่ดูแลพวกผมเปนอยาง
ดีทั้งปการศึกษานะครับ 
 สุดทายนี้ขอฝากไปยังนองๆ ทุกคน ใหตั้งใจเรียนและตักตวงความรูใหได
มากที่สุด เพราะการศึกษาเปนส่ิงที่สําคัญนะครับ เปนเด็กดีของพอแมและ
คุณครูทุกคน ทายที่สุดขอขอบคุณสําหรับมิตรภาพดีๆ ตลอด 12 ป ที่บานหลัง
นี้มอบใหผม ...ขอบคุณครับ 



นายนายธนวิชญธนวิชญ มหาพรไพศาล ม.6/3 “พู” มหาพรไพศาล ม.6/3 “พู”
 กอนอื่นเลยพี่ก็ขอบอกวาพี่อยูที่โรงเรียนนี้มาตั้งแต ป.1 โรงเรียนนี้ใหอะไร
หลายอยางกับพี่ ทั้งเร่ืองเรียน เรื่องกิจกรรมตางๆ มากมาย สิ่งที่พี่ประทับใจ
มากที่สุดคือ งานกีฬาสี เพราะทําใหเราไดใกลชิดกับเพื่อนๆ มากข้ึน ไดทํางาน
รวมกันเปนทีม และทําใหรูวาเวลาเราตั้งใจทําอะไรสักอยางใหสําเร็จมันไมใช
เรื่องงายทําใหรูวามันคุมคามากมาย และพี่ยังมีกจิกรรมมานําเสนอน่ันก็คือ
ชมรมลูกเสือ บางคนอาจคิดวาการเรียนลูกเสือเรียนไปทําไม แตสําหรับพี่
คิดวาลูกเสือเปนกิจกรรมท่ีดีมากๆ ทั้งไดทําจิตอาสา ไดพบปะกับเพื่อนใหมๆ 
มากมาย ผึกการเปนผูนํา สวนใครท่ีสงสัยวาอยูชมรมน้ีตองทําอะไรบางก็เชน 
ชวยงานโรงเรียน ชวยคุมคายตางๆ ทั้งนี้ชมรมยังมีการจัดสอบเพื่อสงนักเรียน
ไปรวมงานชุมนุมลูกเสือตางประเทศอีกดวย 
 พี่เองก็ไดไปงานชุมนุมลูกเสือท่ีประเทศอังกฤษ เปนประสบการณที่ดีมาก 
และไมตองเสียคาใชจายดวย นองคนไหนสนใจก็ติดตอไดที่งานลูกเสือนะครับ 
และปนี้ก็เปนปสุดทายของพี่แลวที่จะไดเรียนอยูในร้ัวนํ้าเงิน-ขาวแหงนี้ ก็
อยากขอบคุณคุณครูทุกคนท่ีสอนผมมาจนถึง ม.6 ครูไมไดใหแคความรู แต
ใหทั้งคําสอน ทั้งขอคิดมากมาย ทําใหมีระเบียบวินัย และก็อยากบอกเพื่อนๆ
ที่อยูดวยกันมา จบไปแลวก็อยาลืมเพื่อนคนน้ีแลวไวเจอกันใหม มีอีกอยางที่
พี่อยากบอกกับนองๆ ทุกคน จงใชเวลาในโรงเรียน ใชเวลากับเพื่อนอยางคุม
คาที่สุด เพราะ12 ปในรั้วโรงเรียนนั้นส้ันมาก ก็ขอใหนองโชคดีกับการใชชีวิต
ในโรงเรียนเซนตดอมินิกที่พี่รักและภาคภูมิใจ ขอบคุณครับ
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นายนายจุฑาจุฑา เลิศดํารงธรรม ม.6/4 “อู” เลิศดํารงธรรม ม.6/4 “อู”
 กอนที่ผมจะกาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยในอีกไมกี่เดือนขางหนานี้ ผมขอบอก
ความรูสึกเกี่ยวกับความรักและความผูกพันที่ไดจากรั้วนํ้าเงิน-ขาวแหงนี้  ผม
ขอพูดถึงคุณครูที่เคารพรักของนักเรียนทุกคน ขอบคุณนะครับที่คอยใหความรู 
ตักเตือน และสั่งสอนมาตลอด 12 ป ครูคือผูสรางใหผมเปนคนที่เต็มคน ผม
จําไดแมนยําวาวันนั้นเปนวันแรกที่ผมมาสมัครเรียนรูสึกไมชินเลย และก็รูสึก
กลัวมาก แตกไ็มไดเปนปญหาอะไร เรียนมาเร่ือยๆ จนกระทั่งผม ป.3 ผมชนะ
การแขงขันวิ่งที่สนามกีฬากองทัพบก และไดโลรางวัลนักกีฬาดีเดนประจําป 
รางวัลนี้เปนรางวัลแรกของผมท่ีอยูในโรงเรียนแหงนี้ ผมรูสึกภูมิใจมากครับ 
 เวลาผานไปจนผมอยู ป.6 เปนจุดเปล่ียนในชีวิตผมเลยครับ ผมเริ่มสนใจ
การเลนดนตรี จึงไปเรียนกีตารกับมาสเตอรวีระ และผมก็ฝกเลนมาเรื่อยๆ จน
กระทั่ง ม.2 ผมไดรวมวงกับเพื่อนในช้ัน ชื่อวงวา “THE LINE” และไดเลน
