




คณะที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา บาทหลวง ดร.มนูญ  สนเจริญ บาทหลวง ดร.มนูญ  สนเจริญ
 บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม บาทหลวงศักด์ิชัย ตรีวาอุดม
 บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว บาทหลวงเกรียงศักด์ิ ชัยพรแกว

บรรณาธิการบรรณาธิการ นางสาวยุพาภรณ บุญพยุง  นางสาวยุพาภรณ บุญพยุง 
รองบรรณาธิการรองบรรณาธิการ นางสาวอารดา วัชราภรณินทร นางสาวอารดา วัชราภรณินทร
ภาพภาพ นายกันต แสงสีทอง นายกันต แสงสีทอง
 นายปกรณ แกวพันธุชวง นายปกรณ แกวพันธุชวง
 และนักเรียนชุมนุม Z-T@lk และนักเรียนชุมนุม Z-T@lk

เซนตดอมินิกสารเซนตดอมินิกสาร
จัดทําเปนวารสารภายในมีวัตถุประสงค :

1. เพือ่เผยแพรขาวสารกับกจิกรรมของโรงเรียน 
 สมาคมผูปกครองและครูฯ สมาคมศิษยเกาฯ
2. เพ่ือสื่อสัมพันธระหวางโรงเรียน ผูปกครอง 
 ศิษยเกา และชุมชน 
3. เพื่อเพิ่มพูนความรูตางๆ ใหกับคุณครู ผูปกครอง 
 นักเรียน ศิษยเกา และชุมชน

สนใจสงขาวสาร บทความ ขอเสนอแนะ
หรืออภินันทนาการหรืออภินันทนาการ

ติดตอไดที่ฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธติดตอไดที่ฝายสารสนเทศและประชาสัมพันธ
ชั้น 2 อาคารซาวีโอชั้น 2 อาคารซาวีโอ

หรือ jeabหรือ jeab__1828@hotmail.com1828@hotmail.com
oilarada@hotmail.comoilarada@hotmail.com

พิมพที่ บริษัท สยามมาพร จํากัดพิมพที่ บริษัท สยามมาพร จํากัด
โทร. 0-2946-9910-2โทร. 0-2946-9910-2

3
1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400  โทร. 0-2652-7477-80  โทรสาร : 0-2652-7777    www.sd.ac.th1526 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400  โทร. 0-2652-7477-80  โทรสาร : 0-2652-7777    www.sd.ac.th

www.facebook.com/sdschoolwww.facebook.com/sdschool

2, 8-9, 14-19, 22-24…  [S.D. EVENTS   

4…  [วาทะอธิการ 
5…  [พัฒนาบุคลากร 

6…  [รวมฉลองสองรอยปชาตกาลฯ
10…  [เพชรใน ซ.ด.

20…  [เพ่ือนนักอาน

สารบัญ

สสวัสดีผูอานทุกทานคะวัสดีผูอานทุกทานคะ
 เ ป ด ภ า คเป ด ภ า ค เ รี ย น ท่ี  
2/2560 กิจกรรมสําคัญ ๆ รอตอนรับพวกเราทุกคนอยางตอ
เนื่อง ซึ่งลวนตองอาศัยความรวมมือรวมใจทั้งกีฬาภายใน 
แรลล่ีการกุศล วันพอ ฯลฯ แตกิจกรรมสําคัญที่ลืมไมได นั่น
คือ การสอบกลางภาค ขอใหนักเรียนไดแบงเวลาใหเหมาะสม 
ตั้งใจเรียนทั้งในหองเรียน และทบทวนเน้ือหาบทเรียนอยาง
สมํ่าเสมอ 
 อีกไมกี่วันเราก็จะกาวขามปเกา...สูปใหม พุทธศักราช 
2561 ที่มีแตความกาวหนา สดใส พรอมความเจริญเติบโตที่
ดีงามของครอบครัวเซนตดอมินิก ขอใหเปนปที่นําความสุข 
ความสมหวังมาสูทุก ๆ คน นะคะ พบกันใหมฉบับหนาคะ

