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สวัสดีผูอานทุกทานคะสวัสดีผูอานทุกทานคะ 
ผานการสอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2560 มาไมนาน 

นักเรียนคงพอทราบแลววาตองพัฒนา หรือปรับปรุงการ
เรียนของตนเองในรายวิชาใดบาง เชื่อมั่นวาหากนักเรียน
ตั้งใจจริงแลวคงไมยากเกินความสามารถของนักเรียนนะคะ
 ฉบับนี้เราจะแนะนําคณะกรรมการนักเรียน ปการศึกษา 
2560 ใหผูอานไดรูจักกันมากข้ึน รวมทั้งรวมชื่นชมความสามารถ
ดานตางๆ ของนักเรียน กิจกรรมสรางเสริมประสบการณเรียนรู
ที่หลากหลาย  ขอใหผูอานทุกทานมีความสุขในการอานเซนต
ดอมินิกสารนะคะ พบกันใหมฉบับหนาคะ

สารบัญสารบัญ    
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
เรื่อง “เพศศาสตรศึกษาและ
คุณคาชีวิต” โดยไดรับเกียรติจาก
อาจารยลําดวน ชินมโนพันธ 
และคุณชัชชัย สังฆทิพย แผนก
ครอบครัว อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เปนวิทยากรอบรม เมื่อวันพุธ
ที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอ
ประชุมซาวีโอ 
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 ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ผ่านมาครึ่งทางแล้ว เนื่องจากว่ามีการสอบกลางภาคเรียนในระหว่างกลางเดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา ถ้าเราทุกคนจำาได้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วโรงเรียนได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผ่านการตรวจด้วยคะแนน 99 จากคะแนนเต็ม 100 
สำ�หรับช่วงต้นเดือนสิงห�คมปีนี้ โรงเรียนก็จะได้รับก�รตรวจประเมินโรงเรียนที่มีคุณภ�พสู่ม�ตรฐ�นส�กล ทั้งนี้นอกจากจะต้อง
เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว การบริหาร
จัดการต้องเน้นคุณภาพของความเป็นเลิศ และคำานึงถึงผลลัพท์ที่เกิดกับผู้เรียนในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นพลโลก (World Citizen) 
ที่สมบูรณ์ การประเมินครั้งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายการมีส่วนร่วมของทุก ๆ คน ในอันที่จะช่วยกันพัฒนาบ้�นเซนต์ดอมินิกหลังนี้ไปพร้อม ๆ 
กัน   
 หลังสอบกลางภาคเรียนที่ผ่านมาสม�คมศิษย์เก่�โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดฉายภาพยนตร์การกุศล ครั้งที่ 14 เพื่อหา 
รายได้สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ ขอบคุณในความคิดริเริ่มกิจกรรมที่แสดงความรู้บุญคุณบรรดาครูของพวกเขา ขอบคุณผู้ปกครอง 
ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา จากนั้นวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 วันประก�ศเกียรติคุณที่มีพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ทุน
การศึกษา รางวัลผลการเรียนต่าง ๆ ทั้งของโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นั้น พ่อขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบ�ท
สมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2514 ความตอนหนึ่งว่า “...ผล
ที่ได้ที่เป็นคะแนน ที่เป็นประกาศนียบัตร หรือรางวัลนั้นมีประโยชน์อย่างไร ต้องเข้าใจว่าเราเป็นผู้เยาว์ เป็นเวลาที่จะต้องสะสม
ความรู้ ไม่ใช่การเรียนเพื่อการเอาคะแนน เป็นการเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวสำาหรับดำารงชีวิตอยู่ในโลกนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม
และเพื่อประโยชน์ของตัวเอง ไม่ใช่เรียนสำาหรับให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองหรือครูปลื้มใจเท่านั้น แต่สำาหรับที่จะให้ตัวเองมีชีวิตรอด
ต่อไปในอนาคต แล้วก็เมื่อโตขึ้นจะรู้ตัวว่าตัวทำาดีหรือไม่ดี...” พ่อขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเด็กและเยาวชนได้ตระหนักใน
พระบรมราโชวาทองค์นี้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้ โดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบัน      
 วันเสาร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมจะมีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้นเพื่อรับผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 เป็นช่วง
เวลาที่คุณพ่อคุณแม่กับคุณครูจะได้พบปะปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อการพัฒนาลูกของท่านศิษย์ของเรา โดยก่อนที่จะแยกย้ายไปรับผล
การสอบตามห้องเรียนจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พ่อในนามของคณะผู้ใหญ่และครูขอขอบคุณ
ผู้ปกครองทุกคนทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีนำ้าใจดี ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ  ของโรงเรียน
ด้วยเจตนาที่ซื่อตรงเสมอมา     
 โอกาสที่เดือนสิงหาคมมีวันสำาคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกคือวันที่ 15 วันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้�สู่สวรรค์ทั้ง
ก�ยและวิญญ�ณ วันที่ 16 วันคล้�ยวันเกิดนักบุญยอห์น บอสโก ขอพระแม่ม�รีย์ คุณพ่อบอสโก ได้โปรดอวยพรทุกคนในครอบครัว
เซนต์ดอมินิกให้ประสบคว�มเจริญก้�วหน้�ในภ�รกิจก�รง�นต่�ง ๆ ทั้งหล�ยทั้งปวงอย่�งดี มีสุขภ�พพล�น�มัยแข็งแรงสมบูรณ์
ทั้งก�ยและใจตลอดไป.    