บนเวทีงานวันกิจกรรม เปนงานแรกผมจึงตื่นเตนมากครับแตก็ทําออกมาไดดี
และวงผมก็ไดรับเสียงตอบรับจากเพื่อนๆ ดีกวาที่คาดคิดไวซะอีก พอขึ้นชั้น 
ม.3 มิสศิริลักษณเปนครูประจําชั้น มิสบอกวา “หองเราไดรับคัดเลือกใหเปน 
Chorus พรุงนี้ 7 โมงเชาเจอที่หองขับรอง” ผมดีใจและตื่นเตนมากๆ ครับ 
และมิสศิริลักษณก็พาผมไปพบกับมิสอัจฉราภรณที่ดูแล Savio Chorus ผมดี
ใจมากๆ ครับที่ไดทําในสิ่งที่ชอบอีกครั้ง มิสสอนประสบการณบนเวทีใหกับผม
จนทําใหเพ่ือนๆ รูจักในนาม “อูนักรอง” 
 ผมขอขอบพระคุณคณะผูใหญทุกทานที่มีคําสั่งสอนดีๆ มาฝากพวกเราอยู
เสมอ และขอบพระคุณครูประจําชั้นทุกทานที่คอยดูแลส่ังสอนผม สําหรับ
คุณครูทานใดที่ผมเคยพูดจาลวงเกินหรือทําอะไรไมเหมาะสมตองขอโทษไว ณ 
ที่นี้ดวยครับ โรงเรียนนี้ใหอะไรกับผมมากมาย ทั้งความภาคภูมิใจ  ความรัก 
ความผกูพัน และประสบการณดีๆ บนเวที สิ่งที่ผมเขียนลงไปเปนเพียงสวน
หนึ่งของเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนแหงนี้ 12 ปมีเรื่องราวมากมายท่ีเกิด
ขึ้น และสุดทายนี้ผมก็ขอฝากขอความน้ีไปถึงนองๆ รุนตอไปดวยนะครับ “ขอ
ใหใชชีวิตอยางมีสติ มีเปาหมายท่ีชัดเจนในชีวิต และพ่ีขอฝากบานหลังที่ 2 
ของพี่ไวกับนองๆ ดวยนะครับ”  และ “สักวันเราจะกลับมาพบกับใหมในวัน
ที่เราประสบความสําเร็จแลว S.D. 48...” ขอบคุณครับ
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นายนายธนานันตธนานันต สุรรัตนรังษี ม.6/5 “อารม” สุรรัตนรังษี ม.6/5 “อารม”
 กราบสวัสดีคณะผูใหญ คุณครู ที่เคารพรักครับ การที่ผมไดเขามาอยูใน
โรงเรียนเซนตดอมินิก รั้วนํ้าเงิน-ขาว เปนเวลาถึง 12 ปนั้น มีอะไรหลายๆ
อยางในโรงเรียนทําใหผมรูสึกผูกพันกับโรงเรียนเปนอยางมาก ผมไดพบความ
ประทับใจมากมาย ไมวาจะเปนมิตรภาพท่ีดีกับเพื่อนๆ ประสบการณตางๆ ที่
ไดเรียนรูจากกิจกรรมของโรงเรียน รวมถึงความสุขท่ีไดอยูในโรงเรียนแหงนี้ 
 สําหรับผม 12 ปที่ผานมา เปนเวลาที่เร็วมาก การท่ีไดใชเวลาในโรงเรียน
สวนใหญมากกวาบานตลอด 12 ปนั้น เหมือนเปนบานหลังที่สองอยางแทจริง 
ถึงแมอาจจะมีบางครั้งที่ผมรูสึกเบื่อบาง แตในความรูสึกที่ถึงเวลาตองจาก
บานหลังที่สองอยางโรงเรียนเซนตดอมินิกไปแลวน้ัน ทําใหผมใจหายอยาง
บอกไมถูก เหมือนชีวิตไดขาดอะไรบางอยางไป 
 ตลอดชวงเวลา 12 ปที่ผานมาน้ัน ผมอยากจะขอบพระคุณคณะผูใหญ ที่
คอยพัฒนาโรงเรียนแหงนี้ใหดีขึ้น ขอบคุณคุณครูทุกทานที่คอยอบรมสั่งสอน
ผมมาเปนอยางดี ถึงแมจะมีหลายๆ คร้ังที่ผมไมเชื่อฟง ดูเหมือนไมเคารพมิส
และมาสเตอร แตมิสและมาสเตอรก็ยังอดทนเสมอมา ขอบคุณเพื่อนทุกๆ คน
สําหรับมิตรภาพที่ดีในตลอดเวลาท่ีรูจักกันมา
 สุดทายนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกตลอดเวลา 12 ปที่ผานมา ผมไดมีบานเพิ่ม
มาอีก 1 หลัง มีคุณพอ “คุณพอบอสโก” และพ่ีชาย “พี่ดอมินิก” เพิ่มมาอีก
ในครอบครัว มีเพ่ือนมากมาย และจะเปนเชนนี้ตลอดไปครับ
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ASMO THAI : คณิตศาสตรASMO THAI : คณิตศาสตร