àº¹+âº · 
School Visit

 นักเรียนชั้น ป.1-ป.3 รวมกิจกรรม 
“เบน+โบท School Visit” โดยมีการ
แสดงหุนเวทีสื่อการสอน เกมสนุกสนาน 
พรอมสาระความรู เพ่ือสงเสริมสังคม 
เนนสอนจริยธรรม และคุณธรรม เมื่อ
วันอังคารท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ณ 
หอประชุมซาวีโอ

ภาพปกโดย : ภาพปกโดย : 
นายธรรมสรณ ตันติยาภินันท ม.6/1นายธรรมสรณ ตันติยาภินันท ม.6/1
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 ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้มาถึงในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ และทั่วทุกมุมโลกได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 
ทุกคนรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ รวมทั้งพวกเราสมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิกทุกคนด้วย พ่อเชื่อว่า
แต่ละคนได้ร่วมวางดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัยรักอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแด่พระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณมณฑลพิธี ณ 
พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง หรือพระเมรุมาศจำาลองที่ทางราชการจัดสร้างขึ้นในเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ หรือทุกจังหวัด ตลอด
จนพระอารามต่างๆ ขอให้เราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณครูและนักเรียนได้น้อมนำาพระบรมราโชวาท พระราชดำารัสของพระองค์
ท่านมาใช้ในการดำาเนินชีวิตอย่างสมำ่าเสมอ             
 ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนก็ยังต้องทำาหน้าที่ต่อไปไม่ได้หยุดพัก เนื่องจากมีค่ายลูกเสือสำารองและสามัญชั้น ป.1 ถึง 
ป.4 ในโรงเรียนแบบ Day Camp ค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ชั้น ป.5, ป.6 และ ม.3 นอกโรงเรียน การสอนเตรียมสอบโอเน็ต 
ของชั้น ม.3 หนึ่งสัปดาห์ ค่ายวงโยธวาทิตที่ไปร่วมฝึกซ้อมกับโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ค่ายขับร้องประสานเสียง Savio Chorus 
ค่ายภาษาอังกฤษที่จังหวัดระยอง การประชุมครูผู้รับผิดชอบกีฬาซาเลเซียนที่หัวหิน การอบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกที่เชียงใหม่ การ 
เตรียมพาเหรดและกองเชียร์ของแต่ละสีสำาหรับวันกีฬาภายใน ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่อนุญาตให้บุตรหลานของท่านเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมที่ได้ร่วมกันเตรียมกิจกรรมสำาหรับงานกีฬาสีที่แต่ละสีได้วางรูปแบบไว้  
 นอกเหนือจากน้ีโรงเรียนได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งละอันพันละน้อยที่ชำารุดหรือไม่ชำารุดให้สมบูรณ์สำาหรับภาคเรียน
ใหม่ การชำารุดเสียหายอันเกิดจากการใช้งานหรือภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนโดยเฉพาะนักเรียนมี
ความตระหนักในการรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนร่วม มิใช่เพื่อเราในปัจจุบันเท่านั้นได้ใช้แต่ต้องคำานึงถึงนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไปสำาหรับ
ใช้ประโยชน์ในการดำารงชีวิตตลอดจนการศึกษาหาความรู้ ซึ่งแนวพระราชดำาริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 ความตอนหนึ่งว่า “...พอเพียงนี้อาจจะมีมาก...อาจจะมีของหรูหราก็ได้ 
แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง...” 
 ก่อนจบวาทะของพ่อฉบับนี้ ขอกล่าวถึงดอกไม้จันทน์ชนิดหนึ่งที่มีการประดิษฐ์และใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ 
บรมศพ นั่นคือดอกดารารัตน์ หรือที่มีชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) เป็นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาว ที่มี
ความหมายสูงค่าลึกซึ้งซ่อนอยู่ คำาว่าดาราหมายถึงดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำาว่ารัตน์แปลว่าแก้ว คือสิ่งที่มีค่า ครั้งหนึ่ง
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มาที่ดอยอ่างขาง พระองค์ทอดพระเนตรเห็นดอกดังกล่าวที่ปลูกกัน
อยู่ จึงทรงโปรดให้จัดดอกไม้นั้นใส่แจกันประดับบนโต๊ะเสวย ข้าราชบริพารก็จัดเตรียมให้ตามพระราชประสงค์ ก่อนที่พระองค์ท่านจะ
ทรงเล่าถึงความผูกพันของพระองค์กับดอกไม้ชนิดนี้ให้ผู้ตามเสด็จได้ฟังว่า เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส ขณะนั้นทรงประทับอยู่ที่
กรุงปารีสเนื่องจากพระบิดาดำารงตำาแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำาฝรั่งเศส ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงศึกษาและ
ประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใดในหลวงก็มักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียน
พระราชินีอยู่เสมอ ทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จฯ มา ก็จะมีดอกไม้มาให้พระราชินี และดอกไม้ที่พระองค์นำามาให้เป็นประจำาก็คือดอกไม้สี
เหลืองดังกล่าวนี้เอง ดอกไม้นี้มีชื่อว่า แดฟโฟดิล (Daffodil) ที่มาของการนำาดอกไม้ชนิดนี้มาเป็นดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องจากว่าเป็นดอกไม้ที่พระองค์ทรงโปรด
และทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ดอก
แดฟโฟดิล (Daffodil) นิยมใช้มอบให้แก่คนที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้งยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้า
หาญ สัญลักษณ์ของความหวัง นอกนั้นยังมีสีเหลืองสดซึ่งเป็นสีประจำาวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วย  
 ขอดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถิตบนสรวงสวรรค์ โปรด
พิทักษ์รักษาปกป้องคุ้มครองประชาชนคนไทย และชาติบ้านเมืองที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปรีชาสามารถ พระกำาลัง
ปัญญา และพระราชทรัพย์มาตลอดพระชนม์ชีพ ให้อยู่ดีกินดีอย่างพอเพียง มีความผาสุกสงบร่มเย็น และดำารงชีวิตตามที่พระองค์
ทรงแนะนำาสั่งสอนมาตลอดรัชสมัย ทั้งนี้เดชะพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำาเริญและครองราชย์ เป็นพระเจ้าหนึ่ง
เดียวกับพระองค์ และพระจิตตลอดนิรันดรด้วยเทอญ.  