(บ�ทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิก�รโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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 ม.จำ�ลอง ขุนทองจันทร์ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “เสริมสร้�งศักยภ�พด้�นก�ร
เรียนก�รสอนเศรษฐศ�สตร์ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย” ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวัน
อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ม.บุญชู ชูศรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติก�รวิพ�กษ์หลักสูตรสำ�หรับห้องเรียนพิเศษ
ด้�นวิทย�ศ�สตร์ในโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 24 ถึง
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

ม.ศิริวรรณ คำ�ยนต์ เข้าร่วมอบรมก�รพัฒน�กรอบคว�มคิดเชิงปฏิบัติก�ร เรื่อง 
เทคนิคจิตวิทย�ก�รศึกษ�ที่ครูนำ�ไปใช้กับเด็กเพื่อให้เด็กพัฒน�ตนเอง และรักในก�รเรียนรู้ เมื่อ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ กรุงเทพมหานคร

ม.นภัสวรรณ บุญนิธี และ ม.ณัฐพร พลพิจิตร์ เข้าร่วม
เสวนาวิชาการเรื่อง “บรรณ�รักษ์และนักส�รสนเทศ : คว�มภ�คภูมิใจ 
ในวิช�ชีพ” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ หอสมุดเมือง 
กรุงเทพมหานคร

ม.นิลวรรณ ณ สุนทร และ ม.ชมพูนุท ศิลปี เข้าร่วมโครงก�ร
ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้�ศึกษ�ในสถ�บันอุดมศึกษ�
ระบบใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
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 นักบุญม�รีอ�  มัซซ�เรลโล
ผู้ร่วมสถาปนาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