ASMO THAI : คณิตศาสตรASMO THAI : คณิตศาสตร

ASMO THAI : วิทยาศาสตรASMO THAI : วิทยาศาสตร

พชรดิษยพชรดิษย ธนภัทรธนภัทร
วีระวิชญวีระวิชญ

ศรัณยูศรัณยู

ASMO THAIASMO THAI  
 ผลการทดสอบโครงการแขงขันคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ASMO THAI 
SCIENCE & MATH COMPETITION 2016 มีดังนี้
 - วิชาคณิตศาสตร : ด.ช.พลภูมิ วงษวิไลวารินทร ป.4/1 เหรียญเงิน, ด.ช.จิรา 
กุลจิราพงษ ป.4/2 เหรียญเงิน, ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.4/1 รางวัลชมเชย, 
ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.5/1 เหรียญทองแดง, ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแกว ป.5/1 รางวัล
ชมเชย, ด.ช.วีระวิชญ อัศวภิรมย ป.5/1 รางวัลชมเชย, ด.ช.ฐิตพัฒน สุนทโร 
ป.5/1 รางวัลชมเชย, ด.ช.ภวิศ วิวัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1 เหรียญเงิน, ด.ช.จักริน 
นวกิจวัฒนา ม.1/1 เหรียญทองแดง, ด.ช.กวีรภัทร ไชยไธสง ม.1/1 เหรียญ
ทองแดง, ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.1/1 รางวัลชมเชย และ นายธนวัฒน จิตต
เศรษฐสิน ม.5/3 เหรียญทองแดง
 - วิชาวิทยาศาสตร : ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.5/1 เหรยีญเงิน, ด.ช.ธนกฤต ไตร
วุฒิ ป.5/1 เหรียญเงิน, ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.4/2 เหรียญทองแดง, ด.ช.นันท
วัฒน ฐิติกมล ป.3/5 รางวัลชมเชย, ด.ช.วีรอัศว ลิ้มไพบูรณ ป.4/1 รางวัลชมเชย, 
ด.ช.ณัฐธัญ  มัธยมแกว ป.5/1 รางวัลชมเชย, ด.ช.ภวิศ  ววิัฒนาประสิทธิ์ ป.6/1 
รางวัลชมเชย และ ด.ช.เมชฌ จันทรทรัพย ป.6/1 รางวัลชมเชย

รองชนะเลิศจักรยานชิงแชมปประเทศไทยรองชนะเลิศจักรยานชิงแชมปประเทศไทย
 ด.ช.พชรดิษย พรรณรักษา ม.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันจักรยาน
ชิงแชมปประเทศไทย “บอกรักแมที่เวลโลโดรมหัวหมาก” ชิงถวยพระราชทาน 
“ควีนสคัพ” ประเภทลู รุนทั่วไปชาย ทีมสปริ้นท เวลา 1.18.39 นาที เมื่อวันเสารที่ 
3 ธันวาคม 2559 ณ สนามเวลโลโดรม หัวหมาก การกีฬาแหงประเทศไทย