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 

http://www.sanook.com/kingbhumibol/
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 ม.นภัสวรรณ บุญนิธี และ ม.ณัฐพร พลพิจิตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
ในหัวข้อ “ความสำาเร็จในการส่งเสริมการอ่านสไตล์....สวีเดน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูป
แบบใหม่สำาหรับบรรณารักษ์ ยุค 4.0” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารนานมีบุ๊คส ์
เฮาส์ กรุงเทพมหานคร

ม.เสฏฐกิตติ เนากลาง และ ม.จำาลอง ขุนทองจันทร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการชี้แจง
แนวทางการอบรมครูและนักเรียนของศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 
2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 ม.อรุณี คูณสมบัติ เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” เมื่อวันอังคารที่ 
10 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 ม.จันทร์จิรา วิโรจน์สกุลพร เข้าร่วมอบรมวิชาการสำาหรับนักบัญชีในหัวข้อ “เจาะลึก 59 CASE 
STUDY การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรม
คิงปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 ม.บุญชู ชูศรี, ม.ธนพร ยมะสมิต และ ม.สุพรรณ ชารีโคตร เข้าร่วม
ประชุมเพื่อชี้แจงการดำาเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน ระดับ
ชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันจันทร์ที่ 
13 ถึงวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

 ม.ศิริวรรณ คำายนต์ เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ “EDUCATING WITH NEUROSCIENCE                
CONFERENCE – ASIA ON BRAIN BREAKTHROUGHS EMPOWERING TEACHING & LEARNING” 
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ BANGKOK MARRIOTT MARQUIS QUEEN’ S PARK, BANGKOK
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ตอนที่ 34              ป. โกศิน