ตอนที่ 32              ป. โกศิน
 คุณพ่อบอสโกได้เล่าถึงความฝันที่ท่านเชื่อว่า พระเจ้าผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ทรงเตรียมการทุกอย่างให้ท่านในเวลาอัน 
เหมาะสม ทั้งยังเผยแสดงให้ท่านเห็นผ่านทางความฝันที่ท่านจดจำาได้อย่างแม่นยำาในทุกรายละเอียด ดังนี้...     
	 “คืนหนึ่งในปี	ค.ศ.1847	(พ.ศ.2390)	หลังจากที่ใช้เวลาค่อนข้างมากในการไตร่ตรองว่า	พ่อจะสามารถช่วยคนอื่นโดยเฉพาะ
เยาวชนได้อย่างไร	 พระราชินีสวรรค์ทรงประจักษ์ให้พ่อเห็น	 พระแม่ทรงนำาพ่อไปในสวนสวยงาม	 ที่นั่นมีหน้ามุขแบบที่เห็นตามชนบท
กว้างใหญ่และสวยงามเหมือนซุ้มหน้าประตูทางเข้า	 เสาแต่ละต้นตกแต่งด้วยกิ่งองุ่นดกด้วยใบและดอกเลื้อยขึ้นไปเกี่ยวกันขึ้นเป็นซุ้ม
กันแดด	 หน้ามุขเปิดไปสู่ทางเดินสวยงามทอดยาวไปไกลสุดสายตาผ่านใต้ร้านปลูกไม้เลื้อย	 สองด้านเรียงรายด้วยต้นกุหลาบดอกบาน	
พื้นถนนคลุมด้วยดอกกุหลาบ	พระมารดาทรงบอกพ่อว่า	     
 นี่คือเส้นทางที่ลูกต้องเดิน             
	 พ่อถอดรองเท้าออกเพื่อจะได้ไม่ยำ่าเหยียบดอกกุหลาบงดงามเหล่านี้ให้ต้องชำ้า	 พ่อเดินไม่กี่ก้าว	 ทันใดนั้นก็รู้สึกถึงหนามอัน
แหลมคมที่ทิ่มแทงฝ่าเท้าจนเลือดไหล	พ่อจึงหยุดเดินและหันกลับ	       
 ผมคงต้องกลับไปสวมรองเท้า พ่อทูลพระแม่	 	 	 	 	 	 	 	 	
 ใช่ พระแม่ตรัสตอบ	แต่ต้องเป็นรองเท้าทนทานหน่อยนะ        
 พ่อย้อนกลับไปใส่รองเท้า	 แล้วเดินกลับไปในเส้นทางโรยด้วยดอกกุหลาบ	 โดยมีผู้ช่วยจำานวนหนึ่งที่เพิ่งปรากฏมาและขอ
เดินไปกับพ่อ	กิ่งไม้หลายกิ่งย้อยลงมาเหมือนพู่ห้อย	มีดอกกุหลาบทั่วไปหมด	บนหัว	ใต้เท้า	เท้าที่เป็นแผลของพ่อถูกกิ่งหนามที่อยู่ตำ่าลง
ไปบาดตลอดเวลา	 ทุกครั้งที่พ่อพยายามดันพุ่มกุหลาบที่ขวางทางอยู่ให้พ้นทาง	 ก็ถูกหนามทิ่มทำาให้เลือดไหลทั่วไปทั้งเท้า	 ดอกกุหลาบ
เต็มด้วยหนามที่แฝงอยู่	 กระนั้นก็ดีพ่อเดินไปข้างหน้าโดยมีแม่พระให้กำาลังใจ	 คนที่เห็นพ่อผ่านไปต่างก็พูดวิพากษ์วิจารณ์ว่า	 เส้นทาง
ของคุณพ่อบอสโกปูด้วยดอกกุหลาบ เขาเลยมีชีวิตอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด	แต่พวกเขาไม่เห็นหนามที่กำาลังทิ่มแทง
เท้าของพ่อ		 	 	 	 	 	 	 	
	 พ่อตะโกนเรียกพระสงฆ์	สามเณร	และฆราวาสให้ตามพ่อมา	พวกเขาตามมาด้วยความยินดี	ตื่นตาตื่นใจกับความงามของ
ดอกไม้	กระนั้นก็ดี	เมื่อพบว่าพวกเขากำาลังเดินบนหนามแหลมคมและไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้	พวกเขาก็เริ่มบ่นว่า	เราถูกหลอก หลายคน
หันหลังกลับ	พ่อตามพวกเขาไปและเรียกพวกเขากลับมาใหม่	แต่ก็ไร้ผล	พ่อจึงร้องไห้และถามตัวเองว่า ฉันต้องเดินในเส้นทางเจ็บปวด
นี้ตัวคนเดียวหรือนี่           
 แต่แล้วไม่นานหลังจากนั้น พ่อรู้สึกบรรเทาใจ	 พ่อเห็นพระสงฆ์	 สามเณร	 และฆราวาสกลุ่มหนึ่งเดินมาหาพ่อพร้อมกับพูด
ว่า	พวกเราอยู่นี่ เราทุกคนเป็นของคุณพ่อ และพร้อมจะติดตามคุณพ่อไป พ่อจึงเดินนำาพวกเขาไป	มีบางคนท้อแท้และเลิกเดินต่อ	แต่
ส่วนใหญ่ยังตามพ่อมา	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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	 หลังจากเดินมาสุดทาง	 พ่อพบตัวเองอยู่ในสวนสวยงาม	 และมี	