 การคิดและแกปญหาคณิตศาสตร การคิดและแกปญหาคณิตศาสตร
 การแขงขันการคิดและแกปญหาคณิตศาสตร ครั้งท่ี 17 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน เมื่อวันเสารที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร : 
ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.1/1 เหรียญทองแดง พรอมเกียรติบัตร และ ด.ช.วีระ
วิชญ อัศวภิรมย ป.5/1 รางวัลชมเชย พรอมเกียรติบัตร

แชมปวายนํ้ารุน 13 ปแชมปวายนํ้ารุน 13 ป
 ด.ช.ศรัณยู ทาคายามะ ม.1/2 แขงขันวายนํ้ารุน 13 ป I LOVE DAD ไดรับ 1 
เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง เมื่อวันอาทิตยที่ 18 ธันวาคม 2559 
ณ สระวายนํ้าศูนยกีฬาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม



14 รองแชมปตอบปญหาวิทยาศาสตรรองแชมปตอบปญหาวิทยาศาสตร
 การแขงขันตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา งานนิทรรศการ
วิชาการ “สตรีวิทยาวิชาการ 59 ทักษะในศตวรรษที่ 21 สูเปาหมายโลก” ประเภท
ทีม ระหวางวันจันทรที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 
: รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.5/1, ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.5/1 
และ ด.ช.วีระวิชญ อัศวภิรมย ป.5/1, ผานเขารอบ 2 : ด.ช.ภวิศ วิวฒันาประสิทธิ์ 
ป.6/1, ด.ช.เมชฌ จันทรทรัพย ป.6/1 และ ด.ช.กิตติธัช ชีวินวรรักษ ป.6/1

YAMAHA SILVER PRIZEYAMAHA SILVER PRIZE
 ด.ช.วชิรวิชญ ศิริคุณธนานันท ป.5/1 YAMAHA SILVER 
PRIZE การแขงขัน Yamaha Thailand Music Festival 2017 
ประเภท Piano Solo รุนไมเกิน 12 ป เม่ือวันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560

ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน ลูกเสือบําเพ็ญประโยชน 
 เมื่อวันจันทรที่ 23 มกราคม, วันศุกรที่ 3 และ 10 กุมภาพันธ 
2560 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพอศักด์ิชัย ตรีวาอุดม 
รองอธิการ และ คุณพอเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว ผูจัดการและ
เหรัญญิก เปนประธานมอบเข็มและเกียรติบัตรเกียรติบัตรลูกเสือ
บําเพ็ญประโยชนชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2 และชั้นท่ี 3 ครั้งท่ี 
6-8/2559 โครงการทําความดี จิตอาสา สูสากล 

แขงขันรายการ “ทาใหอาน”แขงขันรายการ “ทาใหอาน”
 เม่ือวันอาทิตยที่ 29 มกราคม 2560 ทีมที่ 1 :      
ด.ช.ชุติพนธ  จองคํา ป.1/4, ด.ช.ศราวิน  อนุกูลสวัสดิ์ 
ป.2/2, ด.ช.ณฐาภพ ปรีชาธนาพล ป.4/1 และ ด.ช.ชยุต 
พุมพวง ป.4/2 พรอมผูปกครอง, ทีมที่ 2 : ด.ช.ชัยวิชญ  
จรัญเรืองธีรกุล ป.2/2, ด.ช.พงษพิรัชย สาระโกเศศ ป.2/3, 
ด.ช.ปรวิชญ หรือเมืองเดิม ป.4/1 และ ด.ช.ธารา ไทยอู   
ป.4/2 พรอมผูปกครอง แขงขันรายการโทรทัศน “ทาใหอาน” 
เพ่ือบริจาคหนังสือใหกับศูนยรับบริจาคหนังสือและวารสาร 
หองสมุดสตางค มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ออกอากาศเม่ือวัน
เสารที่ 18 และวันเสารที่ 25 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.15 น. 
ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

มอบเกียรติบัตรชุมนุม S.D. WEB TEAM และ Z-T@LKมอบเกียรติบัตรชุมนุม S.D. WEB TEAM และ Z-T@LK
 เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2560 คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ มอบ
เกียรติบัตรแกนักเรียนชุมนุม S.D. WEB TEAM รุนท่ี 11 และชุมนุม Z-T@LK 
รุนที่ 13 ที่ชวยงานในฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ ตลอดปการศึกษา 2559