 ธรรมทูตคือฝันที่เป็นจริงของคุณพ่อบอสโก คำาทำานายที่แฝงไว้ซึ่งความเชื่อ และความตระหนักของท่านตั้งแต่เริ่มแรก 
คุณพ่อบอสโกเคยเล่าให้ผู้ร่วมงานฟังว่า...          
 “พ่อเคยฝันเห็นคณะซาเลเซียนแผ่ขยายไปทุกภาคพื้นโลก ชนทุกเชื้อชาติ สีผิว ชุมนุมกัน.....    
 พ่อเห็นซาเลเซียนหลายคนกำาลังจัดกิจกรรมสำาหรับเด็กชายและเด็กหญิง มีซาเลเซียนอื่น ๆ ตามมาพร้อมกับ  
 กลุ่มต่าง ๆ จำานวนมาก มากจนลายตา นับไม่ถ้วน”        
 วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) คุณพ่อบอสโกทำาให้ความฝันของท่านกลับกลายเป็นความจริง ท่านได้ส่ง
ธรรมทูตชุดแรกเดินทางออกนอกประเทศอิตาลี ไปสู่ดินแดนปาตาโกเนีย (Patagonia) ในทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งประกอบด้วยประเทศ   
อาร์เจนติน่ากับประเทศชิลี แม้ว่ากิจการซาเลเซียนอยู่ในช่วงเริ่มแรกซึ่งมีสมาชิกไม่มากนัก แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ลังเลใจทั้งยังคัดเลือกสมาชิก 
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นแกนหลักที่เติบโต และได้รับการอบรมหล่อหลอมจากท่านมาตั้งแต่ต้นเพื่อการนี้    
 คุณพ่อบอสโกปรารถนาจะเก็บภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำาคัญของการส่งธรรมทูตซาเลเซียนชุดแรกไว้เป็นอมตะ 
เป็นภาพถ่ายที่แพร่หลายทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจสำาหรับสมาชิกซาเลเซียนและบรรดาเยาวชนอย่างยิ่ง ท่านได้ติดต่อช่างภาพที่มีชื่อเสียง 
ของเมืองตุริน และพากันไปที่ร้านตั้งท่าบันทึกภาพพร้อมกับบรรดาธรรมทูตสิบคนแรกอย่างเป็นทางการ เน้นให้เห็นชุดที่ธรรมทูตสวม
ใส่ รวมถึงไม้กางเขนธรรมทูตที่แต่ละคนได้รับอย่างชัดเจน กงสุลอาร์เจนติน่าอยู่ในชุดเครื่องแบบเต็มยศ คุณพ่อบอสโกสวมใส่เสื้อคลุม 
พร้อมหมวกสงฆ์อย่างที่ท่านมักสวมใส่ในโอกาสสำาคัญ ๆ เช่น เมื่อเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา ท่านตั้งท่ายื่นหนังสือพระวินัยคณะซาเลเซียน 
ให้คุณพ่อยอห์น กาลีเอโร (Giovanni Cagliero) ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มธรรมทูตราวกับจะบอกเป็นนัยว่า “พวกเธอจะข้ามนำ้าข้ามทะเล
ไปยังดินแดนที่ไม่เคยรู้จัก ต้องติดต่อกับคนต่างภาษา ต่างขนบธรรมเนียม ต้องพบความยากลำาบากอุปสรรค...พ่ออยากจะติดตาม
พวกเธอไปด้วย เพื่อให้กำาลังใจ บรรเทาใจ และปกป้องพวกเธอ แต่สิ่งที่พ่อทำาไม่ได้หนังสือเล่มเล็กนี้สามารถทำาได้ จงรักษาไว้ดั่ง
สมบัติลำ้าค่าเถิด...”      