ดอกไม้รอบตัว	 คนที่ติดตามพ่อมาต่างเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า	 เสื้อผ้าขาดและ
เลือดออกตามตัว	แต่ก็มีลมเย็นพัดมารักษาแผลทุกคน	แล้วก็มีสายลมพัดมา
อีกระลอก	เหมือนอภินิหาร	มีเด็กสามเณรหนุ่ม	ภราดา	และแม้แต่พระสงฆ์
จำานวนมากมารายล้อมพ่อ	และเริ่มช่วยพ่อดูแลเด็ก	ๆ	เหล่านั้น	ผู้ช่วยเหล่านี้
หลายคนพ่อรู้จักดี	แต่ส่วนใหญ่เป็นคนแปลกหน้า	แม่พระผู้ทรงนำาทางพ่อมา
ตลอดตรัสถามพ่อว่า	 	 	 	
 ลูกเข้าใจสิ่งที่กำาลังเห็น และได้เห็นก่อนนี้ไหม   
 ไม่เข้าใจครับ พ่อทูลตอบ	แม่พระทรงอธิบายว่า	 	
 เส้นทางที่โรยด้วยกุหลาบและหนามคือพันธกิจที่ลูกทำาเพื่อ
เยาวชน ลูกต้องสวมรองเท้าซึ่งหมายถึงความเสียสละตัวลูก หนามหมาย
ถึงอุปสรรค ความทุกข์ทรมาน และความผิดหวังที่ลูกต้องพานพบ แต่ลูกไม่
ต้องท้อแท้ ความรักและการเสียสละจะช่วยลูกฟันฝ่าความยากลำาบากทุก
อย่าง และนำาลูกไปยังดอกกุหลาบที่ไร้หนามในที่สุด
 ทันทีที่พระมารดาตรัสเสร็จ	พ่อก็ตื่นและพบว่ากำาลังนอนอยู่ในห้อง 
     ย่อหน้าสุดท้ายของบทความตอนที่ 30 ได้กล่าวไว้ว่า.....ในที่สุด	 ความฝันของคุณพ่อบอสโกก็กลับกลายเป็นความจริง	 แม้
ด้วยความยากลำาบากแต่ด้วยความมุมานะ	 มุ่งมั่น	 เด็ดเดี่ยว	 ท่านเริ่มต้นงานทุกอย่างมาด้วยตัวคนเดียว	 หลายต่อหลายครั้งเมื่อท่าน
ต้องเผชิญกับอุปสรรค	ความยากลำาบากจนแทบถอดใจละทิ้งเลิกรา	ทว่าการทักทอก็ได้รับการสานต่อเพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า 
ผู้ทรงประทานแรงบันดาลใจ	ทรงตระเตรียมการทุกอย่างให้คุณพ่อบอสโกในเวลาอันเหมาะเจาะ	แม้ว่าคณะซาเลเซียนได้ถือกำาเนิดขึ้นมา 
อย่างเป็นทางการแล้ว	 แต่ก็มิได้หมายความว่าภารกิจเสร็จสิ้นครบถ้วน	 ยังมีหนทางที่ต้องเดินหน้าอีกต่อไป.....ช่วงสุดท้ายของบทความ
ตอนที่ 32 นี้จึงขอจบด้วยข้อความว่า...สิ่งที่คุณพ่อบอสโกได้ริเริ่มทำาสำาหรับเด็กและเยาวชนชาย ท่านก็นึกถึงเด็กและเยาวชนหญิงว่าน่า
จะมีโอกาสเช่นเดียวกัน หลังจากที่พระเจ้าทรงโปรดให้ท่านได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและติดต่อกับซิสเตอร์ม�รีอ� มัซซ�เรลโล (Maria 
Mazzarello) แล้ว จากนั้นวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1872 (พ.ศ.2415) ทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งคณะธิด�แม่พระองค์อุปถัมภ์ (Daughters of 
Mary Help of Christians) หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าซิสเตอร์ซาเลเซียน คณะนักบวชหญิงที่อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้เด็กและเยาวชน
หญิงด้วยอุดมการณ์เดียวกัน   
 ภารกิจของคุณพ่อบอสโกที่เริ่มจากศูนย์เยาวชนแห่งแรกสู่แห่งที่สองและแห่งที่สาม อีกทั้งการได้รับการรับรองพระวินัยของ 
คณะซาเลเซียนอย่างเป็นทางการ ทำาให้คุณพ่อบอสโกเดินหน้าขยายกิจการ เปิดศูนย์เยาวชน โรงเรียนสามัญ โรงเรียนอาชีวะ ในที่ต่าง ๆ 
ทั้งในและนอกประเทศอิตาลี โดยไม่นำาพาความเหน็ดเหนื่อย ปัญหาและอุปสรรค หรือแม้แต่สุขภาพ พร้อมกันนั้นท่านได้มองออกไป
ไกลนอกทวีปยุโรปด้วยความตระหนักว่าเด็กและเย�วชนแต่ละคนเป็นลูกพระ ซึ่งสมควรและมีสิทธิสัมผัสรับรู้ถึงคว�มรัก คว�มเอ�ใจใส ่
ของพระเจ้� ผ่�นท�งคนของพระเจ้�.



คณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนเซนตดอมินิกโรงเรียนเซนตดอมินิก 

ปการศึกษา 2560ปการศึกษา 2560
 “สวัสดีครับ ผมนายชานน 
บุญกังวาล ม.6/1 ประธานคณะ
กรรมการนักเรียนโรงเรียนเซนต
ดอมินิก ประจําปการศึกษา 2560 
 ก อ น อื่ น ผ มก็ ต อ ง ข อ ขอบ 
พระคุณ คุณครู เพื่อน ๆ และ
นอง ๆ ทุกคนที่ชวยสนับสนุนผม 
และไดใหโอกาสผมมารับหนาที่
เปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนา
โรงเรียนเซนตดอมินิกซ่ึงเปรียบ
เสมือนบานหลังที่ 2 ของผม 
 ผมไดเขาเรียนโรงเรียนน้ีมา
ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได
เห็นโรงเรียนพัฒนามามากมาย 
ผมจึงอยากจะสานตอนโยบาย
เกา ๆ ที่ดีอยูแลวมาทําตอในรุน
ผมครับ โดยนโยบายที่ผมเริ่มทํา
แลวก็คือ รายการ “SD Station” 
เปนรายการเปดเพลงฟงสบาย ๆ
ในยามเชามีการใหขอคิดและ
ขาวสารภายในโรงเรียน ระหวาง
เวลา 07.00-08.05 น. ทุกวัน
อังคารถึงวันศุกร และตอนเย็น
เวลา 16.50-17.30 น. สามารถ
ติ ดตามและขอ เพลง ได ผ าน 
Facebook Fanpage Saint 
Dominic Station และปนี้คณะ
กรรมการนักเรียนไดชวยอํานวย
ความสะดวกดานการจราจรใน
ตอนเชาและตอนเย็นอีกดวยครับ
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 สุดทายน้ี ผมพรอมคณะกรรมการนักเรียนและอนุกรรม 
การนักเรียนทุกคน ใหสัญญาวาจะทําหนาที่ดวยความขยัน
หมั่นเพียร ชื่อสัตย และทําใหเต็มที่ที่สุด ตามความเช่ือมั่น
และกําลังใจที่ทุก ๆ คนมอบใหครับ”  
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áááááªªªªªÁÁÁÁÁ»»»»»»» ÇÇÇÇÒÒÒÒÂÂÂÂ¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹íííííééééééééÒÒÒÒÒÒ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ....44444444
 นายภัทรดนัย นาคบุญชัย ม.4/3 ไดรับถวยรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 พรอม 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 4 
เหรียญทองแดง แขงขันวายนํ้าตานภัยยาเสพติด เขา
ชะโงก แชมเปยนชิพ ครั้งที่ 1 ประจําป 2559 รุนทั่วไป
ชาย ระหวางวันเสารที่ 29 ถึงวันอาทิตยที่ 30 ตุลาคม 
2559 ณ สระวายนํ้าเขาดินเหนียว โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จ.นครนายก 