ตอบปญหาวิทยาศาสตรตอบปญหาวิทยาศาสตร

วชิรวิชญวชิรวิชญ

ลูกเสือบําเพ็ญประโยชนลูกเสือบําเพ็ญประโยชน

ทาใหอานทาใหอาน

S.D. WEB TEAMS.D. WEB TEAM Z-T@LKZ-T@LK
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 เมื่อวันพุธที่ 1 และ วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2560 คุณพอมนูญ สนเจริญ 
อธิการ และ คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแกนักเรียนที่
แขงขันบาสเกตบอล S.D. CUP ประจําปการศึกษา 2559 ดังนี้
  - ประถมศึกษาตอนปลาย : ชนะเลิศ ทีม Happy Land, รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ทีมตอกตอย Billy และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม No name
  - มัธยมศึกษาตอนตน ชนะเลิศ : ทีม AIS, รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมเม็ง
ซา, รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม UV และ ทีม Mystery
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ : ทีมแมวเฒา, รองชนะเลิศอันดับ 1 : 
ทีม หงิก A, รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมกษิดิศ และ ทีมเดะจุย 

MORNING CHATMORNING CHAT
 คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ มอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่รวม
กิจกรรม MORNING CHAT รุนท่ี 14 ประจําปการศึกษา 2559 เมื่อวันพุธที่ 8 
กุมภาพันธ 2560 

Maths-Whizz พัฒนาการอายุทางคณิตศาสตรดีเดนMaths-Whizz พัฒนาการอายุทางคณิตศาสตรดีเดน
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2560 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ พรอมดวย
คุณอุบลรัตน บุษยะกนิษฐ รองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวม บัวหลวง จํากัด และ คุณคิม จงสถิตยวัฒนา กรรมการผูจัดการ บริษัท นาน
มีบุคส อินโนเวช่ัน จํากัด มอบเกียรติบัตรสําหรับนักเรียนที่มีพัฒนาการอายุทาง
คณติศาสตรดีเดน ครั้งที่ 2 โครงการ “ยกระดับการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือปลูก
ฝงความเขาใจเร่ืองการออม” Maths-Whizz ณ โรงเรียนเซนตดอมินิก ดังนี้ 
  - ด.ช.ศุภัช กวีกิจธวัช ป.4/2 พัฒนาการคณิตศาสตรเพ่ิมขึ้น 10.2 เดือน
  - ด.ช.อิทธิพัทธ เลิศนิมิตรกุล ป.4/2 พัฒนาการคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 10.2 เดือน
  - ด.ช.ยูนูส อับดุล อาซิส ป.4/2 พัฒนาการคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 9.36 เดือน
  - ด.ช.ตรินัยน คงสวัสดิ์วรกุล ป.4/1 พัฒนาการคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 8.28 เดือน
  - ด.ช.อนล  วงศจักรแกว ป.4/1 พัฒนาการคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 7.2 เดือน
  - ด.ช.รวีโรจน เมฆชมภู ป.4/1 พัฒนาการคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น 7.08 เดือน

ชมเชยคณิตศาสตร TEDETชมเชยคณิตศาสตร TEDET
 ด.ช.พลภูมิ วงษวิไลวารินทร ป.4/1 เกียรติบัตรรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร 
พรอมทุนการศึกษา จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศทางคณิต 
ศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET)  ระดับประถมศึกษาท่ี 4 ประจําป 2559 

แชมปฮอกกี้นํ้าแข็งเยาวชนแชมปฮอกกี้นํ้าแข็งเยาวชน
 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2560 คุณพอเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว ผูจัดการ
และเหรัญญิก มอบรางวัลแก ด.ช.กวิน วัชวงษ ป.5/4 ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศการ
แขงขันกีฬาฮอกก้ีนํ้าแข็งเยาวชน “Ice Hockey Challenge Cup 2016” รุนอายุ
ไมเกิน 10 ป ระหวางวันพุธท่ี 12 ถึงวันอาทิตยที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ Central 
Festival จังหวัดเชียงใหม

บาสเกตบอล S.D. CUPบาสเกตบอล S.D. CUP

MORNING CHATMORNING CHAT

Maths-WhizzMaths-Whizz

พลภูมิพลภูมิ

กวินกวิน
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