ความฝันของคุณพ่อบอสโกเกี่ยวกับกิจการในอเมริกาใต้
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 การเดินทางของธรรมทูตกลุ่มแรกเป็นการเปิดประตูคณะซาเลเซียนให้กว้างไกลออกไป เด็กและเยาวชนในส่วนต่าง ๆ ของ
โลกมีโอกาสสัมผัสความรักของพระเจ้าที่ซาเลเซียนแต่ละคนนำาไปให้ พร้อมกันนั้นก็มีเยาวชนจำานวนมากให้ความสนใจในอุดมการณ์
ของคุณพ่อบอสโก ทั้งยังสมัครใจสานงานต่อก่องานใหม่ที่ท่านได้ริเริ่มไว้อย่างไม่ขาดสาย ธรรมทูตชุดแรกชาวอิตาลีจำานวน 10 คน 
ประกอบด้วยพระสงฆ์ 6 องค์ได้แก่ คุณพ่อกาลีเอโร (Cagliero) คุณพ่อฟาญาโน (Fagnano) คุณพ่อคัสสินิส (Cassinis) คุณพ่อโทมาตีส 
(Tomatis) คุณพ่อบัคชิโน (Baccino) และคุณพ่ออัลลาเวนา (Allavena) กับบราเดอร์ 6 คนได้แก่ บราเดอร์สคัลวีนี่ (Scalvini) เป็น
ครูสอนงานไม้ บราเดอร์จอยญา (Gioia) เป็นคนครัวและช่างทำารองเท้า บราเดอร์โมลีนารี่ (Molinari) เป็นครูดนตรี และบราเดอร์เบล 
มอนเต้ (Belmonte) เป็นผู้ดูแลทั่วไป      
 นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1875 (พ.ศ. 2418) จนถึงวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 1888 (พ.ศ. 2431) ซึ่งเป็นวันสุดท้าย
ของชีวิตคุณพ่อบอสโก วันที่ท่านถึงแก่มรณกรรมหลังจากมอบมรดกชิ้นสำาคัญสำาหรับเด็กๆ และเยาวชนคือคณะนักบวชซาเลเซียน ท่าน
ทุ่มเทด้วยความเหน็ดเหนื่อยสมกับที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ชีวิตนี้เพื่อพวกเธอ” ประมาณสิบสามปีหลังในชีวิตของคุณพ่อบอสโก ท่านได้
ส่งธรรมทูตออกนอกประเทศอิตาลีรวม 11 ครั้ง จำานวนซาเลเซียน 158 คน  
 กิจการซาเลเซียนในประเทศไทยมีความเป็นมาตามลำาดับพอสังเขป ดังนี้...    
 - เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) คุณพ่อคานัสเซย์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนประจำาประเทศจีน (ต่อมาดำารง
ตำาแหน่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลชิวเจา) ได้เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อดูลู่ทางกับสถานที่ที่จะอยู่ในความรับผิด
ชอบของคณะ             
 - ปี ค.ศ. 1926 (พ.ศ. 2469) พระสังฆราชมาธีอาส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอัสสัม ประเทศอินเดีย (ต่อมาย้ายไปดำารง
ตำาแหน่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลมัทราส) คุณพ่อคานัสเซย์ และคุณพ่อเปโตร รีกัลโดเน รองอัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน (ต่อ
มาเป็นอัคราธิการผู้สืบตำาแหน่งต่อจากคุณพ่อบอสโกคนที่ 4) ได้เดินทางมากรุงเทพฯ และได้ปรึกษาหารือกับพระสังฆราชเรอเน แปร์
รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการที่จะส่งธรรมทูตซาเลเซียนเข้ามาทำางานแพร่ธรรมในประเทศไทย   
 - 27 สิงหาคม ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470) ประวัติศาสตร์หน้าสำาคัญของคณะซาเลเซียนในประเทศไทยได้เกิดขึ้น เมื่อธรรม
ทูตชุดแรกคือคุณพ่อยอห์น กาเสตตา (เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยคนที่ 2) กับสามเณรยอร์ช ไบน้อตตี้ (อธิการโรงเรียน
เซนต์ดอมินิกคนที่ 2) ได้เดินทางจากมาเก๊า ประเทศจีน มาถึงประเทศไทยและไปพำานักอยู่ที่วัดบางนกแขวก.