àËÃÕÂญ···ÍÍÍÍÍÍ§§§§§ááááá´́́́́§§§§§¤¤¤¤¤³³³³³³³³³³³³ÔÔÔÔÔÔμμμμμμμμμμÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÒÒÒÒÒÊÊÊÊÊÊÊÊμÃ ».5
 ด.ช.จิรา กุลจิราพงษ ป.5/2 ไดรับเหรียญทองแดง 
พรอมเกียรติบัตร (ระดับชั้น ป.4) จากการแขงขันคณิต 
ศาสตรประเทศไทย ครั้งที่ 5 เพื่อคนหาอัจฉริยภาพทาง
ดานคณิตศาสตร TMC-THAILAND MATHEMATICS 
CONTEST จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจํา
ประเทศไทย เมื่อวันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2560 

2 ààËËËËËËÃÃÃÃÕÕÕÕÂÂÂÂÂÂญญญญญญญ¿¿¿¿¿¿ØØØμμμμμμμººººººººººÍÍÍÍÍÍÍÍÍÅÅÅÅÅÅÅÅÅ »»»»»»»»».1
  ด.ช.เอกธีร  นิวาสนิลรัตน ป.1/1 ไดรับ 1 เหรียญ
ทองแดง MIRACLE OF LIFE FOOTBALL ACADAMY 
LEAGUE 2016 ครั้งที่ 11 GROUP A เมื่อวันอาทิตย
ที่ 19 กุมภาพันธ 2560 ณ สนามฟุตบอลราชคราม 
จ.พระนครศรีอยุธยา และ 1 เหรียญทอง การแขงขัน
ฟุตบอลกระชับมิตร วันจักรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 
2560 ณ สนามฟุตบอล TSB UNITED ACADAMY

IIIICCCCCCTTTTT JJJJUUUUUNNNNNNNNNIIIIIOOOOOOOOOOOORRRRRRRR CCAMP
 โครงการ ICT JUNIOR CAMP #9 
THAILAND 4.0 : DIGITAL TRANS-
FORMATION) ระหวางวันจันทรที่ 20 
ถึงวันอาทิตยที่ 26 มีนาคม 2560 จัด
โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล : นาย
พันธกร  สถาปนาสกุล ม.5/2 และ นาย
ธนินทรัฐ  ถิรโพธิวัจน ม.5/2 เกียรติบัตร
รางวัลผลงานดีเดนอันดับที่ 3 สาขาวิชา 
Network พรอมกันนี้ นายศุภกฤต  ตาล
นอย ม.5/1 ไดเขารวมโครงการ

ภัทรดนัยภัทรดนัย

จิราจิรา เอกธีรเอกธีร

พันธกรพันธกร ธนินทรัฐธนินทรัฐ

ศุภกฤตศุภกฤต



11

àààËËËËËÃÃÃÃÕÕÕÕÂÂÂÂÂญญญญญญญ····ÍÍÍÍÍÍÍ§§§§§§§§§§àààà»»»»»»»»» ÂÂÂÂÂÂÂÂâââââââ¹¹¹ ».6
   ด.ช.วชิรวิชญ ศิริคุณธนานันท  ป.6/1 ได
รับเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแขงขันทักษะ
วิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาดนตรี 
ประเภทเปยโน รุนไมเกิน 12 ป ระหวางวัน
อังคารที่ 18 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 
2560 ณ อาคารสยามกลกาล จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และ
เขารวมแขงขันเดี่ยวเปยโน THE 2nd THAI-
LAND KAWAI MUSIC COMPETITION 
2017 

ªª¹¹¹¹¹¹ÐÐÐÐàààÅÅÅÅÅÔÔÔÔÈÈÈÈÈÈ¡¡¡¡¡¡ÍÍÍÍÅÅÅÅÅÅÅÅÅ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ »»»»»»»»»....5555555
 ด.ช.จิรทีปต ศิริเกียรติสกุล ป.5/6 แขงขันกอลฟ        
“A - CLASS OPEN 2017” ชนะเลิศ Class D ระหวาง
วันเสารที่ 20 ถึงวันอาทิตยที่ 21 พฤษภาคม 2560 ณ 
สนามกอลฟ DRAGON HILL GOLF & COUNTRY 
CLUB และรองชนะเลิศอันดับ 1 Class D “A - CLASS 
OPEN 2017” ระหวางวันเสารที่ 17 ถึงวันอาทิตยที่ 
18 มิถุนายน 2560 ณ สนามกอลฟ EASTERN STAR 
COUNTRY CLUB & RESORT