ธรรมทูตชุดแรกที่ออกนอกอิตาลีไปยังดินแดนปาตาโกเนีย

ภาพถ่ายคุณพ่อบอสโกยื่นพระวินัยให้คุณพ่อยอห์น กาลีเอโร 
ผู้เป็นหัวหน้าคณะธรรมทูตชุดแรก
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à¢ ÒÃÍºÀÙÁÔÈÒÊμÃâÍÅÔÁ»¡
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สงนักเรียนเขารวมโครงการภูมิศาสตร
โอลิมปก ป 2559 เพื่อคัดเลือกผูแทนประเทศไทย
ไปแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระหวางประเทศ 
ครั้งที่ 14 โดยมีโรงเรียนเขารวมสอบคัดเลือก 72 
โรงเรียนทั่วประเทศ ผูสมัคร 504 คน ระหวางวัน
อาทิตยที่ 15 มกราคม ถึงวันเสารที่ 4 กุมภาพันธ 
2560 ณ อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผลดังนี้
 ผานการสอบคัดเลือก รอบท่ี 2 : นายปณณทัต  
จิตตกูล ม.5/1, นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 และ 
นายจิรทีปต ศรีวชิโรบล ม.6/3
 เขารวมการแขงขัน : นายปุญญพันธุ พิริปุญโญ 
ม.5/1, นายธนวินท วงศศรีสุชน ม.5/5 และ นาย
ศรัณยกร อาจหาญ ม.5/5

äÇâÍÅÔ¹ à¡ÕÂÃμÔ¹ÔÂÁÍÑ¹´Ñº 1
 ด.ช.ติณณ บุญเลิศ ป.5/5 และ ด.ช.สิรวิชญ 
โสฬสจินดา ม.2/1  สอบผานไวโอลิน เกรด 3 คะแนน
เกียรตินิยมอันดับ 1 โครงการทดสอบมาตรฐาน
ดนตรีแหงประเทศไทย จัดโดย คณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับสมาคมครูดนตรี 
(ประเทศไทย) เมื่อวันศุกรที่ 19 พฤษภาคม 2560
 

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈà·¤¤ÇÑ¹â´ Á.4
 นายธนพนธ เลิศทิฐิวงศ ม.4/1 แขงขันเทควันโด “TIGER THAI 
SONG KI YOUNG CUP คร้ังที่ 13” ไดรองชนะเลิศ ประเภทตอสู เมื่อ
วันเสารที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

ศรัณยกรศรัณยกร

ปุญญพันธปุญญพันธ ปณณทัตปณณทัตพีรศักดิ์พีรศักดิ์

จิรทีปตจิรทีปต

ธนวินทธนวินท

ติณณติณณ

สิรวิชญสิรวิชญ

ธนพนธธนพนธ
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ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈà·¤¤ÇÑ¹â´ Á.5

 นายวชิรวิชญ วิทยาโรจนวงศ ม.5/3 แขงขัน “เทควันโดอิสลามสันติชนชิงแชมป
คร้ังที่ 3” ไดรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเยาวชนชาย 15-17 ป รุน E นํ้าหนัก 55-
59 กิโลกรัม KYORUGI เมื่อวันเสารที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอิสลามสันติชน

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÊáμç¤
ªÔ§áªÁ» »ÃÐà·Èä·Â

 ด.ช.กองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.3/5 และ นายพีรกานต 
จันทรวาววาม ม.4/1 ได 1 เหรียญเงิน ประเภททีม HEAD TO 
HEAD 3-6-3 RELAY และ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 
TIMED 3-6-3 RELAY รุนตํ่ากวา 18 ป การแขงขันกีฬาสแต็ค
ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2560 (WSSA 2017 THAILAND 
OPEN SPORT STACKING CHAMPIONSHIPS) ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหวางวันเสารที่ 26 ถึงวันอาทิตยที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ 
THE PROMENADE จัดโดยสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) 