¤ÇÒ 44444 àààËËËËËËÃÃÃÃÕÕÕÕÂÂÂÂÂÂญญญญญ ÇÇÇÇÇÇÇÇÒÒÒÒÒÒÂÂÂÂÂÂÂÂÂ¹¹¹¹¹¹¹¹¹íííííééééééÒÒÒÒÒÒÒ  Á.2
 ด.ช.สุภกิณห  ติณพันธ ม.2/1 ไดรับ 2 เหรียญทอง 
2 เหรียญเงิน พรอมถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 จาก
การแขงขันวายนํ้า KUNLAYANIMIT CHAMPIONSHIP 
2017 ระหวางวันเสารที่ 27 ถึงวันอาทิตยที่ 28 พฤษภาคม 
2560 ณ สระวายนํ้าสโมสรตํารวจ

áªÁ»»»»ÃÃÃÃÃÐÐÐ¨̈̈̈̈ííííÒÒÒÒÊÊÊÊÊÊÑÑÑÑ»»»»»´́́́ÒÒÒÒÒÒÒËËËËËËËËË ààààÇÇÇÇÇÇÇÇÇ·········ÕÕÕÕÕÕÕ¤¤¹à¡ §
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสง ด.ช.ธิติ  ตันพิสุทธิ 
ม.3/1 และ นายจงเจตน คัมภีริชยา ม.5/1 แขงขันตอบ
ปญหาระดับมัธยมศึกษา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการเวทีคน
เกง กับทีมโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ไดรางวัลชนะเลิศ 
เปนแชมปประจําสัปดาห พรอมเงินรางวัล 5,000 บาท 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เมื่อ
วันอังคารที่ 13 มิถนุายน 2560 เวลา 17.30-17.55 น. 

วชิรวิชญวชิรวิชญ จิรทีปตจิรทีปต

สุภกิณหสุภกิณห

ธิติธิติ จงเจตนจงเจตน



12 ÃÍ§áªÁÁÁÁÁ»»»»» SSSSSSTTTTTTAAAAAAACCCCCCKKKKKKKKKK FFFFFFFAAAAAAAAAAASSSSSSST Á.2
 ผลการแขงขัน STACK FAST เมื่อวันเสารที่ 17 มิถุนายน 
2560 ณ CENTURY THE MOVIE PLAZA ดังนี้
 - ด.ช.ภาณุวัตร สอนแกว ม.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 
1 เหรียญเงิน ประเภทคู
 - ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.2/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญเงิน ประเภทคู และไดเหรียญทองแดง คะแนน
ประเภทรวม Overall อันดับ 4 

ÃÍ§ªª¹¹¹¹¹ÐÐÐààÅÅÅÅÅÔÔÔÔÈÈÈÈÈÈÍÍÍÍÍÑÑÑÑÑ¹¹¹¹¹´́́́́́́́́ÑÑÑÑÑÑºººººººººº 3333333333 ÅÅÅÅÅÅÅÕÕÕÕÅÒÈ 
¡¡¡¡¡¡ÕÕÕÕÌÌÌÌÌÌÒÒÒÒáááááËËËË §§§§§§§§ªªªªªªªÒÒÒÒÒÒÒμμμμμμμμμμÔÔÔÔÔÔÔ

 ด.ช.อาแฟนดี่ย แวอุเซ็ง ม.1/2 เปนตัวแทนภาค 1 ได
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแขงขันลีลาศ ประเภท 
STANDARD CLASS E จากการแขงขันกีฬาแหงชาติ 
ครั้งที่ 45 (สงขลาเกมส) จัดโดยการกีฬาแหงประเทศไทย
และจังหวัดสงขลา ระหวางวันอังคารที่ 20 ถึงวันศุกรที่ 
30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดสงขลา

Applliiicccccaaaaattttiioooooonnnnn SSSSSSSSSDDDDDDDDDDSSSSSSSScccccchhhhoolÔ
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 คุณพอมนูญ  
สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่ออกแบบ
และสราง Application “SDSchool” ของโรงเรียนเซนต
ดอมินิก ซึ่งไดเปดตัวเริ่มใชงานในปการศึกษา 2560
 - นายธรรมสรณ ตันติยาภินันท ม.6/1 ระบบปฏิบัติ
การ iOS 
 - นายภูวทิตต สัมมาวิวัฒน ม.6/1 ระบบปฏิบัติการ 
Android 

Êáμμμççç¤¤¤¤¤¤ªªªªªÔÔÔÔÔ§§§§§áááááªªªªÁÁÁÁ»»»»»»»»»ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÒÒÒÒÒÒ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÅÅÒ§
 การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปภาคกลาง ประจําป 
2560 (THE STACK FIGHTER 2017) เมื่อวันอาทิตยที่ 
2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยสรรพสินคาซีคอน บางแค จัด
โดยสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) ผลการแขงขันดังนี้
 - ด.ช.ภาณุวัตร สอนแกว ม.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 
2 ประเภท DOUBLE CYCLE รุนไมเกิน 14 ป และรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY รุน 
15 ปขึ้นไป
 - ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.2/4 รองชนะเลิศอนัดับ 2 
ประเภท INDIVIDUAL คะแนนรวมสูงสุด รุน 13 ปขึ้นไป, 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท DOUBLE CYCLE รุนไม
เกิน 14 ป และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม TIMED 
3-6-3 RELAY รุน 15 ปขึ้นไป
 - ด.ช.กองพิสุทธ  บุรวัชระไชย ม.3/5 รุน 15 ปขึ้นไป 
ชนะเลิศ ประเภท DOUBLE CYCLE และรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY 

ภัฏภัฏ ภาณุวัตรภาณุวัตร

อาแฟนดี่ยอาแฟนดี่ย

ธรรมสรณธรรมสรณ

ภูวทิตตภูวทิตต

ภัฏภัฏ

ภาณุวัตรภาณุวัตร
กองพิสุทธกองพิสุทธ
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 ด.ช.ภาคิณ  สุวรรณนอย ป.1/3 ไดรับรางวัลชนะเลิศ 
การแขงขันเทควันโด KASETSART UNIVERSITY 
CHAMPIONSHIP 2017 ครั้งที่ 9 รุนไมเกิน 6 ปชาย 
นํ้าหนัก 22-24 กิโลกรัม CLASS B เมื่อวันเสารที่ 8 
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ÃÃÃÃØØØ¹¹¹¹¹¹¾¾¾¾¾¾ÕÕÕÕèè¹¹¹¹íííééééÒÒÒÒããããããã¨̈̈̈̈̈̈´́́́́́́́́ÕÕÕÕÕÕÕ
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 
2560 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ 
มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ
นักเรียนแก นายธีมา เกษมนุกิจกุล 
ม.5/5 ที่มีนํ้าใจดชีวยดูแล ด.ช.นนณ
ภัทร อวยศิริ ป.4/5 ซึ่งหกลมเมื่อชวง
เย็นของวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 

2560 โดยไดโทรหาผูปกครอง 
ด.ช.นนณภัทร และรอเปนเพื่อน
จนผูปกครองนองมารับ การมีนํ้า
ใจชวยเหลือครั้งนี้ ควรยกยอง
และ เป น แบบอย า ง ในก า ร
ทําความดี

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÔÔÔÔÔÔ¨̈̈̈̈¡¡¡¡ÃÃÁ
ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÑÑÑÑÑÑÑÑ¹¹¹¹¹¹¹¹¹ÊÊÊÊÊÊÊÊÊØØØØØ¹¹·ÃÀÙ

  เมื่อวันจันทรที่ 17, 
วันพุธที่ 19 และวัน
พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 

2560 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพอศักดิ์ชัย ตรี
วาอุดม รองอธิการ และ คุณพอเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว  
ผูจัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลนักเรียนระดับชั้น ป.1-
ม.6 ที่เขารวมการประกวดกิจกรรมงานวันสุนทรภู จัดโดย
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ภาคิณภาคิณ

ธีมาธีมา

วว
ผผู
มมม
กกก ุุุุ ูููู

เเยยนนนขข

22556600 คณพอมนญ สนเจริิิิิิญ ออ

รางวัลวันสุนทรภูรางวัลวันสุนทรภู
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