áªÁ»
ºÒÊà¡μºÍÅ 

 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา 
และพลศึกษา สงนักเรียนแขงขัน
บาสเกตบอล SAINT GABRIEL’S
COLLEGE CHALLENGE 2017 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ได รั บถ วยและเหรี ยญราง วัล   
ชนะเลิศ ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 31 
สิงหาคม ถึงวันศุกรที่ 1 กันยายน 
2560 ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล 
: นายธาวิณ ภัคเวโรจน ม.4/1, 
นายปยวัฒน ศรภักดี ม.4/3, นาย

ªÁàªÂ Sport Stacking
 ด.ช.กองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.3/5 รางวัลชมเชย การแขงขัน Sport 
Stacking รุนมัธยมศึกษาปที่ 1-6 รายการ “ACSP Charity Sport Cup #1” 
ประจําปการศึกษา 2560 เม่ือวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงเรียน     
อัสสัมชัญสมุทรปราการ 

พิชุตม ปุญญนิรันดร ม.4/3, นายธนธัช  บุญอนุวัฒน ม.4/5, นายธิติธรณ ชัยชาญชีพ ม.5/1, นายดรัณ อุทยานะกะ ม.5/3, นายชวิน หวยหงษทอง 
ม.6/2, นายวรากร สิทธิเนตรสกุล ม.6/2, นายณฐกฤต อารยะสัจพงษ ม.6/2, นายรวิศพล ชํานิวิกัยพงศ ม.6/2, นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย ม.6/3, นาย
พิเชฐ ตั้งชัยสิน ม.6/4, นายกษิดิศ นนทวานิช ม.6/4, นายสุธีร กิจนาบูรณ ม.6/4 และ นายอภิสฤษฎิ์ บุญทรัพยทีปกร ม.6/5  

วชิรวิชญวชิรวิชญ

พีรกานตพีรกานต

กองพิสุทธกองพิสุทธ

บาสเกตบอลบาสเกตบอล
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 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สง
นักเรียนเขารวมการแขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง
ที่ 9 จัดโดยมูลนิธิรมฉัตร และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ระหวางวันเสารที่ 2 ถึงวันอาทิตยที่ 3 กันยายน 2560 ณ 
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ผลการแขงขันดังนี้

ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6
  - รางวัลชมเชย : ด.ช.รวิภาส นิพนธเจริญศรี ป.6/1 
พรอมเหรียญรางวัล และทุนการศึกษา 1,000 บาท
  - คะแนนผานเกณฑ : ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6/1
  - เขารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ธิติพันธ เทพสุทิน ป.6/1, 
ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 และ ด.ช.อดิพณ ศิรินันทอนุกูล ป.6/1
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3
  - รางวัลชมเชย : ด.ช.กฤตเมธ  ชางเผือก ม.2/2 พรอม
เหรียญรางวัล และทุนการศึกษา 1,000 บาท
  - เขารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย   
ม.1/1, ด.ช.ชญานนท วารีเกษม ม.2/2, ด.ช.ธิติ ตันพิสุทธิ     
ม.3/1 และ ด.ช.กิตติศักดิ์ หวังอนันตสุขดี ม.3/2
 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6
  - เขารอบเจียระไนเพชร : นายปรณินทร ชัยชาญชีพ  
ม.4/1, นายศิริชัย บุญสถิตธรรม ม.4/2, นายธัชธน จุลพลัง   
ม.5/1, นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 และ นายจิรทีปต ศรีวชิ
โรบล ม.6/3

ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¾ªÃÂÍ´Á§¡Ø®
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สงนักเรียนเขารวมการ
แขงขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ชั้น ป.4-ป.6 จัดโดย
มูลนิธิรมฉัตร ระหวางวันเสารที่ 9 ถึงวันอาทิตยที่ 10 กันยายน  
2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ผลการแขงขันดังนี้

 - คะแนนผานเกณฑ : ด.ช.พริษวัฏ สุขสวัสดิ์อํานวย ป.6/1
 - เขารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 และ ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช ป.6/1

ภวัตภวัต

ณภัทรณภัทร
พริษวัฏพริษวัฏ

จิรทีปตจิรทีปต

พีรศักดิ์พีรศักดิ์

ศิริชัยศิริชัย ปรณนิทรปรณนิทร
ธัชธนธัชธน

กฤตเมธกฤตเมธ
ชญานนทชญานนท

รวิภาสรวิภาส

ธนกฤตธนกฤต

ภวัตภวัตธิติพันธธิติพันธ

อดิพณอดิพณ

ศุภชัยศุภชัย

ธิติธิติ
กิตติศักดิ์กิตติศักดิ์
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 นายปณณทัต  จิตตกูล ม.5/1 ไดรางวัลชนะเลิศ การแขงขันตอบ
คําถามความรูรอบตัว “Thammasat Smart Knowledge ครั้งที่ 1” 
ระหวางวันอังคารที่ 12 ถึงวันพุธท่ี 13 กันยายน 2560 ณ ศูนยประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

¤³ÔμÈÒÊμÃÍÑ¹´Ñº 2 ¢Í§»ÃÐà·È
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สงนักเรียนเขารวมโครงการสอบ
แขงขันวัดความรูความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร ครั้งที่ 30 
ประจําปการศึกษา 2560 ของ บริษัท ท็อป เทสท เซ็นเตอร จํากัด เมื่อวัน
อังคารที่ 19 กันยายน 2560 ผลการแขงขันดังนี้

¹Ñ¡¡ÕÌÒÇÒÂ¹éíÒÂÍ´àÂÕèÂÁ
 การแขงขันวายนํ้า มหาวิทยาลัยรังสิตแชมเปยนชิพ คร้ังที่ 8 ระหวางวันเสารที่ 
21 ถึงวันอาทิตยที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ สระวายนํ้ามหาวิทยาลัยรังสิต ผลดังนี้
 - ด.ช.ศรัณยู ทาคายามะ ม.2/2 ไดรับถวยรางวัลนักกีฬายอดเย่ียมอันดับ 5 
รุน14 ปชาย
 -  ด.ช.สญชัย อินทรหา ม.2/5 ไดรับถวยรางวัลนักกีฬายอดเย่ียมอันดบั 6 รุน 
13 ปชาย

 - ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.4/1 อันดับ 1 
ของภาคและกรุงเทพฯ ไดรับทุนการศึกษา 
และเกียรติบัตร
 - ด.ช.จตุรวิทย ประจักษวิทย ป.4/2 
อันดับ 1 ของภาคและกรุงเทพฯ ไดรับทุน
การศึกษา และเกียรติบัตร
 - ด.ช.พลภูมิ วงษวิไลวารินทร ป.5/1 
อันดับ 1 ของภาคและกรุงเทพฯ ไดรับทุน
การศึกษา และเกยีรติบัตร
 - ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.5/1 
อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ไดรับเกียรติบัตร
 - ด.ช.ปณณวิชญ หูรัตนภิรมย ป.6/2 
อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ไดรับเกียรติบัตร
 - ด.ช.ศุภกฤต ลาภวงศวัฒนา ม.1/1 
อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ไดรับเกียรติบัตร
 - ด.ช.ชิษณุพงศ แสงสินธุ ม.2/1 
อันดับ 2 ของประเทศ ไดรับทุนการศึกษา 
ถวยรางวัล และเกียรติบัตร
 - ด.ช.สรวิศ เกียรติจรูญศิริ ม.2/1 
อันดับ 1 ของภาคและกรุงเทพฯ ไดรับทุน
การศึกษา และเกียรติบัตร

ศรัณยูศรัณยู สญชัยสญชัย

ปณณทัตปณณทัต

พลภูมิพลภูมิ

ศุภกฤตศุภกฤต ชิษณุพงศชิษณุพงศสรวิศสรวิศ

ภูริญภูริญ

จตุรวิทยจตุรวิทย
ภทรธรภทรธร

ปณณวิชญปณณวิชญ
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